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BEGRIPPENLIJST DIFFERENTIËLE PSYCHOLOGIE 

HOOFDSTUK 1: INTERESSES 
Verschillen in aard van interesses Artistieke, sportieve, ondernemings- interesses à Bv. 1 sport 

beoefenen dus breed interessegebied 

Verschillen i.v.m. de intensiteit sommige mensen hebben 1 anderen meerdere hobby’s à hoe 
meer hobby’s, hoe breder interessegebied, minder tijd steken 
in 1 hobby 

Motivationeel aspect Je zal je beter inzetten voor iets, als je er geïnteresseerd in bent, 
je zal meer tevreden zijn. 

Predicatieve validiteit van interesses Men wil mensen sturen naar werkomgevingen, studies etc. 
waarin ze geïnteresseerd in zijn, interesses onderzoeken om te 
voorspellen waar ze thuishoren. 

Interesses als oriënterend vermogen Als je mensen hun interessegebieden kent, kun je daarmee 
verder werken om mensen te helpen (her)oriënteren. 

R: Realistische/ praktische mens- en 
omgevingstype 

Interesses in meer manuele dingen (met de handen) 
- Graag buiten bezig, buiten werken 
- Geïnteresseerd in de omgang met technische dingen 

I: Intellectuele/ onderzoekende men- en 
omgevingstype 

Sterk bezig met dingen te begrijpen, analyseren te 
doorgronden 

A: Artistieke mens- en omgevingstype Mensen die zelf zeer artistiek zijn of mensen die ene sterke 
appreciatie hebben voor artistieke zaken. 
 
Zoals mensen appreciatie hebben voor musea, kunst, muziek 
etc., zijn er mensen die ontroerd geraken door een mooi 
uitzicht uit het raam 

S: Sociale mens- en omgevingstype Jobs die anderen voorop plaatsen: 
- Mensen die in de zorg werken 
- Mensen die in het onderwijs staan 
- Mensen die als trainer werken 

O/E: Ondernemende/ enterprising mens- en 
omgevingtype 

Mensen die graag in actie komen, die graag organiseren… 

C: Conventionele mens- en omgevingstype Mensen die interesse hebben om te werken volgens allerlei 
regels 

Taxonomie Omvat de basiscomponenten; een soort grootste gemene deler 
van het terrein dat men wil bestrijken 

Basisassumpties van Holland - Beroepskeuze: expressie van persoonlijkheid 
- Interessevragenlijsten: persoonlijkheidsvragenlijsten 
- Stereotypen over beroepen: hebben psychologische 

en sociologische betekenis 
- Mensen met eenzelfde beroep: hebben gelijkend 

persoonlijkheidsprofiel & persoonlijkheidsontw. 
- Dezelfde beroepsbeofenaars zullen relatief gelijkaardi 

reageren, problemen oplossen & situaties 
structureren 

- Tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de 
uitoefening & prestatie à functie van P(erson) – 
E(environment) match 
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Werkassumpties van Holland - Mogelijk personen te beschrijven met 6 theoretische 
menstypen 

- Idem voor omgevingen (beroepen, opleidingen) 
- Personen zoeken omgevingen die hen toelaten om 

uitdrukking te geven aan hun geprefereerde 
actiiteiten, belangstellingen & waarden 

- (Criterium)gedrag is de resultante van de interactie 
tussen persoon & omgeving 

RIASOC – lettercodes We kunnen iedereen van elke omgeving de similariteit gaan 
onderzoeken met elk van de 6 interessetypes. 

Self – directed search Volgens dit model kunnen mensen worden opgedeeld worden 
in 6 basistypen (RIASOC). Het individue gaat zelf aan de slag met 
zijn interessepatronen.  
 
1ste instantie: test levert je enig info over je interessepatroon 
 
Kerncomponent: dat mensen zelf met hun interessepatroon 
gaan exploreren 

Consistentie van lettercode Verwijst naar de ordening van de letters in de code (P/O), 
waarbij de klemtoon vooral ligt op de eerste 2 letters in de 
code. 

- Eerste 2 letters: geven aan wat echt primordiaal is 
voor de persoon of voor de omgeving 

primordiaal Doorslaggevend, cruciaal.  

Differentiatie Gaat kijken hoe gedifferentieerd een lettercode is: als je 1 letter 
hebt die eruit springt is het relatief gemakkelijk zo’n iemand te 
oriënteren om die 1 primair interessetype zijn. 

RIASOC – congruentie Centraal in Holland’s theorie à machting tussen P en O, we 
moeten streven naar congruentie tussen P- en O-profielen 

Incongruentie Wanneer de omgeving weinig aandacht heeft voor de 
karakteristieken die personen belangrijk vinden. 

Zener – Schnuelle – index Meest gebruikt om congruentie uit te drukken (scores van 0 tot 
6) 

Subjectieve fit Bv. “Denk je dat je op je plaats zit in je studierichting?” à 
persoon denkt na en maakt een inschatting 

Objectieve fit Een berekening bv. aan de hand van de Zener-index. Je hebt 
een bepaalde omgevingscode & dan fa je met een formule die 
2 gaan combineren. 

Supplementaire (gelijke) fit Iemand gaan oriënteren in meer van hetzelfde: bv. 
georiënteerd worden in een studierichting gelijk aan je 
interesses 

Complementaire (ongelijk) fit Iemand gaan oriënteren in minder van hetzelfde: bv. je wil team 
werknemers samenstellen. Je hebt er belang bij dat ze 
verschillen zodat ze samen alle mogelijke interesses en 
capaciteiten hebben. Wat is de toevoeging van iemand? Brengt 
die persoon iets anders binnen in de omgeving? 

P-O = Person-organisation fit (mis)fit met een specifieke organisatie 
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P-V = Person-vocation fit (mis)fit met je roeping/ de beroepsgroep bv. terrein van de 
psychologie 

P-G = Person-group fit (mis)fit met de groep, collega’s 

P-J = Person-job fit (mis)fit met het werk dat je moet doen, inhoudelijk 

Commensurate measurement Fit vergelijken op dezelfde kenmerken. Je gaat de fit bekijken 
a.d.h.v. 1 specifiek model dat van toepassing is op én de 
persoon én op de omgeving. 

Perceptuele interactie Hoe beïnvloedt de persoon de perceptie van de omgeiving? 
Iedereen neemt andere dingen in een omgeving waar, iedereen 
gaat bepaalde accenten leggen. Uw perceptie van een 
bepaalde omgeving gaat sterk gekleurd zijn. 

