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Differentiële Psychologie 
 

Deel 1: Differentiële psychologie: Wat en hoe? 
 
1) Begrippenkader 
 
Differentiële psychologie = psychologie van verschillen tussen mensen 
 
Doel: 

- Beschrijven:  
o Van verschillen: op welke vlakken verschillen mensen van elkaar? 
o Van verbanden tussen verschillen: met wat hangen zulke verschillen samen? 

 
- Verklaren van verschillen: wat ligt er aan de basis van deze verschillen? 

 
Implicaties voor alle toepassingsgebieden van de psychologie 
 
1.1) Wat? 
 
a. Beschrijven van verschillen  impliceert een vergelijking 

- Tussen mensen (individuen, mannen en vrouwen, groepen,…) 
- Binnen mensen (over tijd, verschillende situaties 
-  algemene psychologie: algemene wetten 
- Tussen individuen = interindividuele verschillen 
- Tussen groepen = intergroepsverschillen 
- Binnen één persoon = intra-individuele verschillen 
- Interindividuele verschillen in intra-individuele verschillen = interindividele 

verschillen in profielen 
- Op wat voor soort vlakken kunnen mensen van elkaar verschillen, psychologisch 

gezien?  2 grote deeldomeinen 
o Cognitief functioneren = DP van intelligentie en cognitieve stijlen 
 Cognitieve stijlen: manier van verwerken 

 Analytisch vs holistisch 
o Persoonlijk (affectieve en connatieve domein) = DP van persoonlijkheid 

 
 
b. Beschrijven van verbanden tussen verschillen  verschillen op vlak van 1 variabele 

o In verband brengen met verschillen op vlak van andere variabelen 
(vb.: geslacht en agressie) 

o Hoe hangen deze samen? 
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1.2) Doel? 
 
a. Zicht krijgen op structuur van verschillen tussen mensen en hoe verschillen op 

verschillende vlakken onderling samenhangen 
 

b. Verschillen verklaren: wat ligt er aan de basis van deze verschillen? 
- Proximale verklaringen = 

o Factoren die in de tijd mis of meer samengaan met te verklaren (verbanden 
tussen) verschillen 

Vb.: fysiologie en emoties, woede en agressie 
- Distale verklaringen = 

o Factoren die veraf liggen in de tijd 
Vb.: evolutionaire theorieën van emoties, genen, … 

 
1.3) Door wie? 

- Expliciete vs impliciete theorieën over individuele verschillen (is beter) 
(wetenschappers  leken) 
o Expliciet = de theorieën en bevindingen in de wetenschappelijke en publieke 

wereld over de aard en oorzaken van verschillen tussen mensen 
 voor anderen kenbaar 
 doorgaans door wetenschappers uitgevonden 
 behoort tot domein van DP 

o Impliciet = opvattingen die elke mens heeft over de aard van oorzaken van 
verschillen tussen mensen 
 niet rechtstreeks voor anderen 
 kunnen rechtstreeks onderzocht worden 
 doorgaans door leken uitgevonden en door wetenschappers onthuld 
 behoort tot domein van persoonsperceptie (sociale psychologie) 

 Elke mens is een (minstens impliciete) differentieel psycholoog 
 

- Niet onafhankelijk: expliciete theorieën worden makkelijk gecontamineerd door 
impliciete theorieën op 2 manieren 
o Via de wetenschapper: deze is ook leek met eigen vooroordelen, partijdigheid. 

Moet zich hiervan bewust zijn. 
o Via de proefpersoon: onderzoek waarop expliciete theorieën gebouwd zijn 

worden regelmatig gecontamineerd door impliciete theorieën (demand effects) 
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2) Geschiedenis: 
 
2.1) De benaming differentiële psychologie. 
 

- Henri en Binet: nieuwe discipline: “La psychologie Individuelle” 
- Oplossen van 2 problemen: 

o Hoe variëren psychische processen van individu tot individu (inter-individuele 
verschillen) 

o Hoe variëren psychische processen onderling binnen een individu (intra-
individuele verschillen) 

 
- William Stern: eerste gebruik: “Psychologie der Individuellen differenzen” 
- 3-voudige taakomschrijving voor differentiële psychologie 

o Aard en grootte verschillen in psychisch leven tussen individuen en groepen 
o Welke factoren bepalen verschillen? 
o Hoe manifesteren deze verschillen zich? 

 
- Robert Yerkes: eenheid brengen in takken van psychologie die vergelijken: 

“comparatieve psychologie” 
o Object is van ondergeschikt belang 
o Indien men maar de vergelijkende of correlationele methode gebruikt 

 
- BEMERKINGEN: 

o Individuele psychologie: 
 Niet meer gebruikt om DP aan te duiden: 

 Teveel connotatie met bepaald psychoanalytische theorie (Adler) 

 Verwijst ook naar intra-individuele verschullen binnen 1 persoon = 
personologie 

o Comparatieve psychologie: focus op experimentele dierstudies 
 

- Term DP wordt niet meer zo vaak gebruikt: 
o Domein te groot geworden 
 Intelligentie 
 Persoonlijkheid 

o Onderzoek naar individuele verschillen werd wat op achtergrond geduwd omwille 
van ideologische en empirische redenen 

o We gebruiken het hier al overkoepelend term voor de psychologie en verschillen 
tussen mensen 
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2.2)  De vragen van de DP in historisch perspectief. 
 

- 3 belangrijke onderzoeksvragen: 
o Meten en beschrijven van individuele verschillen en verbanden tussen verschillen 
o Proximale verklaringen voor verschillen 
o Distale verklaringen voor verschillen 

 
a. Oude China (2200 vChr.) 

- Driejaarlijkse testafnames van ambtenaren (tot in moderne tijd) 
- Na bezoek diplomaten en missionarissen uit Engeland (19e eeuw): competitieve 

ambtenarenexamens in Engeland 
 
b. Pythagoras (6e E vChr.) 

- Ontwikkelde toelatingstest op basis van leer van fysionomie: innerlijke 
persoonlijkheidseigenschappen worden afgeleid uit uitwendige, observeerbare 
persoonskenmerken (vb.: kunnen zwijgen  obv vorm gelaat) 

 
c. Plato (427 vChr. - 347 vChr.) 

- Beschrijft ideale staat als plaats waar individuen die taken toegewezen krijgen 
waarvoor best geschikt 

- Stelt dat mensen exact hetzelfde geboren worden, maar dat mensen verschillen qua 
natuurlijke begaafdheden 

- Stelt militaire geschiktheidstests op om soldaten van ideale staat te selecteren 
 
d. Theophrastus (327 vChr. - 287 vChr.) 

- Collectie van persoonlijkheidsschetsen: ‘karakters’ (= persoonlijkheidstypen) 
= eerste systematische studie van karakterverschillen 

 
e. Juan de Dios Huarte y Navarro (1530 - 1589) 

- ‘Examen de ingenios para las ciencias’ = boek met grote invloed 
o Grote individuele verschillen, zowel intelligentie als specifieke vaardigheden 
o Verschillende beroepen vereisen verschillende vaardigheidspatronen 
o Belang van goede professionele diagnostiek door de staat, zodat men jongeren 

kan verplichten het kennisdomein te bestuderen waarvoor meest geschikt 
 Voordeel voor staat 
 Voordeel voor individu: geen tijd en moeite verspillen 

o Toegepast op vandaag: oriënteringsproef, omdat de helft van de studenten buist. 
 
f. Francis Galton (1822 - 1911) 

- Sterk geïnteresseerd in individuele verschillen: 
o Exclusieve aandacht voor gemiddelde 
o Pionier van allerlei meetinstrumenten om verschillen te meten 
o Aanleggen databestanden 
o Statistische analyses: berekenen van frequentieverdeling verschillende variabelen, 

aanzet tot correlaties 
o Discussie over nature-nurture, eugenetica 
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g. James McKeen Cattell (1860 - 1944) 
- Was in eerste plaats geïnteresseerd in algemene wetmatigheden 
- Geïnteresseerd in ‘mental tests’: metingen van individuele vaardigheidsverschillen 

 
 
h. Alfred Binet 

- Individuele verschillen in hogere processen zijn sterker dan deze in elementaire 
sensori-motorische taken  focussen op hogere processen 

- Ontwikkelt Stanford-Binet test = eerste officiële intelligentietest 
 
i. Rest vorige eeuw 

- Recrutering, detectie van ‘combat stress’ 
- Meting en beschrijving van individuele verschillen: 2 problemen 

o Meest gebruikte individuele verschildimensies hebben vrij sterke 
waardenconnotatie (altijd ordening op goed-slecht continuüm)  
moet evaluatief neutraler worden 

o Problemen met treklabels 
 Filosofisch-ideologische bezwaren: tegen ‘hokjesdenken’ 

 desindividualiserend: elk persoon is uniek 
 Empirische bezwaren: individuele gedragsverschillen zijn niet consistent over 

verschillende tijdstippen en situaties 
 
2.3) Meten en beschrijven van individuele verschillen. 
a. Cross-situationele stabiliteit / verandering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verandering of stabiliteit over verschillende situaties (vb.: les vs. cafe) 
 
b. Cross-temporele stabiliteit / verandering 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verandering of stabiliteit over verschillende tijdstippen (vb.: eerste deel les vs. 
tweede deel les) 
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2.4)  Proximale verklaringen 
 
a. Psychologische verklaringen 
 

- Individuele verschillen door verschillen in basisvaardigheden of basisdimensies van 
de PH 