AS(TM)A model Attraction: aantrekken, mensen doen aan zelfselectie (bv. 
adverteren, vacatures) 
 
Selection: kandidaten selecteren (bv. IQ-test, sollicitatie) 
 
Attrition: verlengen (bv. Als iemand goed is à contract 
velrengen) 
 
 
 
 

Geslachtsverschillen Interessepatronen zijn sterk geslachtsgebonden. Bv. veel 
vrouwen in de psychologie à vrouwen scoren hoger in het 
sociale type 

D – effect size Een statistische maat voor hoe sterk het effect van een 
handeling is op een populatie, waarbij vergeleken wordt met 
een andere populatie waarop die handeling niet wordt 
toegepast ("controlegroep"). 

STEM - Science (wetenschappen) 
- Technology (technologie) 
- Engineering (ingenieur) 
- Mathematics (wiskunde) 

Bottom line Er is stabiliteit in je interesses, maar er is nog wat ruimte voor 
verandering. Toch zullen ze zelden plots na 10 jaar volledig 
omslaan. 

LIV Loopbaaninzicht vragenlijst (career insight Questionnaire) 

LOLA Low Lands Work 

PPT Persoonlijke Profiel Test 

Update itemset Verschil met persoonlijkheidsonderzoek 

Realistisch à praktisch Mensen dachten soms dat ze dan een ‘realistisch beeld’ hadden 
van hun interesses, terwijl eerder gedoeld wordt op het woord 
‘praktisch’ 
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Intellectueel à analytisch Intellecuteel heeft niets te maken met academisch, maar met 
graag weten hoe de dingen werken, vandaar ‘analytisch’ 

Artistiek à kunstzinnig We hadden al een steekletter ‘A’ door ‘analytisch’ dus moest 
‘artistiek’ aangepast worden 

Praktisch Handenarbeid, buiten, techniek 

Analytisch Natuurwetenschappen en theorie 

Kunstzinnig Creativiteit en kunst 

Sociaal Zorg en onderwijs 

Ondernemend Leiderschap, organiseren, socren, status en macht 

Conventioneel Structuur en zakelijkheid 

Change indicator (CI) Identifying restlessness = veranderingsindicator 
- Hoge score op CI: individu wil nu verandering in 

werkplaats, tijd voor actie (nieuw job) 
- Matige score op CI: individu zit goed, wil wel 

verandering, niet actief op zoek gaan 
- Lage score op CI: individu is blij, geen verandering 

nodig 
Fleeting interest Op eerste zicht interesse, maar niet verankerd, geen hele sterke 

interesse (bv. ik zou graag buiten werken in de openlucht, maar 
niet als het regent en koud is) 

Anchored interest Verankerde interesse, zelf met mindere aspecten wil men nog 
doorgaan (bv. ik zou graag buiten werken in de open lucht, ook 
als het regent en koud is) 

Target audiences LOLA - Explore your passion 
- Interest measurement 
- Talent management: no employee left behind 
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HOOFDSTUK 2: PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN 
Persoonlijkheidstrek Mensen verschillen fysiek van elkaar, hebben verschillende 

interesses en hebben verschillende persoonlijkheden à de 
term wordt verkeerd gebruikt. 

Nomothetisch onderzoek Onderzoek naar de aard & natuur van verschillen tussen 
personen, waarbij men personen beschrijft steunen op een 
gemeenschappelijke set van trekken/dimensies 

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

Menselijke natuur Wat is gemeenschappelijk aan de soort? 

Individuele en groepsverschillen 
(nomothetisch) 

- Mannen/vrouwen bv. mannen scoren hoger op 
agressiviteit 

- Culturen & subculturen bv. trein in Japan dat te laat 
komt is niet normaal 

- Verschillen tussen individuen 
Uniciteit (ideografisch) Enigheid, wat uniek is à bv. “We proberen rekening te houden 

met de unicteit van elke werknemer” 

Peroonlijkheid Het geheel van karakteristieken die iemand typeren en 
hem/haar uniek maken (ideografisch) vergeleken met andere 
personen (nomothetisch). 

Procesmatig Input-verwerking-output à bv. rustig of niet rustig zijn voor 
een examen 

Perceptie Afhankelijk van persoonlijkheid zaken anders interpreteren 

Trekken Relatief stabiele inerne factoren die iemands gedrag consistent 
maken over situaties en verschillend van het gedrag van 
anderen in vergelijkbare situaties. 

Psychodynamisch/psycho-analytische 
benadering 

Onbewuste conflicten en processen 

Cognitieve bandering Cognities en gedachten 

Humanistische benadering Maturatieprocessen en zelf-actualiserend potentieel 

Trait-approach Relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen (= trekken), 
vroeg observeerbaar en als latente kernen aanwezig tijdens de 
gehele ontwikkeling 

Trekbenadering Verschillende vragen aan orde 

Lexicale benadering = taxonomie van trekken Als bepaalde eigenschappen belangrijker zijn in een cultuur/ 
groep, dan zullen er meer woorden zijn voor die eigenschappen 

Frequentie van ‘synonieme’ trekken Vele kunnen als synoniem gebruikt worden, hebben we deze 
nodig od zijn ze meer een nuance 

Laxicale hypothese “Those individual differences that are most significant in the 
daily transactions of persons with each other will eventually 
become encoded in their language. The more important such a 
difference is, the more people will notice it and wish to talk of it, 
with the result that eventually they will invent a word for it” 
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- Niet alle termen gebruiken, dus manier nodig om ze in 
kaart te brengen 

- Als een bepaalde persoonlijkheidsverschil in een 
cultuur belangrijk is, dan zal de cultuur hier woorden, 
termen voor hebben. à Hoe belangrijker, hoe meer 
woorden 

 
Statistische benadering Samenvatting van alle woorden die er zijn voor eigenschappen, 

soort kapstok à wetenschap; samenvatting van empirische 
relaties tussen variabelen = reductie 

Factoranalyse Objectief = Samenvatten van de relaties tussen variabelen op 
een accurate en economische wijze met het oog op een 
adequate conceptualisatie è Mathematische techniek om 
gemeenschappelijke gegevens te reduceren 

Big five Vijf factorenmodel (VFM, FFM) 

Extraversie (big five) Hartelijk, energiek, sociaal, dominant VS teruggetrokken en 
onderdanig 

Altruïsme/ agreeableness (big five) Vertrouwen, oprechtheid en medeleven VS agressiviteit en 
egocentrisme 

Consciëntieusheid (big five) Doelmatig, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie en 
zelfdiscipline = enerzijds ambitie en anderzijds 
beginnen/zelfdiscipline 
 
Bv. sommige heel ambitieus, maar vinden het lastig om eraan 
te beginnen 

Emotionele stabiliteit/neuroticisme (big five) Zelfvertrouwen en stressbestendigheid VS neuroticisme, 
twijfelen aan zichzelf en algemene gevoelens van angst 

HIPIC Persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen 

FFI Five Factor Inventory: geleidelijk ontstaan, was er niet zomaar 
in 1 keer 

NEO-model Meet de vijf eigenschappen die worden onderscheiden door 
het Big Five model, dit model kent de volgende vijf dimensies: 

- Extraversie 
- Emotionele onbekommerdheid 
- Gewetensvolheid 
- Vriendelijkheid 
- Openheid 

 
3 domeinen: Neuroticisme, Extraversie, Openheid) en 6 
facetten 
 

NEO-PI 
 
 

 

Personality Investive = bevat in totaal 240 items. De items 
krijgen scores op een 5-puntschaal (1 = helemaal oneens, 5 = 
helemaal eens). Bij de NEO-PI-r kunnen de 5 schalen elk weer 
worden onderverdeeld in 6 subschalen. Het duurt zo’n 40 tot 
50 minuten om de NEO-PI-r in te vullen. 

NEO-PI-R Personality Investive Reversed = 5 domeinen, 6 facetten 

Theoretical approach Persoonlijkheidsconstructen worden afgeleid uit theorie 
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Frustratie – agressie theorie Focust op idee dat mensen gefrustreerd geraken en agressief 
worden 

Coping theorieën Focust op de manier van reageren van mensen in een bepaalde 
situatie -emotioneel, defensief, rationeel, 
probleemoplossend… 

Cardinale trekken Persoonlijkheidstrekken die heel grote determinatie hebben, 
dit zijn de trekken die iemand typeren 

Centrale trekken Persoonlijkheidstrekken die iemand beschrijven (tussen de 5 en 
10) 

Secundaire trekken Persoonlijkheidstrekken die naar boven komen in specifieke 
situaties, deze zie je niet vaak à verassende trek 

Persoonlijkheidsmaat Hij (Allport) classificeerde de trekken, maar ontwikkelde geen 
instrument 

Trekbenadering Nadruk op beperkingen van trektheorieën zoals ze toen 
gehanteerd werden 

Theorie van zelfconcept Het belang over theorieën heen 

EPQ = assessment volgens EYSENCK Erg gefocust op meten = toepassen van 
persoonlijkheidsonderzoek om voorspellingen te doen 

Cross-cultureel oz Replicatie van 3 factoren 
- In meer dan 24 landen 
- Zowel bij mannen als bij vrouwen 
- Support voor de genetische basis 

EPQ-versie voor jongeren Cross-culturele replicatie, stabiliteit van de 3 factoren over 
lange tijden heen 

Ability traits Aanpassingsvermogen 

Temperament traits Typisch gedrag van iemand 

Dynamic traits Motivationele component 

Hiërarchische model van persoonlijkheid Schalen worden toegewezen aan de factor waarop ze primair 
laden à data driven constructie van modellen. 
 
Secundaire/tertiaire ladingen niet in rekening gebracht 

Cicumplex model van persoonlijkheid Secundaire ladingen worden WEL in rekening gebracht. 
 
a.d.h.v. 2 assen: de secundaire & primaire factoren 

Adjacency Nabijheid = interpersoonlijke trekken die dicht bij elkaar liggen 
en positief correleren 

Bipolarity Bipolariteit = trekken die aan de tegenovergestelde uiteindes 
liggen van het model en negatief correleren 

Orthogonality Relatie tussen trekken wanneer die tekken nul correleren, dus 
de trekken zijn onafhankelijk 
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Extraversie (basisfactor van persoonlijkheid) Refereert naar sociaal, assertief, dominant, energiek & 
optimistisch zijn ó eerder een voorkeur hebben voor sollitaire 
activiteiten, anderen volgen en introvert zijn 

Altruïsme (basisfactor van persoonlijkheid) Kwaliteit van sociale interactie; warm, vriendelijk, empatisch ó 
koud, egocentrisch en antagonisch 

Consciëntieusheid (basisfactor van 
persoonlijkheid) 

Werkgerelateerde trekken; precies, ordelijk, planmatig, 
ambitieus, maar ook beschikken over zelfsdiscipline en zichzelf 
als competent beschouwen 

Emotionele stabiliteit (basisfactor van 
persoonlijkheid) 

Individuele verschillen in (sociale) angst, ergernis, 
kwetsbaarheid en negatieve emotionaliteit 

Openheid voor ervaringen (basisfactor van 
persoonlijkheid) 

Creatief zijn, problemen en situaties met een open geest 
benaderen ó minder fantasierijk zijn, meer nuchter zijn en een 
voorkeur hebben voor gekende paden en oplossingen 

FFM person centered assessment Persoonsgerichte beoordeling/evaluatie 
 
Person-centered ó variable centered 

HEXACO Zijn er nog terugkerende factoren buiten de Big Five? 
 
HEXACO model in 12 talen: 

- Honesty – Huility (nederigheid) 
- Emotionally 
- eXtraversion 
- Agreeableness ó Anger 
- Conscientiousness 
- Openness to experience 

Honesty – humility Reciprocal altruism in terms of fairness = Wederkerig altruïsme 
in termen van eerlijkheid 

Agreeableness Reciprocal altruism in terms of tolerance/ understanding of 
others (empathie) = Wederkerig altruïsme in de zin van 
tolerantie/begrip voor anderen 

Emotionality Important for kin altruism = Belangrijk voor familie (kin) -
altruïsme. 