- Vb. Huarte:  
o Belangrijkste individuele verschildimensies geassocieerd met wat toen 

belangrijkste cognitieve functies van de geest waren 
o Structuur van de voornaamste vaardigheidsdimensies: begrijpen en verbeelden 

sluiten elkaar uit 
 
b. Biologische verklaringen: humorale theorie 

- Hippocrates (460-370 vChr.): PH op basis van lichaamssappen 
o 4 sappen (= humores): Bloed, zwarte gal, gele gal en flegma 
o Ziekte = stoornis tussen 4 sappen 

 
- Galenus (130-200 nChr.): bepaald temperament verbonden met 4 humores 
 
 4 types personen obv hoeveelheid van bepaalde lichaamsvochten  

slijm     flegmatisch  kalm, bedacht  
bloed    sanguinisch  levendig, gelukkig  
gele gal     cholerisch  vlug kwaad  
zwarte gal   melancholisch  pessimistisch   

 Maar geen empirische ondersteuning 
 
c. Biologische verklaringen: Frenologie 

- Gall & Spurzheim 
o Mentale functies zijn gebaseerd op specifieke processen gelokaliseerd in 

welbepaalde hersengebieden 
o Intensiteit van deze functies wordt gereflecteerd in de omtrek en de externe 

topografie van de schedel 
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2.5)  Distale verklaringen 
 
a. Horoscopale astrologie 

- Relatieve positie van planeten op moment van geboorte bepalen / beïnvloeden / 
hangen samen met de PH en gebeurtenissen in levensloop 

- Evidentie is onbestaande 
- HOEWEL! Seizoensgebondenheid van schizofrenie 

 
b. Relatieve belang van constellatie die mens bij geboorte meekrijgt vs. leren / ervaring 

- Plato (427 - 347 vChr.): Reminiscentietheorie 
o Kennis = kennis van vormen (= objectieve werkelijkheid) 
o Ziel = eeuwig en onafhankelijk van lichaam en kende de vormen al voor ze in 

lichaam was 
o Kennis en leren = naar boven halen van wat we reeds weten 
 Grote nadruk op constellatie 

 
- Augustinus (354 - 430 nChr.) 

o Ziel is immaterieel en onverwoestbaar 
o Vermogens van ziel zijn aangeboren 

 
- René Descartes (1596 - 1650 nChr.) 

o Afhankelijk: alle mensen hebben van bij de geboorte hetzelfde vermogen (rede) 
om waar van vals te onderscheiden 

o Later: verschillen bij geboorte maar kan getraind worden 
 

- John Locke (1632 - 1704 nChr.) 
o Tegen idee van aangeboren ideeën, universeel aanvaarde ideeën 
o Eerder: geest is ‘tabula rasa’: eenvoudige ideeën worden ontvangen in de geest 
o Reflectie eenvoudige ideeën resulteert in complexe ideeën 

 
- J.B. Watson 

o Grondlegger behaviorisme 
o Persoonlijkheid = conditionering S-R associaties 
o Individuele verschillen zijn resultante van verschillen in leergeschiedenis 

 
- Darwin (1809 - 1882 nChr.) 

o Schepping is dynamisch, steeds in evolutie 
o Natuur zorgt zelf voor aangepastheid van organismen via natuurlijke en seksuele 

selectie 
o Natuurlijke en seksuele selectie: 
 Meer individuen geboren dan er overleven (overschot) 
 Natuurlijke variatie (verschillen door genetische constellatei) 
 Sommige eigenschappen zorgen dan individu overleeft 
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- Francis Galton (1822 - 1911 nChr.) 
o Genialiteit is erfelijk 
 In families van genieën komen meer genieën voor dan met obv toeval kan 

verwachten 
 Genialiteit is uitsluitend een zaak van erfelijke constellatie 
 Rol van het milieu! 

o Eugenetische conclusies: voortplanting goede individuen opdrijven en 
voortplanting minderwaardige individuen tegengaan 

 
- Rest vorige eeuw: 

o Eugenetische beweging kende heel schaarse aanhangers 
o Discussie nature - nurture 
o Erfelijkheid is niet OF-OF maar EN-EN 

 
3) Methoden in de differentiële psychologie 
 

- Hoe kunnen we verschillen tussen mensen meten? 
- Hoe kunnen we verbanden leggen tussen individuen? 
- Welke wetenschappelijke technieken gebruikt men in de DP? 

 
3.1) Verzamelen van informatie over verschillen tussen mensen 
 
a. Soorten gegevens in de DP 

- Verschillen op het vlak van psychologische kenmerken 
probleem: niet direct of makkelijk meetbaar of observeerbaar 
methode nodig om informatie te verzamelen over deze psychologische kenmerken 

 
- DP maakt gebruik van 4 soorten bronnen / soorten gegevens voor informatie over 

verschillen tussen mensen: 
 

1. S-data: zelfrapportering 
- Persoon rapporteert direct over zichzelf 

o Ongestructureerd (interview, open vragen, autobiografie) 
maar nood aan objectieve coderingsschema’s om gegevens vergelijkbaar te 
maken over personen 

o Gestructureerd (vragenlijst) 
voordelen: 

 Persoon is enige met directe kennis over eigen interne wereld 
 Makkelijk en snel een veelheid aan informatie 
nadelen: 

 Afhankelijk van motivatie, capaciteit van persoon 
 Gevoelig voor vervormingen (BIAS) 
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2. O-data: observeerdersrapportering 
- Ipv aan persoon zelf, vraagt men anderen om over iemand te rapporteren aan de 

hand van zelfde technieken als S-data 
- Mensen maken continu beoordelingen van anderen 

voordelen: 
 Sommigen biassen minder aanwezig (zelfrepresentatie) 
 Toegang tot andere info 
 Meerdere observatoren: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
nadelen: 

 Andere biassen komen vaker voor (van observator) 
 

3. T-data: testgegevens 
- Gegevens van gestandaardiseerde tests: personen worden in gestandaardizeerde 

omstandigheden geplaatst en hun reactie op bepaalde stimuli worden gemeten 
- Onuitputtelijk arsenaal aan metingen 

o Gedrag, zelfrapportering, fysiologie, … 
- Vb.: TAT: meting van attitudes, dikwijls beïnvloed door sociale wenselijkheid, 

zelfrepresentatie, … 
- Vb.: IAT: opvattingen over onszelf en andere zijn opgeslagen in associatieve 

netwerken (associaties tussen verschillende concepten)  sterkte attitudes  deze 
meten op een manier die directe zelfrapportering omzeilt (vb.: racismetest) 

voordelen: 
 Directe vergelijkbaarheid: verstorende factoren worden zoveel mogelijk 

uitgesloten 
 Laboratoriumsituatie geeft mogelijkheid tot vele mogelijke (objectievere) 

metingen 
nadelen: 

 Ecologische validiteit? (situatie levensecht genoeg? Gesteld gedrag 
representatief met werkelijkheid?) 

 
4. L-data: levensgegevens 
- Gegevens over het leven van individuen obv hun activiteiten 
- Leveren verschillende soorten informatie op over deze personen en de verschillen 

tussen de personen 
= variabelen: een kenmerk dat verschillende waarden kan aannemen 
o Kwantitatief: waarden drukken verschillen uit in gradatie, waarden kunnen 

betekenisvol in cijfers uitgedrukt of geordend worden 
 nemen vaak normaaldistributie aan 

o Kwalitatief: waarden drukken verschillende soorten of groepen uit, verschillen 
kunnen niet betekenisvol in cijfers uitgedrukt of geordend worden 
voordelen 

 Objectief 
 Levensechte gegevens 
nadelen 

 Soms moeilijk beschikbaar 
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3.2) Verbanden leggen tussen verschillen tussen mensen 
methoden nodig om verbanden tussen verschillen, variabelen te beschrijven 

 
a. Soorten verbanden 

1. Kwalititief - kwalitatief 
- Implicationeel verband (vb.: ‘als iemand slaat, dan is het een man’) 
- Inter-individuele en intra-individuele verschillen 
- Overlap tussen groepen in kaart brengen adhv bivariate frequentietabel 

 
2. Kwalitatief - kwantitatief 
- Vergelijking van gemiddelden (vb.: ‘mannen zijn agressiever’) 
- Verschil tussen groepen in kaart brengen adhv verschillen tussen gemiddelden 
- Geeft zicht op groepsverschillen 

 
3. Kwantitatief - kwantitatief 
- Inter-individuele en intra-individuele verschillen 

 
b. De correlatie 

= verband tussen 2 kwantitatieve variabelen = essentiële methode in de DP 
 

- Formule correlatie: koppelt afwijkingen in 1 variabele van diens gemiddelde aan 
afwijkingen van andere variabelen van diens gemiddelde, gedeeld door de SD’s 
(hetgene wat zorgt voor een waarde tussen -1 en 1) 

- Correlatie is NIET afhankelijk van het gemiddelde van variabelen 
- Correlatie is NIET afhankelijk van de standaarddeviatie van de variabelen 
maw.: correlatie is invariant onder lineaire transformatie 

- Verklaarde variantie = te verklaren aan de hand van de variantie in de andere 
variabele (lopen perfect samen) 
Er kan worden aangetoont dat r² *100 = % verklaarde variantie 

- Geen causaliteit, drukt enkel een lineair verband uit 
 

- RICHTING van het verband: Positieve of negatieve samenhang (ofwel rond 0) 
 

- STERKTE van het verband: grootte van de correlatie 
 

- SOORTEN correlaties 
1. Correlatie tussen gegevens bekomen bij 1 persoon 

a. O-correlatie: tussen 2 momenten, over variabelen 
(vb.: r(belogen, kapot): mate waarin deze 2 situaties gelijkaardig patroon van 
reacties uitlokken in een persoon) 

b. P-correlatie: tussen 2 variabelen, over momenten 
(vb.: r(woede, frustratie): mate waarin deze 2 variabelen gelijklopen 
doorheen verschillende situaties in een persoon) 
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2. Correlaties tussen gegevens bekomen op zelfde moment/situatie 
a. Q-correlatie: tussen 2 personen, over variabelen 

(vb.: r(pete, Emily): mate waarin ze gelijkaardig patroon van reacties vertonen 
in deze situatie 

b. R-correlatie: tussen 2 variabelen, over personen 
(vb.: r(woede, frustratie): mate waarin individuele verschillen in woede 
samenhangen met individuele verschillen in frustratie 

3. Correlaties tussen gegevens bekomen voor 1 variabele 
a. S-correlatie: tussen 2 personen, over momenten 

(vb.: r(Emily, Liz): mate deze 2 personen gelijk patroon van frustratie vertonen 
over situaties 

b. T-correlatie: tussen 2 momenten, over personen 
(vb.: r(belogen, kapot): mate waarin de 2 situaties gelijkaardige individuele 
verschillen uitlokken 

 
(T en R correlaties = over personen; Q en S correlatie = tussen personen) 
  
c. Factoranalyse 

= statistische techniek die toelaat om de verbanden tussen een groter aantal 
variabelen inzichtelijk te maken aan de hand van een kleiner aantal variabelen, 
genaamd factoren. 

 
3.3) Evaluatie van informatie over verschillen tussen mensen 
 
a. Betrouwbaarheid = mate waarin een bepaalde maat een betrouwbare meting is. 

“hoe goed is de test in het meten?” 
Soorten: 

- Test-restest betrouwbaarheid 
= correlatie tussen afname van test op 1 moment en afname van zelfde test op ander 
moment, over personen 
Hoog  individuele verschillen op 1 moment komen sterk overeen met individuele 
verschillen op ander moment 
de test meet individuele verschillen op een consistente manier doorheen de tijd. 

 
- Interne consistentie 

= mate waarin items van zelfde test onderling correleren over personen 
Als items zelfde meten  hoge correlaties 

 
 

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
= correlatie tussen trekscores van verschillende observators over personen 
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b. Validiteit = mate waarin een test meet wat het bedoelt te meten 
“Hoe goed meet de test wat het wil meten?” 
Is vaak moeilijk na te gaan, omdat te meten trek dikwijls niet (objectief) observeerbaar   
     is. 
- Gezichtsvaliditeit 

= meet de test, op het eerst zicht, wat het bedoelt te meten? (lijkt de test zinvol?) 
- Predictieve validiteit (= criteriumvaliditeit) 

= kan de test een extern criterium voorspellen? 
- Convergente validiteit 

= correleert de test met andere tests van zelfde eigenschap? 
- Discriminante validiteit 

= meet de test niet wat het zou moeten meten? 
Zorgen dat test niet iets anders meet 

- Construct validiteit 
= meet de test het theoretische construct dat het bedoelt te meten? 
Onderliggende trekken zijn niet zichtbaar: is de test een goede meting van het 
onderliggende theoretische construct? 
 

c. Links tussen data en triangulatie  
- Betrouwbaarheid en validiteit gaan dikwijls over hoe een soort gegevens, bekomen in 

1 context, samenhangen met een ander soort gegevens, in een andere context. 
= belangrijk om warde van meting te onderzoeken 

- Triangulatie = zelfde bevindingen obv informatie uit verschillende bronnen 
Maar, als geen overeenkomst  wijst niet noodzakelijk op falen van de meting, maar 
kan interessante informatie opleveren over theoretische constructen 

 
3.4) Correlationele vs. experimentele methode 
 
a. Experimenteel onderzoek 

- Manipulatie van variabele 
- Meting van AV 
- Causale uitspraken, maar ecologische validiteit/natuurlijke variatie? 
- (cfr. Functieleer) 

 
b. Correlationele methode 

- Meting van 1 variabele en van 2e variabele: samenhang 
- GEEN causale uitspraken mogelijk, maar ecologische validiteit/natuurlijke variatie 
- (cfr. Differentiële Psychologie) 

 
c. DP gebruikt ook experimenteel onderzoek, of combinatie van experimenteel en 

correlationeel onderzoek 
Vragen over DP gaan dikwijls over natuurlijke variatie moeilijk om enkel met  
experimentele methode te bestuderen 
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3.5) Factoranalyse 
- Hoe krijgen we een inzicht in samenhang tussen vele variabelen? 
- Hoe kunnen we informatie krijgen over trekken of vaardigheden die mogelijks 

onderliggend zijn aan correlaties tussen tests? 
- Hoe kunnen we achterhalen welke de belangrijke, fundamentele dimensies zijn 

waarop meten van elkaar verschillen in een bepaald domein? 
 
a. Inleiding 

- Mensen verschillen op het vlak van eigenschappen die 
o Niet direct observeerbaar zijn 
o Relatief stabiel zijn doorheen de tijd 
o Onderliggend zijn aan ons gedrag, gedachten, gevoelens en mentale capaciteiten 

= “trekken”, “vaardigheden” 
o Eigenschappen vormen continue DIMENSIES waarop mensen van elkaar kunnen 

verschillen. 
 Elke persoon neemt een positie in op de dimensie 
 Positie kan verschillend zijn tussen personen 
 Positie op deze dimensie bepaalt mee de mate waarin mensen gedrag stellen 

op taken waar de dimensie relevant voor is: bepaalt individuele verschillen. 
 

Doelstelling 
- Achterhalen welke deze dimensies zijn 
- METHODE: zoveel mogelijk informatie verzamelen van manieren waarop mensen van 

elkaar kunnen verschillen inzake een bepaald domein 
- HOE kunnen we de onderliggende dimensies achterhalen? 
- FACTORANALYSE = statistische techniek die toelaat om de verbanden tussen een 

groter aantal variabelen inzichtelijk te maken aan de hand van een kleiner aantal 
onderliggende variabelen, genaamd factoren. 

 
Methode 

- Neem zoveel mogelijk tests af 
- Bereken de correlaties tussen de tests 
- Ga na hoeveel en welke niet geobserveerde data nodig is om de correlaties te 

verklaren 
 

Nut 
- Theoretisch: structuur van individuele verschillen kennen (verschildimensies) 
- Praktisch: als we deze fundamentele dimensie kennen: gebruiken voor optimaal 

voorspellen van … 
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b. Factoranalyse met 1 factor 
Model 

- n tests: n*(n-1)/2 correlaties tussen deze tests 
- Factoranalytisch model = model om correlaties te verklaren op basis van 

onderliggende, latente dimensies 
- Alle scores zijn uitgedrukt in Z-scores 
- Basis uitgangspunt: score van mensen op een test wordt bepaald door: 

o Mate waarin personen onderliggende vaardigheden/trek bezit die meespeelt in 
alle tests 

+ 
o Specifieke vaardigheiden/trek voor de test + meetfout 

- Formule: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o gemeenschappelijke factor F :  
 gemeenschappelijk voor alle n tests 
 elke persoon bezit vaardigheid in bep. mate: factorscore 

 Dus: mate waarin j algemene vaardigheid bezit die meespeelt in test 
Vb.: zangtalent 
 

o Factorladingen: 
 Geven aan in welke mate vaardigheid F meespeelt in resp. testen 
 -1 ≤ αj ≤ 1 

 Dus: mate waarin deze vaardigheid meespeelt in test 
Vb.: in welke mate speelt zangtalent een rol? 

 
o n specifieke variabelen, één per test: bevat: 
 specifieke vaardigheid voor test, die niet meespeelt in andere tests 
 foutencomponent 

 Dus: restcomponent: specifieke vaardigheid + meetfout 
Vb.: vermoeidheid, ziekte, specifieke vaardigheden, … 

 
Assumpties 

- r(Ej, Ej’) = 0, j ≠ j’ 
- r(Ej, F) = 0  Want Z-scores 

- σ2
F = 1, μF = 1 
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Implicatie 1 
- Factorladingen verklaren correlaties tussen tests 

 r(Z[Tj], Z[Tj’]) = αjαj’ 

 Productcorrelatie tussen 2 tests is product van overeenkomstige factorladingen 
 

Implicatie 3 
- Factorladingen geven aan in welke mate de variantie van de resp. tests wordt 

verklaard door de factor F 

 σ2Z[Tj] = α²j + σ²Ej 
 
communaliteit van test (hj²) 

o grootte communaliteit bepaald door andere tests 
 erg heterogene tests  lage communaliteit 
 erg homogene tests  hoge communaliteit 

       specificiteit 
- DUS: als je factorladingen kent, kan je berekenen hoeveel van de test bepaald wordt 

door de factor 
= mate waarin de factor de score bepaalt op de test, meespeelt in de test 
= ‘communaliteit van test’: mate waarin gemeenschappelijke factor(en) meespeelt in 
de test 

 
 Interpretatie van factoren 

- Factor = onderliggende WISKUNDIGE dimensie die scores op tests bepaalt 
- Betekenis? Geïnduceerd vanuit gemeenschappelijke kenmerken van tests die hoog 

laden op F 
 

Grafische representatie 
- Grafisch gerepresenteerd op 1 dimensies 
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c. Factoranalyse met 2 factoren 
Model 

- Basis uitgangspunt: score op een test wordt bepaald door meer dan 1 factor die 
meespeelt in alle tests, dus: score van een persoon wordt bepaald door: 
o Mate waarin persoon onderliggende vaardigheden/trekken bezit die meespelen in 

alle tests 
+ 

o Specifieke vaardigheden/trek voor de test + meetfout 
 

- Formule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Gemeenschappelijke factoren F1 en F2 voor alle n tests 
 Elke persoon heeft een score op elke factor = factorscore 