Extraversion, conscientiousness & openness 3 dimensies van engagement aan gedrag, met een impact op: 
- Sociale relaties 
- Werk 
- Leren 

10 mogelijke dimensies die NIET tot de Big 
Five behoren 

- Religious, devout, reverent o Sly, deceptive, 
manipulative o Honesty, ethical, moral 

- Sexy, sensual, erotic 
- Thrifty, frugal, miserly 
- Conservative, traditional, down to earth o Masculine-

feminine 
- Egotistical, conceited, snobbish 
- Humour, witty, amusing 
- Risk taking and thrill seeking 

Onderzoeksobjectief Bestaan er verschillen in de persoonlijkheid bij honden? Zijn 
deze even betrouwbaar en accuraat te meten alq bij mensen? 
à mensen zijn de maatstaf 

Interne consistentie Weerpsiegelt hoe betrouwbaar een groep items een bepaald 
construct/ trek meten 
 
Is er een samenhang over items en observaties? 
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+ MOET MINSTENS ROND DE 0.80 CORRELEREN 

Consensus Overeenkomst tussen onafhankelijke beoordelaars 
 
Over beoordelaars, hebben verschillende visies hetzelfde 
oordeel 
 
+ MOET MINSTENS ROND DE 0.60 CORRELEREN (MENSEN 0.55 
ó HONDEN 0.62) 

Correspondentie Predictieve validiteit = hoe goed kunnen 
persoonlijkheidsbeoordelingen iets anders gaan voorspellen? 

Assessment centre taken - Vetrouwd geraken met anderen 
- Loopje 
- Knuffel uitlokken 
- Gehoorzamen 
- Sociale angst/ stress 

Statistische techniek Bijdragen van andere facotren weghalen, geen andere 
eigenschappen beoordelen. à Geeft zekerheid dat je bv. enkel 
extraversie beoordeelt. 

Implicaties Meer van dit soort onderzoek nodig, uitbreiden naar andere 
species.  
 
Andere criteria bv. acrometer = beweging meten, nu nog steeds 
beoordelingen 

Toepassingen Uitbreiding twin onderzoek: ontwikkeling van klonen, 
onderzoeken in systematisch gevarieerde omstandigheden. à 
Met dieren kan je genetisch manipuleren, bv. kind kan je niet 
klonen of in bepaalde omgeving laten groeien. 
 
Persoonlijkheidsverandering door andere omgeving. 

Interessen = RIASEC à WAT? Voorspeller van wat iemand gaat doen en statisfactie. Slechte 
voorspeller van prestatie bv. studeren. 

Persoonlijkheid = Big Five à HOE? Beperkte voorspeller van wat iemand gaat doen. Betere 
voorspeller van prestatie bv. wat je gaat studeren bepaald door 
interessen of hoe je studie aanpakt bepaald door 
persoonlijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

HOOFDSTUK 3: INTELLIGENTIE 
Omschrijving intelligentie “Iemand’s capaciteit om problemen op te lossen” 

Hernieuwde belangstelling (maatschappelijk 
debat) 

Debat in de psychologie en pedagogiek (bv. discussie 
ingangsexamen universiteit) 
 
Rinderman: Verschillen in intelligentie gecorreleerd met 
verschillen in studieprestaties over landen 

Research into implicit theories of intelligence 
(USA) 

1. Lay-persons’ implicit theories of intelligence 
2. Lay-persons’ implicit theories across cultures 

a. Do people perceive intelligence differently 
for different stages of the lifespan? 

b. Do individuals perceive intelligent behavior 
differently at different ages? 

Lay-persons’ implicit theories of intelligence = Wat betekent ‘intelligentie’ voor leken? 

Lat-persons’ implicit theories across cultures = Impliciete theorieën over intelligentie worden beïnvloed door 
de cultuur 

Impliciete theorieën - Cross-culturele gelijkenissen en verschillen 
- Convergeren meer naar elkaar 
- Inhoud gelijk, klemtoon verschillend 
- Ook verschillen binnen de cultuur 

o Tussen groepen (bv. subgroepen) 
o Over de life-span = jongeren vs ouderen 

Ideal intelligent person  

 
Expert definitie van intelligentie volgens 
Thorndike 

“The power of good responses from the viewpoint of truth of 
facts” 

- Wetenschappelijke methode: verschil tussen 
academische opleiding en andere opleidingen 

- Wetenschappelijke opleiding om opinies te 
onderscheiden van data 

- Je mag wel opinies vormen, maar die moeten gestaafd 
worden met data 

Expert definite van intelligentie volgens 
Therman 

“The ability to carry on abstract thinking” 
- Abstract denken 
- In leken opvatting vaak over praktisch denken 
- Abstract denken waarderen we heel sterk in de 

westerse samenleving 
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o Vb: hoe leer je een tabel interpreteren -> niet 
alle cijfers kennen, maaar kunnen 
interpreteren =vorm van abstract denken 

 
Expert definitie van intelligentie volgens 
Thurnstone 

“the capacity to inhibit an instinctive adjustment, the capacity 
to redefine the inhibited instinctive adjustments in the light of 
imaginable experienced trail and error and the capacity to 
realize the modified instinctive adjustment in over behavior to 
the advantage of the individual as a social manager” 

- Initiële respons beheersen en herdenken =alternatief 
antwoord bedenken 

- Proberen en herproberen 
- Realiseren dat nadenken helpt om nuttig te zijn in 

sociaal leven  
Standardised testing Prestatie van de test in verschillende omstandigheden van 

verschillende mensen vergelijken. 

General intelligence ‘G’: theory and 
measurement 

Veel van de proefjes correleren met elkaar ookal lijken ze niet 
op elkaar in het eerste opzicht à ze meten ongeveer hetzelfde. 

Verschillende domeinen die dezelfde 
algemene componenten meten = 1 

zeer verschillende aspecten van intelligentie, maar er ligt en 
general ability component aan de grondslag = 
gemeenschappelijke componenten 

 

Verschillende domeinen die dezelfde 
algemene componenten meten = 2 
 
 

 
 

Hiërarchische 
structuur 
 
 
 
 
 

Verschillende domeinen die dezelfde 
algemene componenten meten = 3 
 
 

 
Twee verschillende intelligentietests: 

- ASVAB 
- Cognitive Abilities Measurement 

à Verschillende proefjes, maar G factor is bijna imorf 
=correlatie die bijna 1 is -> heel sterk argument voor G factro 
van Spearman 
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WAIS Wechsler Adults Intelligents Scale = 16-75 jaar 

WISC Wechsler Intelligents Scale for Childern = 5-16 jaar 

The Wechsler tests Verschillende proefjes 

Arithmetic Verbal = rekenoefeningen 

Block design Performance = patronen nabouwen met blokken 

Comprehension Verbal = betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten 

Digit span Verbal = cijferreeksen (2 richtingen) 

Digit symbol Performance = code plaatsen volgens een regel 

Information Verbal = algemene kennis 

Object assembly Performance = puzzels maken 

Picture arrangement Performance = ordenen van platen 

Picture completion Performance = ontbrekende delen aanwijzen in tekening 

Similarities Verbal = gelijkenissen tussen elementen 

Vocabulary Verbal = betekenis van woorden 

Wechlers subtests Grote verscheidenheid in testen  

Raven’s Progressive Matrices Wordt agenomen als een non-verbale groepstest. Het is typisch 
een 60-item test die wordt gebruikt voor het meten van 
abstract redeneren en die wordt beschouwd als een non-
verbale schatting van vloeiende intelligentie. 