= mate waarin persoon deze vaardigheden bezit 
 Factorscores op gemeenschappelijke factoren 

 
o Factorladingen van tests op F1 en F2 

= mate waarin factor/vaardigheid meespeelt in test 

 -1 ≤αij≤ 1 
 Factorladingen 

 
o n specifieke variabelen, één per test, bevat: 
 specifieke vaardigheid die niet meespeelt in andere rests 
 foutencomponent 

 specifieke vaardigheid + fout 
 

Assumpties 
- r(Ej, Ej’) = 0, j ≠ j’ 
- r(Ej, F1) = r(Ej, F2) = 0 

- σ²F1 = 1, μF1 = 0, σ²F2 = 0, μF2 = 0 
- r(F1, F2) = 0 
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2 2

1 2j j 

Implicatie 1 
- factorladingen verklaren correlaties tussen tests 

- r(Z[Tj], Z[Tj’]) = αj1 αj’1 + αj2 αj’2 
- populatiecorrelatie tussen 2 tests is som van producten van overeenkomstige 

factorladingen 
- DUS: als je factorladingen kent, kan je correlaties tussen tests berekenen: bestaan 

van onderliggende factoren verklaart correlaties tussen tests 
 

Implicatie 3 
- Factorladingen geven aan in welke mate de variantie van de resp. tests wordt 

verklaard door de factoren F1 en F2 

- σ²Z[Tj] = α²j1 + α²j2 + σ²Ej 
 

communaliteit (h²j) van test is som van gekwadrateerde factorladingen 
specificiteit 

- DUS: als je factorladingen kent, kan je berekenen hoeveel van de test bepaald wordt 
door de factoren 
= mate waarin de factoren de score bepalen op de test, meespelen in de test 
= “communaliteit van test”: mate waarin gemeenschappelijke factoren meespelen in 
de test 
 
Interpretatie van factoren 

- Factor = onderliggende dimensie die scores op tests bepalen 
- Betekenis? Geïnduceerd vanuit gemeenschappelijke kenmerken van tests die hoog 

laden op de resp. factor 
 
Grafische representatie 

- Kan voorgesteld worden in 2(meer)-dimensionele ruimte 
- Assenstelsel: factorladingen zijn coördinaten 
- Informatie uit assenstelsel: 

o Gekwadrateerde lengte van test-vector is gelijk aan communaliteit van die test  
               (                  )  cfr. Stelling van Pythagoras 

= mate waarin factoren test bepalen 
DUS: lengte van vector ~ hoeveel de factoroplossing verklaart in de test 
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o Geschatte correlatie tussen 2 tests is gelijk aan scalair product van 
overeenkomstige test-vectoren, te berekenen aan de hand van de lengte van 

vectoren en cos(θ) 
DUS: hoek tussen 2 tests weerspiegelt hun correlatie 

 θ = 90°: r = 0 
 θ < 90°: r > 0 
 θ > 90°: r < 0 
 θ =  180°: r= -1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uniciteit van schattingen 

- Schattingen van factormodellen met meerdere factoren zijn niet uniek: er bestaan 
oneindig veel verzamelingen factorladingen, gemeenschappelijke factoren en 
specifieke factoren met: 
o Dezelfde geschatte correlaties tussen tests: 
o Dezelfde communaliteiten 

- Grafisch komen verschillende oplossingen overeen met verschillende rotaties van 
assenstelsel (vb.: zie slides I.2_2  slide 154) 

- Hoe kiezen tussen al die verschillende oplossingen / rotaties? 
Voor de hand liggend criterium: interpreteerbaarheid / psychologische 
begrijpbaarheid (vb.: zie slides I.2_2  vanaf slide 156) 
o Simple strufcture: elke test heeft op slechts 1 gemeenschappelijke factor een hoge 

ladin g 
o In intelligentieonderzoek: geen negatieve ladingen 
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Oblieke rotaties 
- Soms niet mogelijk om via orthogonale rotatie goed interpreteerbare oplossing te 

vinden 
assumptie r(F1, F2) = 0 laten vallen 
gevolg: ladingen zijn niet langer te interpreteren als correlaties tussen test en 
gemeenschappelijke factor en geschatte correlaties zijn niet langer de som van de 
producten van de overeenkomstige factorladingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bij oblieke gemeenschappelijke factoren is correlatiematrix niet langer gelijk aan 
identiteitsmatrix: op de correlatiematrix kan je opnieuw factor-analyse toepassen 
= hogere orde factoranalyse 
 

d. Factoranalyse met meerdere factoren: aantal factoren? 
- Makkelijk uit te breiden 
- Geschatte correlaties tussen tests zijn slechts benadering van geobserveerde 

correlaties 
- Hoe meer gemeenschappelijke factoren, hoe beter de benadering 
- Indien evenveel gemeenschappelijke factoren als tests zullen voorspelde correlaties 

gelijk zijn aan geobserveerde correlaties MAAR niet spaarzaam 
- Factoren moeten inzichtelijk zijn; gemakkelijk te interpreteren 
- Dus: compromis zoeken tussen kwaliteit van benadering en 

inzichtelijk/spaarzaamheid. Dit is voor een stuk subjuctief 
o Veel gebruikt criterium: Scree test (Cattell) 
 Geeft aan hoeveel factor uit het model verklaart 
 Eigenwaarde daalt monotoon met aantal factoren (hoe meer factoren, hoe 

minder een bijkomende factor kan verklaren) 
 Keuze = die oplossing met N factoren die een pak meer verklaart dan een 

oplossing met N-1 factoren en die niet veel minder verklaart dan een 
oplossing met N+1 factoren 

= model VOOR de “elleboog” in een figuur die aantal factoren uitzet 
tegen eigenwaardes van oplossingen 
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o Gegeven bepaalde keuze voor gemeenschappelijk aantal factoren: welke rotatie 
kiezen? Ongeroteerde oplossing, orthogonale rotatie, oblieke rotatie? 

= oneindig veel wiskundig equivalente oplossingen 
 
e. Factoranalyse: opmerkingen? 

- De output van FA wordt volledig bepaald door de input 
a. Op vlak van proefpersonen 
o Kenmerken proefpersonen bepalen sterk gevonden structuur 
b. Op vlak van variabelen 
o De onderliggende dimensies die je vindt hangen helemaal af van welke items of 

tests je oorspronkelijk hebt meegenomen in je analyse 
belangrijk dat je goede selectie maakt van items die het domein dat je wil 
onderzoeken goed reflecteren 

 
- Statuur van de latente, onderliggende factor? 

o Het feit dat je een factor vindt betekent nog niet dat er dan ook echt een 
onderliggende factor bestaat + hoeveel factoren? 

o En oplossing heeft telkens oneindig veel equivalente varianten: wat zegt dit over 
werkelijkheidswaarde van ‘gevonden factoren’ 
FA is een van de meest gebruikte maar ook een van de meest misbruikte 
technieken in de psychologie 
ALS onderliggende factor DAN correlaties, maar niet per se ALS correlaties 
DAN onderliggende factor 

 
- Rol van subjectieviteit 

o FA-proces vergt verschillende subjectieve beslissingen: uiteindelijke uitkomst is 
hier dus ook van afhankelijk! Belang van starten met goede theorie. 
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Deel 2: Differentiële psychologie van de persoonlijkheid. 
 
1) Inleiding en vraag. 
 

- Hoe kunnen we persoonlijkheid definiëren? 
- Wat zijn de belangrijkste manieren om naar persoonlijkheid te kijken? 

 
- Differentiële Psychologie van de Persoonlijkheid betreft verschillen tussen mensen 

in termen van gedachten, gevoelens, gedrag (niet prestaties). 
 

- Doel: 
o Beschrijven van verschillen en verbanden tussen verschillen 
o Verklaren van verschillen 

 
- Definitie Larsen & Buss: 

o Persoonlijkheid is een verzameling van psychologische kenmerken (trekken) en 
mechanismen die een individu kenmerken, die op een bepaalde manier 
georganiseerd zijn en relatief duurzaam zijn, die zijn/haar interacties en 
aanpassingen aan zijn/haar omgeving beïnvloeden 
 dus persoonlijkheid functioneert niet in een vacuüm, maar in reactie op de 
omgeving! 
persoonlijkheid past zich ook aan aan omgevingsfactoren (zowel fysieke 
omgeving als intrapsychische omgeving 

 
- Belangrijke elementen die terugkomen in meerdere definities: 

o Structuren (=vastliggende kenmerken) en processen (= manieren van informatie 
te verwerken) 

o In een persoon  intern, onderliggende kenmerken 
o Bepaald interacties met de omgeving 
o Is relatief consistent over de tijd 

 
- FUNDAMENTELE VRAAG: persoon, situatie en interactie 

o Lewin: gedrag = functie van de persoon en de omgeving (situatie) 
 Geobserveerde variantie in gedrag is toe te schrijven aan: 

 Verschillen tussen personen 
hoofdeffect van persoon, van individuele verschillen 
Belangrijkste?  nomothetische trekkenpsychologie 

 Verschillen tussen situaties 
hoofdeffect van situatie, van situationele verschillen 
Belangrijkste?  situationisme (of pure soc. psy.) 

 Verschillen tussen situatie en persoon 
interactie-effect tussen personen en situatie 
Belangrijkste?  interactionisme 

 
- Nomothetische trekconcepten  interactionistische visie op PH 
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- FUNDAMENTEEL DEBAT: persoon, situatie en interactie 
o Theoretisch: wat is meest belangrijke in bepalen van gedrag? 
o Praktisch: waar moeten we aan sleutelen om iets te veranderen? 
o Ethisch: waar ligt de verantwoordelijkheid? 

 
2) Trekpsychologie. 
 

- Hoe moeten we trekken opvatten? Wat zijn trekken? 
- Hoe kunnen we bepalen welke trekken de belangrijkste zijn uit de vele verschillende 

manieren waarop mensen van elkaar kunnen verschillen? Welke zijn de 
belangrijkste? 

- Hoe kunnen we een omvattende taxonomie van trekken opstellen - een systeem dat 
alle belangrijke trekken omvat? Hoe ziet een omvattend systeem eruit? 

 
2.1) Nomothetische trekpsychologie 
 

- Trekbeschrijvende woorden: woorden die de trekken, eigenschappen van een 
persoon beschrijven en die min of meer stabiel zijn over de tijd en situaties 

 
a. Wat is een trek? 

= hypothetische constructen die worden geformuleerd door (bepaalde) 
persoonlijkheidonderzoekers om op een gemakkelijke en spaarzame manier 
individuele verschillen in gedrag, gevoelens, gedachten te beschrijven, verklaren en 
voorspellen. 
= beschrijven consistent patroon in het gedrag, de gedachten en de gevoelens van 
mensen 

 
- 3 cruciale eigenschappen van nomothetisch trekconcept: 

o Trekken zijn interne, stabiele eigenschappen van een individu die deze van 
moment tot moment, situatie tot situatie met zich meedraagt 

Vb.: persoon gekenmerkt door bepaalde mate van agressiviteit, die altijd deel 
is van die persoon 

o Trekken zijn causaal: ze verklaren het gedrag van het individu 
Vb.: interne eigenschappen liggen aan de oorzaak van agressief gedrag 
(hersen(dys)functies) 

o Trekken nemen de vorm aan van (hypothetische) dimensies waarop mensen 
verschillende plaats kunnen innemen 

Vb.: een persoon neemt een bepaalde plaats in op de agressie-dimensie 
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b. Gevolgen, implicaties 
- Gedrag ≠ trek: trekken zijn eigenschappen die ook aanwezig zijn als het 

overeenkomstige gedrag niet aanwezig is. Trek hoeft niet altijd gedragsmatig tot 
uiting te komen 

- Wetenschappelijke bruikbaarheid van trekken: beschouwen als interne oorzaken van 
gedrag: verklaren van gedrag (adhv andere oorzaken uitsluiten) 

- Hoofdeffect van de persoon is belangrijkste manier om individuele verschillen op te 
vatten 

- Gevolgen voor opvattingen over consistentie van menselijk gedrag 
 
c. Gevolgen voor opvattingen over consistentie van menselijk gedrag (consistentie van 

individuele verschillen) 
Sarah Hampson: verschillende soorten consistentie: 

- 2 belangrijke onderscheidingen: 
o Consistentie over zelfde of over andere situaties 
o Consistentie over zelfde of over ander gedrag 

 
- 4 soorten consistentie 

o Type A consistentie: consistentie ven individuele verschillen inzake zelfde situatie 
en zelfde gedrag 
in welke mate hangen verschillen tussen mensen inzake een bepaald 
gedrag in een bepaalde situatie samen met de verschillen tussen deze 
mensen inzake hetzelfde soort gedrag in eenzelfde situatie? 
r(gedrag A in situatie 1, gedrag A in situatie 1 op een ander tijdstip) 
= cross-temporele consistentie van gedrag 
(vb.: extraversie op café week 1 en week 2) 

 
o Type B consistentie: consistentie van individuele verschillen inzake zelfde gedrag 

in andere situaties 
in welke mate hangen verschillen teussen mensen inzake een bepaald 
gedrag in een bepaald situatie samen met de verschillen tussen deze mensen 
inzake hetzelfde soort gedrag in een andere  situatie? 
r(gedrag A in situatie 1, gedrag A situatie 2) 
= cross-situationele consistentie van gedrag 
(verbale agressie in lab en in echte leven) 

 
o Type C consistentie: consistentie van individuele verschillen over verschillende 

gedragsuitingen (van eenzelfde trek) in eenzelfde situatie 
in welke mate hangen verschillen tussen mensen samen inzake het stellen 
van een bepaald gedrag en het stellen van een ander gedrag (dat naar 
dezelfde trek verwijst) in eenzelfde situatie? 
r(gedrag A in situatie 1, gedrag B in situatie 1) 
= criss-uitings consistentie van gedrag 
(vb.: als iemand verbaal agressief is in een bepaalde situatie, is deze dan ook 
fysiek agressief?) 
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o Type D consistentie: consistentie van individuele verschillen over verschillende 
gedragsuitingen (van eenzelfde trek) in verschillende situaties 
in welke mate hangen verschillen tussen mensen samen inzake het stellen 
van een bepaald gedrag en het stellen van een ander gedrag (dat naar 
dezelfde trek verwijst) in verschillende situaties? 
r(gedrag A in situatie 1, gedrag B in situatie 2) 
= personality co-efficient (= predictie van concreet gedrag op basis van 
trekscores) 
(vb.: spraakzaam op café, uitgelaten op uitstap?) 

 
 De verschillende soorten zijn cruciaal voor de VOORSPELLING van menselijk 

gedrag, en op basis van wat je dit kan doen. 
 

Implicaties: 
- Relatief hoge consistenties 
- Informatie over bepaald gedrag van persoon in 1 situatie laat toe om tot op zekere 

hoogte te voorspellen 
 
d. Identificeren van de belangrijkste trekken 

 
Lexicale benadering 

- Vertrekt van assumptie: trektermen zijn belangrijk voor mensen om met elkaar te 
communiceren 
alle belangrijke individuele verschillen zijn doorheen de tijd vastgelegd in de taal 
 

- Welke zijn de belangrijkste trekken?  2 criteria 
o Synoniemfrequentie: hoe meer woorden er bestaan die eenzelfde trek 

beschrijven, des te belangrijker de trek 
o Cross-culturele universaliteit: hoe belangrijker een trek, des te meer talen waarin 

je een woord ervoor terugvindt 
 

- Problemen en beperkingen 
o Vele woorden zijn ambigu, metaforisch, obscuur en moeilijk en de betekenis is 

niet altijd even duidelijk 
o Persoonlijkheid komt ook tot uiting in andere woorden, niet enkel adjectieven, 

non-verbaal gedrag 
 Conclusie: een goed vertrekpunt om belangrijke individuele verschillen te 

achterhalen, maar wordt best niet exclusief gebruikt 
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Statistische benadering 
- Vertrekt van een grote en diverse verzameling persoonlijkheidsbeschrijvende vragen 
- Dikwijls baseert men zich op lexicale analyse om zo’n verzameling aan te leggen 
- Doel: achterhalen van de belangrijke dimensies (trekken) van persoonlijkheid, aan de 

hand van factoranalyse 
groepjes variabelen/items identificeren die samen voorkomen, en niet samen 
voorkomen met andere groepjes variabelen/items 
 

- Voordeel: zeer bruikbaar op een grote verzameling persoonlijkheidsbeschrijvende 
termen te reduceren in een kleiner aantal onderliggende kenmerken (factoren) 

- Nadeel: de onderliggende dimensies die je vindt hangen helemaal af van welke items 
je er oorspronkelijk hebt meegenomen in je analyse 

 
Theoretische benadering 

- Vertrekt van een theorie, die voorspelt welke variabelen, trekken, belangrijk of 
centraal zijn voor beschrijven van verschillen tussen mensen 

- De kwaliteit van de theorie bepaald hier de plus- en minpunten 
 
 

 In de praktijk gebruiken onderzoekers vaak een combinatie van de verschillende 
benaderingen, zodat de zwakheden van 1 benadering opgevangen kunnen 
worden met de sterktes van een andere benadering 

 Deze strategieën komen tegemoet aan 2 belangrijke uitdagingen in onderzoek 
naar persoonlijkheid 

o Welke zijn de belangrijke domeinen van individuele verschillen? 
o Hoe kunnen we orde aanbrengen in de belangrijke trekken die individuele 

verschillen beschrijven? Naar een omvattend systeem? 
 
2.2) Trektheorieën 
 
a. Freud: psycho-analyse 

- Theorie over menselijke geest 
- Benadrukt rol van ‘onbewuste’ en belang van vroege ontwikkeling in menselijk 

functioneren 
- 2 krachtlijnen: 

o Structuur persoonlijkheid 
 PH is resultaat van de verhouding tussen 3 instanties: 

 Id: onbewuste wensen en verlangens 

 SuperEgo: normen en waarden van de maatschappij 

 Ego: manager - tracht beide te verzoenen  defensiemechanismen 
o Psychoseksuele ontwikkeling: fasen in ontwikkeling met telkens een conflict 
 Orale fase (behoeftebevrediging) 
 Anale fase (controle) 
 Fallische fase (andere sekse) 
 Genitale fase (volwassen seksualiteit) 
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- Individuele verschillen tussen mensen treden op als gevolg van 
o Verschillen in de sterkte van het id, superego en ego 
o Verschillen in gebruik van defensiemechanismen 
o Verschillen in doorlopen en oplossen van conflicten tijdens seksuele ontwikkeling 
 Verschikken tussen mensen zijn als gevolg van intern, stabiele en causale factoren 
 Nomothetische trektheorie 

 
b. Eysenck: hiërarchisch model van persoonlijkheid 

- Model van persoonlijkheid is gebaseerd op trekken die 
o Hij in hoge mate als erfelijk beschouwde 
o Die een psychofysiologische basis hebben 

- 3 grote trekken: 
o Extraversie - introversie (E) 
o Neuroticisme - emotionele stabiliteit (N) 
o Psychoticisme (P) 

- Daaronder specifiekere trekken en acts 
- Hiërarchische structuur: 

o 1e niveau: supertrekken (P, E, N) 
o 2e niveau: minder brede trekken, die voldoende samen voorkomen op 

gemeenschappelijke, onderliggende basis te hebben (agressief, avontuurlijk, 
angstig) 

o 3e niveau: habituele gedragingen (ruzie, reizen, vermijdingsgedrag) 
o 4e niveau: specifieke acts (gevecht, Irak, niet in lift willen stappen) 
 Voordeel: laat toe op elk gedrag te plaatsen in ruimer geheel 
 