Raven’s Colored Progressive Matrices  

Raven’s Standard Progressive Matrices  
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Raven’s Advanced Progressive Matrices 
(APM) 

 

Thurnstones’ 7 primaire mentale 
bekwaamheden 

- Associative memory 
- Number 
- Perceptual speed 
- Reasoning 
- Space (spatial visualisations) 
- Verbal comprehension 
- Word fluency 

 
Ezelsbruggetje: dit Raadsel Van Pappa is AbNormaal Specifiek 
met Woorden (niet in volgorde) 

Guilford = Operations Evaluation, convergent production, divergent production, 
memory, cognition 

Guilford = Contents Visual, auditory, semantic, behavioural 

Guilford = Products Units, classes, relations, systems, tansformation, implication 

Sl-theorie Guilford’s structuur van intelligentie 

Vernon’s hierarchical theory of intelligence Bv. Ober aannemen is niet kijken naar G factor maar naar 
specifieke componenten waar je meer gewicht aan hecht ( à 
numeriek om geld terug te geven, sociaal…) 

Componential sub theory - Metacomponents 
- Performance components 
- Knowledge-acquisition components = betekenis ervan 

is kennisverwervingscomponenten 

Contextual sub theory - Adaption 
- Shaping 
- Selection 

Experiential sub theory - Novelty 
- Automation 

MENSA Groep mensen met een uitzonderlijk hoog IQ 

Sociale relevantie van intelligentie Intelligentie is één van de beste predictoren van een grote 
variëteit aan criteria 

Extrensic carreer Houdt in: 
1. Salaris 
2. Leidinggevend of niet 
3. Positie die men heeft binnen bedrijf 

SES Is niet afhankelijk van IQ 
 
SES van gezin van herkomst in rekening brengen = aanname dat 
positie op de professionele ladder verband houdt met: aantal 
jaren onderwijs & SES gezin van herkomst 
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Mental Survey Committee in Scotland Studie die aantoont dat IQ beetje belangrijker is dan SES.  
 
Mensen in publiek debat die beweren dat er geen relatie is = 
onzin 
 
Op woensdag 1 juni 1932 kreeg elk kind geboren in dat jaar 
dezelfde IQ test 

MSCEIT Mayer, Salovey & Caruso Emotional Intelligence Test 
 
4 schalen: 

1. Identificeren van emotioes = aflezen van emoties 
2. Gebruik/faciliteren van emoties = voor denken 
3. Begrijpen van emoties 
4. Emoties hanteren 

4 emotionele competensies (Goleman) 1. Self-awarenes = wat voel je? 
2. Self-regulation/management = reguleren 
3. Social awareness= wat doe je er mee in een 

interpersoonlijke context? 
4. Social skills/management = hoe goed ben je in sociale 

vaardigheden? 

Mixed model Combinatie van traditionele elementen van emotionele 
intelligentie (ability elementen) met persoonlijkheid 

Monozygote twins (MZ) 100% genetisch identiek 

Dizygote twins (DZ) Gemiddelde 50% genetisch identiek 

MSTRA Minnesota Study of Twins Reared Apart à natuurlijk 
experiment 
 
Algemeen: erfelijkheid voor individuele verschillen 
psychometrische intelligentie geschat op 50% tot 70% 

Port Pirie cohort study Invloed van loodblootstelling op kind (McMichael et al.) 

Prenatale factoren Roken en alcohol gebruik van de moeder 

Gedeelde familie omgeving Alle factoren die kinderen ondergaan die gemeenschappelijk 
zijn in het gezin 
 
Verklaren weinig van de variantie (5-10%), genetisch (50%) en 
niet-gedeelde omgevingsfactoren (40%) 
 
Bv. SES wanneer je niet veel in leeftijd verschil met 
broers/zussen 

Niet-gedeelde familie omgeving Alle factoren die verschillend zijn voor kinderen. 
 
Bv. de ene zus danst en de andere zit op de tekenacademie 

Outside-family factors Je leert veel uit je familie, maar buiten de familie vindt er ook 
socialisatie plaats, we zijn deel van sociale groepen (sociale 
categorisaties) en dit bouwt mee aan onze identiteit. 

Outside-the-home-socialization Waardepatronen leren buiten ons gezin, eetpatroon van 
mensen verschillen binnenin een gezin. 
 
Bv. vegetarisch leren uiten buiten gezin & kinderen die het 
binnen brengen in het gezin. 

Transmission of culture of via group process Culturele patronen meekrijgen via groepsprocessen 
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Group processes that widen differences 
between social groups 

Groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen gaan 
vergroten. 
 
Bv. wetenschappen, latijn studenten & de rest à iemand die 
intellectuele capaciteiten niet uit omdat hij niet bij de ‘nerds’ 
wil horen 

Group processes that widen differences 
among individuals within the group 

Als je nota’s wil, dan weet je aan wie je ze vraagt à zet indruk 
op deze mensen & zorgt ervoor dat ze extra opletten zodat ze 
erna kunnen uitleggen aan medestudenten 

NLSY National Longitudinal Survey of Youth 

Admixture hypothesis Ouders met lagere intelligentie hebben meer kinderen, ook SES 
in rekening brengen, het volgorde onderzoek kan niet gelijk 
worden gedaan 

Resource dilution model Beschikbare rescources dalen naarmate het aantal kinderen 
toeneemt: eerste kind 100%, tweede kind 50%... 
 
Bv. aandacht moet verdeeld worden, minder bezig met taal… 

Confluence model De familie-context verandert met een toenemend aantal 
kinderen (aandacht, opvoeding door oudere kinderen,…) 

Decontextualisatie Cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie belangrijk is 
bv. abstraheren in Westerse cultuur 

Kwantificatie Intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat materieel 
bestaat, er is ook een neiging om dit te gaan kwantificeren 

Biologiseren Toegenomen psychofysische kennis en evolutionair denken 

Habituatie-experimenten Baby’s naar stimulus laten kijken à na enige tijd vinden ze de 
stimulus niet meer interessant 
 
Habituatie tijd van baby correlatie van .40 met intelligentie in 
kindertijd 
 

Berkeley Groth Study Mensen gevolg die tussen 1928 en 1929 geboren zijn. 
- Als je een intelligentie test op 6 jaar en op 18 jaar 

afneemt dan correleert dit .77 
- Als je een intelligentie test op 12 jaar en op 18 jaar 

afneemt dan correleert dit .89 
 

Inspection time task Je krijgt afbeelding 1 heel kort te zien. Vervolgens krijg je afb. 2 
te zien. Bij 3 vraagt men wat de langst is. 
 