- Biologische basis = kenmerken voor ‘basis’ persoonlijkheidsdimensies  
(= causale oorzaken) 
o Overerfbaarheid 
o Identificeerbaar fysiologisch substraat 
 E: optimale arousal 
 N: meer veranderlijk centraal zenuwstelsel 
 P: meer testosteron, minder MAO (inhibitor) 

 
- Beperkingen: 

o Veel andere trekken tonen ook matige overerfbaarheid 
o Misschien sommige andere belangrijke trekken over het hoofd gezien 

- Bijdragen: 
o Zeer grote invloed op persoonlijkheidspsychologie 
o Vroege aandacht voor biologische factoren van persoonlijkheid 
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c. Cattell: 16 persoonlijkheidsfactorensysteem 
- Doel: basistrekken van PH identificeren en meten 
- Werkt stelselmatig door telkens nieuwe fundamentele trekken te benoemen en 

onderzoeken 
- Geloofde dat ware PH-trekken terug moeten gevonden worden in verschillende 

soorten gegevens 
- Maakte onder andere gebruik van FA 
- Kritiek:  

o Anderen zijn niet altijd geslaagd de 16 factoren te repliceren 
o Volgens velen zijn een kleiner aantal factoren voldoende om de belangrijkste 

wijzen te vatten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen 
 
d. Wiggins: Wiggens Circumplex 

- Vanuit lexicale assumptie 
- Spitst zich toe op interpersoonlijke trekken 

o Interpersoonlijk : de interacties tussen mensen waarbij mensen dingen 
uitwisselen 

o De 2 factoren die sociale uitwisseling bepalen zijn liefde en status 
o De dimensies van liefde en status definiëren de assen van Wiggens circumplex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DUS: interpersoonlijke trekken geven aan hoe iemand is in relaties met anderen, 
en dit kan worden samengevat aan de hand van 2 dimensies of trekken 

 Circumplex definieert verschillende soorten relaties tussen trekken: 
o Adjecency (naburig): positieve correlatie 
o Bipolarity (bipolair): 180°, negatieve correlatie 
o Independence (onafhankelijk): 90°, nulcorrelatie 

 
- Voordelen 

o Geeft expliciete definitie van wat “interpersoonlijk gedrag” inhoudt 
o Specifieert de relaties tussen verschillende trekken 
o Geeft ‘gaten’ aan in onderzoek over interpersoonlijk gedrag 

- Beperking: 
o Interpersoonlijke trekken zijn gedefinieerd aan de hand van 2 dimensies, andere 

trekken die hier niet onder vallen kunnen ook belangrijke interpersoonlijke 
elementen, gevolgen hebben 
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e. 5-factorenmodel 
- 5 brede factoren die het domein van individuele verschillen in PH beschrijven en 

onderliggen 
o N: neuroticime/emotionele stabiliteit 
o E: extraversie/introversie 
o O: openheid/intellect 
o V: vriendelijkheid/vijandigheid 
o C: gewetensvolheid 

- Gebaseerd op combinatie van lexicale en statische methode 
- Elk van de 5 dimensies wordt onderverdeeld in ‘facetten’, die deelaspecten van de 

trek weerspiegelen 
- Empirische evidentie: 

o Gerepliceerd in vele studies met adjectieven, trekwoorden 
o Gerepliceerd met verschillende formats van items, vragenlijsten etc 
o In verschillende doelgroepen (zelfs honden!) 
o In verschillende talen en culturen 
o Gerepliceerd in elk decennium van de laatste 50 jaar  structuur is stabiel over 

de tijd 
o Voorspelt verschillende belangrijke outcomes 
o Relaties met brain structure 

 
- Voordelen: 

o Trekbenadering kan worden gebruikt om verschillen tussen mensen in kaart te 
brengen 

o Trekbenadering kan ook gebruikt worden om groep of populatie te kenmerken 
- Beperkingen: 

o 5e factor (openheid)  blijft onduidelijkheid over de specifieke inhoud 
Omvattend? Gaten? 

o Geen procesverklaring 
o Exclusieve steun op FA 
o Uitgebreide evaluatie van assumpties en implicaties 
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f. Nuanceringen 
- Verschillende auteurs nemen meer genuanceerde positie in over trekken 

o Allport: idiografische trekken ipv nomothetische 
o Act frequentie visie 

trekken beschrijven gedrag, maar verklaren het niet! 
 

- Act frequentie visie: 
o Trek = samenvattende beschrijving van het gedrag van een persoon 
o Geen assumptie van causale, interne karakter 
o Trekken verwijzen naar verzamelingen van gedragingen 
o Iemand bezit een trek als deze veel daaronder vallende gedragingen stelt over een 

voldoende lange tijdsperiode 
o Geen assumptie of noodzaak voor: 
 Relatieve cross-uitingsstabiliteit 
 Relatieve cross-situationele stabiliteit 
 Persoonlijkheidscoëfficiënt 

o Enkel dat, gemiddeld over een lange periode, individuele verschillen in de 
gemiddelde mate of frequentie van trekrelevant gedrag stellen consistent zijn 
over langere tijdsperioden 

 
o Werkwijze: 
 Act nominatie: identificeren welke gedragingen/acts behoren tot welke 

trekken 
 Prototypicaliteits beoordelingen: welke gedragingen/acts zijn centraal of 

prototypisch voor elke trek 
 Vaststellen van gedrag/acts bij mensen: welke gedragingen stellen mensen in 

hun leven 
= moeilijk 

o Methodes: retrograde zelfbeoordelingen, beoordelingen door anderen, 
experience sampling, observatie 

o Kritiekpunten 
 Een act kan, naargelang de context en voorgeschiedenis, wijzen op 

verschillende trekken 
 Wat met het niet stellen van gedragingen en met gedragingen die niet direct 

observeerbaar zijn (covert) 
 Sommige trekken zijn complexer, niet zomaar te vatten in enkelvoudige 

gedragingen 
 Atheoretisch: geen antwoord op welke trekken zijn nu de belangrijkste, 

waarom verschillen mensen in hun act frequenties 
o Verwezenlijkingen en sterktes: 
 Geholpen in her expliciet benoemen van de gedragingen naar dewelke vele 

trekken verwijzen 
 Vaststellen van gedragsfenomenen 
 Geholpen in de betekenis te achterhalen van moeilijk te bestuderen trekken 

zoals impulsiviteit, creativiteit 
 Neemt aan dat mensen kunnen verschillen in gemiddelde gedragstendenzen, 

zonder daarvoor ook onderliggende trekken aan te nemen 



30 
 

 
- Act frequentie  nomothetische trekvisie 

o Nomothetisch: gedrag wordt verklaard aan de hand van al of niet hebben van 
bepaald trek (trek als causale interne eigenschap) 

o Act frequentie: trek wordt uitgelegd als verzameling van het al dan niet vertonen 
van bepaalde gedragingen (trek als zuiver descriptieve samenvatting) 
 

3) Interactionisme. 
- Interactionisme? 
- Wat zijn verschillende invullingen van interactionisme? 
- Wat zijn de implicaties hiervan? 

 
3.1) Inleiding 

- Interactie tussen situatie en persoonlijkheid 
- Trekbenadering 

o Gaat ervan uit dat mensen van elkaar verschillen op een bepaalde (onderliggende) 
trek 

o Deze verschillen verklaren verschillen tussen mensen in gedrag in concrete 
situaties 

o DUS: TREK  GEDRAG 
o Implicaties: 
 Verschillen in de ene situatie hangen samen met verschillen in de andere 

situatie (type B consistentie) 
 Verschillen in trek hangen samen met verschillen in concreet gedrag (type D 

consistentie) 
 Type A en type C consistentie 

 
- Interactionisme : 

o NIET : TREK  GEDRAG (hoofdeffect van persoon is belangrijkste) 
o MAAR: PERSOON x SITUATIE  GEDRAG 
 Interactie tussen persoon en de situatie is belangrijkste 
 De manier waarop verschillen tussen mensen tot uiting komen is niet zozeer 

als hoofdeffect van de persoon, maar wel in interactie met situatie 
 Betekenis:  

 Verschillen tussen mensen zijn niet hetzelfde in verschillende situaties 

 Verschillen tussen mensen zijn niet consistent over situaties 

 Dit kan verschillende vormen aannemen 
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3.2) Implicatie van interactie 
- Interactie tussen persoon en situatie is belangrijkste drijfveer van individuele 

verschillen 
 Er is eventueel relatief hoge type A consistentie (=cross temporele stabiliteit van 
gedrag) 
Er is relatief lage type B consistentie (=cross situationele stabiliteit van gedrag) 
            type C consistentie (=cross-uitingsstabiliteit van gedrag) 
            type D consistentie (= predictie van concreet gedrag op basis van  
                                                                            trekscores) 
 Informatie over bepaald gedrag van persoon in 1 situatie laat niet direct toe om 

het gedrag in andere situaties te voorspellen 
Informatie van zowel situatie als persoon is hiervoor nodig! 

 
- Individuele verschillen zijn niet noodzakelijk consistent van de ene situatie naar de 

andere 
personen kunnen niet verschillen in ene situatie, wel in andere 

- Gedrag van een persoon is niet noodzakelijk consistent van ene situatie naar andere 
gedrag van een persoon kan verschillen van situatie tot situatie 

 
- Methode: 

o Informatie van zowel situatie als persoon is nodig om interactie tussen situatie en 
persoon bloot te leggen en te begrijpen en dus nodig voor studie van 
persoonlijkheid 

o Dikwijls neemt onderzoek de vorm aan van het bestuderen van verschillende 
personen in verschillende contexten of situaties, om de interactie op basis van 
deze gegevens in kaart te kunnen brengen. 
 Vragenlijsten: info over gedrag in verschillende situaties 
 Experimentele studies: kijken naar individuele verschillen in verschillende 

condities 
 Experience sampling gegevens: info over gedrag in verschillende situaties 
 Observationele studies: observeren van gedrag in verschillende contexten 
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3.3) Oorzaken van interactie 
 
 Enkele oorzaken van P x S interactie: 

1. Verschillen in sterktes van situaties 
- Sommige situaties zijn ‘psychologisch sterke’ situaties: ze leggen in sterke mate een 

bepaald gedrag op aan mensen 
- Andere situaties zijn ‘psychologisch open’ situaties, waarin een heel gamma aan 

gedragingen aanvaardbaar is: individuele verschillen kunnen maximaal tot uiting 
komen. 
 De sterkte van een situatie hangt af van normen en regels wat aanvaardbaar is en 

wat niet  
 

2. Verschillen in gedragsflexibiliteit van mensen 
- Sommige mensen zijn meer consistent dan anderen over verschillende situaties heen 
- Hangt onder andere samen met: 

o Self-monitoring: willen in situatie inpassen, kijken naar cues van anderen hoe ze 
zich best gedragen  erg variabel over situaties 

o Pathologische rigiditeit: reageren met stereotypisch gedrag, ongeacht situationele 
vereisten (vb.: veralgemeende angststoornis) 

o Discriminatieve faciliteit: de mate waarin iemand onderscheidt maakt tussen 
verschillende eisen van de situatie  erg variabel over situaties 

 Individuele verschillen in hoe responsief zijn tov objectieve situationele eisen  
sommige mensen zijn meer variabel dan anderen over situatie. 

- Opmerking: lijkt samen te hangen met zelfrapportering 
 

3. Individuele verschillen in mediërende variabelen die tussen komen tussen situatie en 
gedrag 

- Als een situatie zich aandient, lokt dit verschillende cognities, gevoelens, evaluaties 
uit bij verschillende mensen, die op zich aanleiding geven tot verschillende 
gedragingen (S  O  R) 
geeft aanleiding tot S x P interactie 

- Individuen zijn differentieel gevoelig voor verschillende soorten situaties: dit laat 
gedragsflexibiliteit toe 
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3.4)  Visies op interactionisme 
 
a. Will Fleeson 

- Neemt standpunt in op grens tussen trekpsychologie en interactionisme 
- Vertrekpunt: 

o Lange ene kant: stabiliteit in gedrag: sommige mensen zijn meer agressief, 
extravert, emotioneel dan anderen, kunnen we moeilijk naastkijken 

o Lange andere kant: grote mate van variabiliteit over situaties (within-person 
variability) 
= grote uitdaging voor persoonlijkheidspsychologie, dit is een niet triviaal aspect 
waar trekpsychologie geen antwoord op heeft 
 

- Hoe?: door rekening te houden met de situatie: interactionisme 
door te kijken naar distributies van trekgerelateerd gedrag 
o 2 mogelijke distributies van trekgerelateerd gedrag van een persoon over 

tijd/situaties: 
 Weinig within-person variability: gemiddelde positie met daarrond slechts 

kleine spreiding 

 Komt overeen met trekvisie 

 Variabiliteit is verwaarloosbaar, meetfout 
 Veel within-person variability: gemiddelde positie maar persoon stelt gedrag 

over bijna hele spectrum 

 Komt NIET overeen met trekvisie 

 Variabiliteit is NIET verwaarloosbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Wat zegt empirie? 
 Gemiddelde trekdistributie over personen = relatief grote within-person 

variability: 

 Voor meeste trekken stelt de gemiddelde persoon gedrag dat 
overeenkomt met gehele spectrum van die trek over de tijd 

 Within-person even groot, als niet groter dan, between-person 
een persoon varieert meer in gedrag over situaties dan personen 
verschillen van elkaar! 



34 
 

 De variabiliteit voor trekgerelateerd gedrag is vergelijkbaar met die voor 
emoties 

persoonlijkheidsgerelateerd gedrag is even variabel als emoties en 
affect 

 DUS: grote mate van within-person variability van trekgerelateerd gedrag 
 Naast grote within-person variability is er tegelijkertijd grote mate van within-

person stability inzake algemene gedragstendenzen (gemiddelde gedrag over 
langere tijdsperioden) 

 
b. Walter Mischel 

- Is eigenlijk, via omweg, de grondlegger van interactionisme en tot op heden een van 
de belangrijkste en meest invloedrijke persoonlijkheidspsychologen 

- Toenmalige situatie in de psychologie: 
o Aan ene kant: sociale psychologie 
 Keek naar situationele invloed op gedrag 
 Beschouwt individuele verschillen als errorvariantie 

o Aan andere kant: persoonlijkheidpsychologie 
 Keek naar invloed van trekken op gedrag 
 Beschouwt situationele variantie als errorvariantie 

 
- 2 belangrijke conclusies: 

o Individuele verschillen in een situatie lopen niet noodzakelijk gelijk met 
individuele verschillen in een andere situatie: 
er is relatief lage cross-situationele consistentie in gedrag 

o De correlatie tussen trekscores en trekgerelateerd gedrag in een concrete situatie 
is relatief laag 
lage personality coëfficiënt 
 

- In eerste instantie: 
Mischel riep op tot verlaten van trekconcept en de focus te leggen op de invloed van 
de situatie op gedrag = SITUATIONISME 
= de situatie heeft de grootste invloed op gedrag, niet de persoon, en het effect van 
de situatie moet vooral onderzocht worden 
= ontketende ‘person-situation debate’ met felle voor- en tegenstanders 

- Later: 
Trekconcept blijft weinig zinvol, en wordt over benadrukt in 
persoonlijkheidspsychologie 
NIET zinvol ter predictie van concreet gedrag in specifieke situatie 
MAAR individuele verschillen spelen ook belangrijke rol 
MAAR ook situatie moet dan opgenomen worden in de studie van persoonlijkheid 
 Persoonlijkheidspsychologie moet ook oog hebben voor interactie tussen situatie 

en persoon 
 Ontwikkeling van ‘sociaal-cognitieve benadering’ van persoonlijkheid 

 
- Sociaal-cognitieve ontwikkeling = ziet persoon als actieve medespeler die 

vaardigheden bezit om tot op grote hoogte in eigen handen te nemen. 
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Personen maken hun omgeving zelf betekenisvol, beïnvloeden zelf hun omgeving en 
hierin speelt persoonlijkheid een cruciale rol. 
o Mensen interageren continu op een actieve manier met hun omgeving 
o Iemands persoonlijkheid wordt gereflecteerd in hoe ge persoon situaties 

selecteert, verwerkt en betekenis geeft 
o De manieren waarop mensen situaties verwerken, representeren en proberen op 

een adaptieve manier mee om te gaan, zijn de bouwstenen van iemands 
persoonlijkheid 
 

- 2 belangrijke elementen in persoonlijkheid: 
1. Structuur van persoonlijkheid:  
o Persoonlijkheid wordt gekenmerkt door enerzijds relatief duurzame (doch 

veranderlijke) structuurkenmerken: bepalen hoe mensen denken en met situaties 
omgaan, erop reageren 
 

1.1. Competenties en vaardigheden 
 Om met situaties om te gaan, met mensen, etc 
 Sommigen zijn situatie-specifiek 
 Kunnen veranderen 

1.2. Overtuigingen en verwachtingen 
 Hoe de wereld is, hoe de wereld zou moeten zijn 
 Verwachtingen over de toekomst: wat zal zijn, wat we kunnen 
 Tot wat je zelf in staat bent: self-efficacy beliefs (Bandura): speelt grote rol in 

succes en prestaties, onafhankelijk van echte vaardigheid! 
1.3. Doelen 

 Mentale representatie van gewenste eindresultaat van actie(s) 
 Dikwijls hiërarchisch georganiseerd 
 Zijn gerelateerd aan verwachtingen: je self-efficacy bepaalt welke doelen je 

jezelf stelt 
1.4. Evaluatieve standaarden 

 Persoonlijke standaarden 
 Geeft aanleiding tot zelf-evaluatieve reacties: schaamte, trots, … 
 Ligt aan de basis van persoonlijke moraliteit 

 
o Essentieel onderdeel van iemands persoonlijkheid 
o Liggen aan de basis van hoe mensen denken en met situaties omgaan 
o Elke persoon wordt gekenmerkt door specifieke constellatie van deze 

structuureigenschappen 
 

2. Processen van persoonlijkheid: situatiespecifieke processen 
o Persoonlijkheid als een cognitief-affectief processing systeem 
 PH bestaat niet enkel uit invariante sturcturen 
 Is essentieel gekenmerkt door een complex systeem bestaande uit 

informatieverwerkende processen die reactie op concrete situatie bepalen = 
CAPS systeem 
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o CAPS systeem: elke persoon is gekenmerkt door verzameling van ‘cognitief-
affectieve units’: wijzen waarop mensen hun situatie interpreteren, betekenis 
geven en mee omgaan en die uiteindelijk reactie op situaties bepalen: 

COGNITIEF-AFFECTIEVE UNITS (CAU): 
 
1.1. Encoderingen, evaluaties 

 Hoe we situaties interpreteren en betekenis geven 
 Zelfde situatie kan door verschillende mensen anders geïnterpreteerd worden 