Conclusie: inspectietijd correleert .30 met intelligentie 
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Stabiliteit van intelligentie in algemene lijn Intelligentie is vrij stabiel in de levensloop, correlaties van .50 
of hoger zijn geen uitzondering. 

Flynn effect Effect genoemd naar mnr. Flynn die afgelopen 60 jaar een 
opvallende stijging van het IQ waarnam (ruwe scores), vooral 
tussen 1930 en 1980 (15 verschillende landen) 

Delta IQ Gradiënt tussen 2 tijdstippen = IQ verandering per decennium, 
gemiddeld van 5.0 met standaardafwijking van 2.9 en range 1.8 
tot 12.5 

Culturele en technologische literacy Kinderen spenderen veel tijd voor tv en internet = sterk visueel 
gericht 

Reversed Flynn effect Omgekeerd Flynn effect door tienerzwangerschappen en 
intelligentie vrouwen stellen kinderwens uit (studeren, 
werken…) 

Head Start Programma gestart in de jaren ’60 om kansarme kinderen voor 
te bereiden op school om zo de armoedescylcus te doorbreken. 
 
Bv. woensdagnamiddag schooltelevisie, sesam straat… 

Mozart effect 10 min. Luisteren naar Mozart leidt tot toename van 8 tot 9 
punten in een spatieel-temporele redeneerproef 

The bell curve Relatie tussen intelligentie en sociale klasse in Amerikaanse 
leven 
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HOOFDSTUK 4: GESLACHTSVERSCHILLEN 
Canvas “venten strijken niet” In de media wilde verhalen over geslachtsverschillen, doel van 

deze les is zien wat van al die beweringen waar is 

Geslachstsverschillen (sex differences) Gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen op 
bepaalde karakteristieken. 

Genderverschillen Verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe 
een vrouw of man zich hoort te gedragen 

Effect size ‘d’ - Kijken naar volledige distributie 
- Kijken naar gemiddelde en zien of hier een significant 

verschil tussen is. à uitdrukking in effect size d 
 
= statistische maat die grote van het verschil weergeeft. 

 
 
 
 

 
Minimalisten Klemtoon op gelijkenissen 

Maximalisten Klemtoon op verschillen 

Genderstereotypen De overtuigingen die we hebben over geslachtsverschillen, 
ongeacht of ze accuraat zijn of niet. 

Mannen: instrumental, “agentic” Focus op individuele verwezenlijkingen 
- Dominant, assertief, agressief, zelfstandig… 

Vrouwen: “communal” oriented Focus op sociale verbondheid met de groep 
- Gevoelig, empathisch, zorgzaam 

Masculiniteit Adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor mannen 
- Beklemtoont instrumenteel gedrag 

Femininiteit Adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor vrouwen 
- Beklemtoont expressief gedrag 

Androgyn Zowel mannelijk als vrouwelijk 
Geslachtsverschillen in empathie en sociale 
perceptie 

Basisvoorwaarden voor het stellen van altruïstische gedrag. 

Positieve emoties Vooral bij affectie en vreugde zit er een verschil op & bij trots 
geen significant verschil 

Negatieve emoties Angst en verdrietig zijn ervaren vrouwen frequenter en 
intenser & wouden is bij benadering nul. à dus mannen 
ervaren niet meer woeden. Ook is er bij schuld niet een 
significant verschil. 

Stereotype klachten Vrouwen te emotioneel en mannen uiten hun gevoelens niet 
à mannen ervaren gevoelens minder frequent en intens, dus 
ook logisch dat ze deze minder gaan uiten. 

Internaliseren VS externaliseren van emoties - Mannen: uiten meer hun individualistische gevoelens 
- Vrouwen: uiten meer hun oriëntatie op de groep 

Zelfwaarde  Vrouwen hebben iets lagere zelfswaarde dan mannen, maar 
kleine effect size è d = .21 (V < M) 

Geslachtsverschillen o.b.v. leeftijd Beginnen al op kinderleeftijd, worden groter, piek op 
adolescentie & daarna weer dalen tot er geen geslachtsverschil 
meer is. 

Geslachstverschillen in beroepsinteresses People – sociaal à gemiddeld meer vrouwen 
Things – realistisch à gemiddeld meer mannen 
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Ash-perceptie experiment 3 lijnen gerepresenteerd en we moeten die lijn kiezen die 
overeenkomt met een vooropgestelde lijn. Een ‘deelnemer’ 
maakt af en toe verkeerde keuzes. 

- Algemeen: vrouwen laten zich gemakkelijker 
beïnvloeden dan mannen. 

- Ook: effect verdwijnt wanneer de proefleider een 
vrouw was.  

- Besluit: effect en belang van de sociale context 
 

Onderzoeksmethoden 1. Narratieve methoden = kwalitatief 
2. Meta-analyse = kwantitatief 
3. Comprehensieve & cross-culturele meting = 

kwantitatief 
Narratieve methoden Minder accuraat dan de meta-analyse 

Narratieve methode of review Onderzoekers duiken in de literatuur 
- Significante en niet-significante verschillen noteren en 

groeperen per trek 
- Op basis van het aantal verschillen en de consistentie 

van de richting van het verschil: besluiten tot een 
generaliseerbaar verschil (= conclusies maken) 

 
Besluit:  

- Mannen: hogere score op assertiviteit & agressiviteit 
o Ook hoger score op internal focus of control 

na de jong-volwassenheid 
- Vrouwen: meer angstig 

 
Internal focus of control Manier waarop je de uitkomsten in je leven toeschrijft aan 

jezelf (intern) of aan externe zaken. 
Persoonlijkheidsvragenlijsten - MMPI/MMP-2 

- CPI/CPI-R 
- MMPI-A 
- GZTS 
- Cattell’s HSPQ & 16PF 
- NEO-inventories 
- GPP/GPI 
- MPI/EPQ-R 
- EPPS 
- PRF 

PRF Uitgebreide internationale normering voor handen 
- US, Canada, China, Finland, Germany, Poland, Russia 
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HOOFDSTUK 5: NATIONALE EN CULTURELE VERSCHILLEN 
Matsumoto Iemand die heel prominent aanwezig geweest is in cross-

cultureel onderzoek 
Dynamisch Cultuur is niet statisch, bijna altijd een spanningsveld tussen 

gedrag en cultuur. 
Systeem van regels Niet te herleiden tot 1 of enkele regels, dus een set van regels. 

 
Bv. aan een school niet meer rijden dan 30. We zijn het er 
allemaal mee eens dat snel rijden bij scholen iets is waar 
aandacht naartoe moet gaan, maar spanningsveld is dat je 
soms meer gaat rijden dan 30, ook al deed je het principe van 
de regel. 

Groepen en eenheden Gaat terug op verschillende niveaus, verschillende 
analyseniveaus 

- Helpen de regels volgen 
- Die corrigerend optreden 
- Die mee de regels vorm geven 

Individuele variabiliteit binnen elke eenheid Bv. Sommige mensen zeggen “ik drink nooit als ik rij, anderen 
drinken 2 pinten als ze rijden” è Er is dus individuele 
variabiliteit in het naleven van de regels. 

Intergenerationele overdracht en 
communicatie 

We leren het ook aan onze kinderen, zij leren ook op school en 
in onze communicatie deze waarden en normen. 
 
Het is stabiel, maar niet statisch (cultuur dynamisch gegeven) 

Bevolkingsdichtheid Bevolking die verspreid woont à hoe onderwijs organiseren en 
alles errond 

Klimaat Als je in een warm land leeft, heeft dit impact op hoe de 
mensen zich organiseren, gedragen, kleden, hoe ze hun tijd 
organiseren 

- Bij ons: alle tijd moet benut worden 
- Zuiden: lessen kunnen altijd iets later beginnen, grote 

break in de middag 
Functionele definitie van cultuur Definitie gesteund op sociale categorie/construct  

 
à Matsumoto pleit voor een functionele definitie van cultuur, 
houdt veel meer in dan slechts verwijzen naar een sociale 
categorie construct. 

Sociale categorie constructen - Direct geassocieerd met cultuur: ras, etniciteit, 
nationaliteit 

- Indirect geassocieerd met cultuur: geslacht, seksuele 
oriëntatie, handicap à subculuren binnen een cultuur 

Ras Geen absolute correspondentie russen ras en cultuur: 
gelijkenissen én verschillen 

Ethnos Mensen van een sam 

Nationaliteit Verwijst naar het land van herkomst, wordt dikwijls ten 
onrechte gelijkgesteld met cultuur. 

Modetrend Termen die populaire culturen bv. jongerenculturel beschrijven 
zoals jongeren en muziek. Bepaalde festivals trekken andere 
mensen aan. 

‘populaire’ cultuur Gerelateerd aan artistieke stromingen, beïnvliedt niet 
noodzakelijk alle levensaspecten; beperkter qua impact, duur 
en formalisering en ook minder intergenerationeel 
overgedragen. 
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IACCP International Association of Cross-Cultural Psychology à 
Matsumoto was lange tijd voorzitter & journal of cross-cultural 
psychology à in de tijdschrift vind je dir soort onderzoek terug 

Indigenous psychology Onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden 

Intercultureel psychologen Bestuderen de sociale processen/interactie tussen leden van 
verschillende culturele/etnische groepen & gaan zich bijna 
onderdompelen in een cultuur 

Phonetics Universele eigenschappen van gesproken geluid/taal 
- Bv. snelheid van spreken, intonatie 

Phonemics Betekenis die aan die geluiden wordt gegeven binnen een 
cultuur 

Emics Aspecten die verschillend zijn 
- Bv. hoe relatievorming gebeurt (uit zich verschillend), 

soms uithuwelijken 

Etics Aspecten die consistent zijn over verschillende culturen 
- Bv. relaties aangaan, iedereen gaat relaties aan, legt 

contact en voert een gesprek 

Imposed etic Hypothesen, constructen, operationalisaties en 
verwerkingsmethoden geëxporteerd naar andere culturen 

Derived etic Vrije beschrijvingen waar je in verschillende culturen start 
vanuit hetzelfde principe en je kijkt of je op hetzelfde uitkomt. 

Panculturele conclusies Sterker naarmate variabiliteit in samples en methodes werd 
gebruikt, m.a.w. sterker naarmate je in meer culturen en meer 
studies doet. 

Equivalence “A state or condition of similarity in conceptual meaning and 
empirical method between cultures that allows comparisons to 
be meaningful.” 

Cultuur definiëren - Landen etniciteit – cultuur 
- Groepen niet homogeen 
- Stereotypen bevestigd 

Back-translation Itemset aanbieden aan bilanguals 
- Bv. Eerst van Engels naar Frans & dan door een 2de 

vertaler terug naar het Engels laten vertalen 
Culturele response-sets ‘Tendencies for members of a given culture to use certain parts 

of a scale when responding.’ 

Domeinen De kenmerken zelf bv. waarden, attitudes… 

Dimensies De structuur en de variabiliteit van de kenmerken 

Power distance Mate van respect en de psychologische afstand tussen de 
hiërarchische posities. 

Uncertainty avoidance Mate van planning & initiatieven om stabiliteit te installeren 
tegenover de onzekerheden van het leven. 

Individualism-collectivism Wordt identiteit ontleend aan individueel streven en 
verwezenlijkingen of aan lidmaatschap van de groep, van een 
familie 

Masculinity-feminity Mannelijk versus vrouwelijk geoiënteerd zijn van een cultuur 

Ecollogical fallacy Niet veralgemenen naar alle individuen 

Smallest space analysis Gelijkaardig patroon in 32 samples afkomstig uit 20 landen 
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Conservation Behouden doorgeven van cultuur 

Evoked culture Bepaalde culturen lokken verschillende omgevingscondities uit 
en lokken een response set uit.  

- bv: voetbal: vanaf de match start zit je in verschillende 
vakken en kijk je niet naar elkaar terwijl je de dag 
ervoor met iemand vd andere ploeg in de slager stond 
gewoon → cultuur of plots toebehoren aan een 
cultuur kunnen zorgen dat bepaalde 
omgevingsomstandigheden response sets uitlokken 

Transmitted culture Kenmerken doorgegeven in interacties tussen personen 
- bv: onderzoek doen bij kinderen die in favela leven → 

wat is moreel begrip (wat is goed en slecht), is dit iets 
anders? 

Self-enhancement De manier waarop mensen zich voorstellen en op een positief 
gekleurde manier voorstellen 

Power distance België Vroeger moesten studenten rechtstaan als prof binnenkwam 
en nu niet meer = snel verschil van power distance 

National character ideas Stereotypen die leven in bepaalde nationaliteiten en komt dit 
dan overeen met persoonlijkheidstrekken zoals je die meet. 
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HOOFDSTUK 6: EVOLUTIONAIRE VERKLARINGEN 
Pre-Darwiniaans Wetenschap had door dat alles verandert bv. a.d.h.v. 

paleontologie (fossielen) 
Adaptaties Aanpassingen aan de omgeving 

Natuurlijke selectie - Pas en proces waarlangs deze adaptatie verloopt 
- Survival of the fittest 
- Succesvolle varianten hebben meer kans om hun lijn 

(genen) verder te zetten 
 

Adaptief Wanneer het zinvol is voor het overleven dan de soort 

Seksuele selectie Bepaald hoe lichaamsvormen eruit zien, hoe we ons gedragen 
& welke persoonlijkheidskenmerken ons een adaptief voordeel 
gegeven hebben doorheen de tijd 

Intraseksuele competitie De winnaar kan genen meer doorgeven tussen de leden vh 
zelfde geslacht 

- Bijna altijd mannetjes à van ml naar ml toe 
Interseksuele competities Zoeken naar kwaliteiten in een partner 

- Vaak vrouwtjes à van vr naar ml toe 
Diferentiële genenreproductie Reproductief succes relatief t.o.v. anderen à op grond van 

succesvolle survival + succesvolle mating competitie 
Inclusive fitness (IF) theory  
 
Hamilton 1964 

- Theorie gebaseerd op differentiële genenproductie 
- Niet alleen voortplanting op zich is goed om je genen 

voort te zetten, maar ook ander gedrag (meer bepaald 
altruïstisch gedrag) 

- Altruïstisch gedrag tov genetische verwanten: door 
genetische verwanten te helpen (genetische 
gemeenschappelijkheid met jezelf) zorg je er ook een 
deel voor dat je genen blijven voortbestaan 

o bv: je kinderen (50% genen 
gemeenschappelijk) helpen 

 
Inclusive fitness = Je eigen reproductie succes (= aantal nakomelingen die je 

effectief zelf hebt) + de effecten die je hebt op de reproductie 
van genetische verwanten, gewogen voor de grootte vd 
genetische verwantschap. 

Reliably Adaptatie ontwikkelt geleidelijk en betrouwbaar tijdens de 
levensloop maar met varianten bv. snavel (langer of korter). 

Xenofobie Angst voor vreemden 

Random variaties ‘Evolutionaire ruis’ à neutraal m.b.t. selectie 

Domein-specifiek Adaptaties zijn gericht op de oplossing van een specifiek 
probleem 

Talrijk Groot aantal adaptieve uitdagingen ó groot aantal adaptieve 
mechanismen 

Functioneel Onze psychologische mechanismen en systemen zijn 
fucntioneel afgestemd op het bereiken van een doel 

Social pain theory Uitsluiting (sociale pijn) en fysieke pijn zijn gerelateerd aan 
dezelfde gebieden in de hersenen. à uitsluiting is ‘letterlijk 
pijnlijk’ aangezien sociale pijn en effectieve pijn dezelfde 
gebieden in de hersenen activeren. 

Manipulatie hypothese Emoties zijn ontwikkeld om de psychologische mechanismen 
van anderen te bespelen, manipuleren 
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Theorie van ‘ouderlijke investerin’ vrouw is het geslacht dat meer investeert in zorg voor het 
nakomelingsgeslacht → biologisch gezien: vrouw baart kind 
waar ze al 9 maand voor zorgt, borstvoeding geeft, zorgt voor 
opvoeding en bescherming = vrouw heeft voorsprong op de 
man 

- vrouw: zeker van nakomelingen 
- vrouw: selectief in partnerkeuze 

Effective polygyny Grotere reproductievariantie bij mannen: sommige mannen 
zullen veel nakomelingen hebben, andere bijna geen. 

Seksueel dimorfisme Evolutionair ontstaan door intraseksuele competitie 

Double shot Mannen denken dat seksuele ontrouw leidt tot een 
romantische relatie met de rivaal. 

Reverse double-shot Vrouwen denken dat verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw. 

Structural powerlessness hypothese (SPH) Alternatieve verklaring voor het verschil/ Eagly & Wood (1999): 
mannen geassocieerd met de rol van ‘kostwinner’ 

Prefered age difference - Mannen: willen een jongere vrouw 
- Vrouwen: willen een oudere man 

Frequentie-afhankelijke selectie Succes van een strategie of persoonlijkheidstrek is afhankelijk 
van het voorkomen in de populatie, vaker voorkomen à 
minder succesvol. 

Unrestricted marriage strategie - Attractiviteit: ‘sexy sons’ fenomeen – grotere 
competitie tussen de mannen = succes dealt 

- Kiezen voor de genen 
- Als veel vrouwen dit doen: sexy sons fenomeen: 

volledige 
- Generaties van sexy mannen, meer competitie tussen 

de mannen = vrouwen willen dit uiteindelijk niet meer 
en zoeken iemand die investeert in het vaderschap = 
ze hebben minder succes 

 
Restricted marriage strategie Meer vrouwen zoeken mannen om te investeren = succes daalt 

Differential K-theory Tradeoff between parental investment and mating effort 

K dimensie gaande van laag parental investment en hoog 
mating effort (laag scoren op K) 

- (~ lage attachment in kindertijd, hoog machiavelisme, 
hoog risicogedrag) 

naar hoog parental investment en laag mating effort (hoog 
scoren op K) 

- (~ hoge attachement in kindertijd, laag 
machiavelisme, laag risicogedrag) 

Machievalisme Persoonlijkheidskenmerk à over lijken lopen om hun doel te 
bereiken, liegen, manipuleren… doel heiligt de middelen. 

Trade-off Als 2 niveaus op een trek (hoog of laag) dezelfde fitness 
hebben, dan zou het verhogen van het trekniveau sommige 
aspecten van fitness verbeteren, en tegelijkertijd andere 
aspecten van fitness verslechten. 

Koolmezen Variatie in termen van agressie (“exploratie”) 

 

 