1.2. Verwachtingen en overtuigingen 
 Wat zal er gebeuren? 

 Self-efficacy verwachtingen 

 Behavior-outcome reaties: wat voor soort gevolgen zal mijn gedrag 
hebben 

1.3. Affect en emoties 
 Gevoelens en emoties die de situatie uitlokken 
 Bepalen op hun beurt weer gedrag en cognities 

1.4. Doelen en waarden 
 Doelen: wat wil ik bereiken? 
 Waarden: Was is het waard voor mij? 

1.5. Competenties en zelfregulatie 
 Scripts van gedragsopties: wat kan ik eraan doen? 
 Beschikbaarheid van plannen en strategieën om met situatie om te gaan 

 
o Kenmerken van CAPS systeem: 
 CAU’s worden geactiveerd in reactie op de psychologische betekenis van de 

situatie 
 Persoonlijkheid vormt een systeem waarin verschillende CAU’s aan elkaar zijn 

gelinkt en excitatorische invloeden uitoefenen  

 Elke persoon wordt gekenmerkt door een specifieke verzameling van 
CAU’s en door specifieke relaties tussen de CAU’s 

 Dit systeem vormt de persoonlijkheid van het individu, en bepaalt hoe 
deze zal omgaan met situatie 

 Mensen verschillen inzake chronische beschikbaarheid en interrelaties tussen 
CAU’s 

 Deze verschillen geven aanleiding tot relatief consistente verschillen in 
gedragshandtekeningen 
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- IMPLICATIE: 
o Verschillende psychologische eigenschappen zullen verschillende CAU’s ontlokken 

in verschillende personen, en deze zullen aanleiding geven tot verschillende 
gedragspatronen in deze situaties 
gedrag = resultaat van complexe interactie tussen eigenschappen van 
situatie en eigenschappen van persoon 
lage cross-situationele consistentie en gedrag en van individuele verschillen 
in gedrag 
within-person variabiliteit van reageren op verschillende situaties 

 
o Mischel: gedrag kan beschreven worden in termen van / persoonlijkheid komt tot 

uiting in: 
Behavioral signatures (gedragshandtekeningen) 
= patroon van reacties op verschillende situaties door een individu 
= verzameling van ALS… DAN… patronen die aangeven in welke soort situaties     
   de persoon welk soort gedrag stelt. 

 
o Vandaar: sociaal-cognitieve benadering: 
 Beschrijft persoonlijkheid NIET als systeem van situatie-afhankelijke trekken 

die een persoon al dan niet kenmerken, maar WEL als systeem van situatie-
afhankelijke eigenschappen die een persoon kenmerken: 

 ALS (bepaalde situatie), DAN (bepaald gedrag) 
 De persoonlijkheid van een individu wordt best bescheven aan de hand van 

dergelijke ‘ALS… DAN…’ uitspraken, ipv in termen van situatie-onafhankelijke 
trekbeoordelingen 

 Dergelijke ALS… DAN… patronen of gedragshandtekeningen zijn het gevolg 
van de specifieke persoonlijkheidsstructuur en persoonlijkheidsprocessen die 
een individu kenmerken 

Drukken specifieke PxS interacties uit 
 Individuele verschillen in de structuur en processen geven aanleiding tot 

individuele verschillen in ALS… DAN… patronen, en tot 

 Within-person variabiliteit van gedrag 

 Cross-situationele variabiliteit van gedrag 
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- PERSOONLIJKHEIDPARADOX: ons gedrag is sterk variabel over situaties, maar toch 
hebben we het gevoel dat er een consistente persoon aan de grondslag van ligt. 
o Consistentie in ALS… DAN… patronen: 
 Als gevolg van consistentie individuele verschillen in accessibility van CAU’s en 

relaties tussen CAU’s worden personen gekenmerkt door stabiele ALS… DAN… 
(gedrags)patronen 

o Consistentie in gemiddelde niveaus van gedrag 
 Als gevolg van consistente ALS… DAN… patronen zijn individuele verschillen in 

algemene, gemiddelde tendenzen in gedrag ook consistent. 
gemiddeld over vele situaties zijn verschillen tussen mensen relatief 
stabiek en consistent (zie act frequentie visie) 
 

 Deze consistentie laat voorspelling toe op 2 niveaus: 
o Voorspelling van concreet gedrag in concrete situaties adhv informatie over ALS… 

DAN… patronen, dus informatie over situatie nodig om PxS interactie te vatten 
o Voorspelling van gemiddelde gedragstendenzen adhv gemiddelde 

gedragsinformatie (gemiddeld over situaties) 
 MAAR informatie over 2 heeft weinig voorspellingskracht voor 1 

 
 
4) Krachtmeting 
 

- ‘wie heeft gelijk’: trekpsychologie of interactionisme? 
- Is context of situatie belangrijk voor begrijpen van verschillen tussen mensen 
- Hoe consistent is gedrag? Hoe goed kunnen we gedrag voorspellen? 
- Wat zijn de implicaties hiervan? 
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4.1) Procentuele bijdrage van situationele en individuele verschilsvariantie tot gedrag 
- Wat is het belangrijkst: persoon of situatie? 
- 2 soorten studies die trachten schattingen te bekomen 

 
Procentuele bijdrage in laboratoriumstudies 

- Sociale psychologie: effect van situationele manipulatie op gedrag 
o Hoe groot is die invloed? 

Effect size: % verklaarde variantie door experimentele manipulatie 
- Telkens 2 situaties die misschien optimaal verschillen 

 
Procentuele bijdrage in S-R vragenlijsten 

- Levert situatie op over verschillende gedragingen van verschillende personen in 
verschillende situaties 
o Meer kijken naar groter aantal situaties die subtieler verschillen 

- Cruciale vraag: hoeveel variantie in gegevens is toe te schrijven aan: 
o P%: Hoofdeffect van persoon? 

= mate waarin sommige mensen in alle situaties alle gedragingen meer stellen 
(zie trekvisie) 

o S%: Hoofdeffect van situatie? 
= mate waarin sommige situaties in iedereen alle gedragingen meer uitlokken 
(zie situationisme) 

o G%: Hoofdeffect van gedrag? 
= mate waarin sommige gedragingen meer voorkomen bij alle personen in 
alle situaties 
(zie universele gedragspatronen) 

o PxS%: Interactie tussen persoon en situatie? 
= mate waarin verschillen tussen mensen verschillen van situatie 
(zie interactionisme  cross-situationele variabiliteit) 

o PxG%: Interactie tussen persoon en gedrag? 
= mate waarin verschillen tussen mensen afhangen van het gedrag 
(zie interactionisme  cross-uitingsstabiliteit) 

o SxG%: Interactie tussen situatie en gedrag? 
= mate waarin verschillende situaties ander gedrag uitlokken 
(zie situationisme) 

o PxSxG% + error%: interactie tussen persoon, situatie en gedrag + error? 
= mate waarin gedrag per gedrag verschillend bepaald wordt door specifieke 
combinatie van persoon en situatie + meetfout 

 
- Geobserveerde variantie lijkt dus voornamelijk aan te sluiten bij de 

interactionistische visie. 
- Kritiek op studies: 

o Is verzameling situaties representatief?: belangrijke consequenties voor 
schattingen 

o Is verzameling personen wel representatief? 
o Houdt geen rekening met feit dat in echte leven mensen hun situaties actief 

selecteren/vermijden en vorm geven 
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- Bemerkingen: 
o De vraag naar verklaarde variantie is moeilijk te bestuderen omwille van grenzen 

aan soort data die verzameld kan worden 
o Zelf met limitaties: is dit wel een zinvolle vraag: welke invloed is grootst? 
o Gedrag neemt nooit plaats in situationeel vacuüm, we bestuderen altijd gedrag 

van een persoon (niet een robot) 
 Gedrag is altijd bepaald door zowel persoon, situatie en interactie! 

 
4.2) Onderzoek naar stabiliteit 

- Vele assumpties van trekpsychologie/interactionisme berusten op aannames over 
relatieve stabiliteit van gedrag 
 Onderzoek dat stabiliteit van gedrag in dagelijkse leven probeert te achterhalen: 
o Cross temporele stabiliteit 
o Cross-situationele stabiliteit 
o Cross-uitingsstabiliteit 

 
- Methode: 

o Dataverzameling 
 Vertrekt van een bepaalde trek  
stelt verzameling trekrelevante gedragingen op 
identificeert relevante context en situaties 

 Gedrag van groep wordt geobserveerd in de verschillende soorten situaties op 
verschillende momenten, voor de verschillende gedragingen 

o Dataverwerking 
 Ideaal gezien vertrekt met van deze ruwe scores om stabiliteitcoëfficiënten te 

meten 

 Cross temporele stabiliteit: r over personen van gedrag in een situatie 
op 1 moment en zelfde gedrag in dezelfde situatie op een ander 
moment 

 Cross-situationele stabiliteit: r over personen tussen gedrag in 1 situatie 
en zelfde gedrag in andere situaties 

 Cross-uitingsstabiliteit: r over personen tussen uiting van gedrag in 
bepaalde situatie en uiting ander gedrag in zelfde situatie 

 Maar dikwijls aggregatie (samenvoeging): 

 Om betrouwbaarheid van observaties te compenseren 

 Maar problematisch als met aggregeert over datgene waarvoor 
stabiliteit berekend wordt. 
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a. Relatieve cross-situationele stabiliteit 
- Algemeen: relatief laag 
- Met aggregatie: forse stijging = steun act-frequentie 
- Wel verschillen naargelang groep personen 

 
b. Relatieve cross-temporele stabiliteit 

- Lage relatieve cross-situationele stabiliteit van gedrag 
- Blijkbaar lopen verschillen tussen mensen in een situatie niet sterk gelijk met 

verschillen tussen deze mensen in andere situaties 
- Wel individuele verschillen 

o Correlatie is groter in groep mensen die zich als weinig variabel omschrijven 
o Correlatie is groter in groep mensen met een kleinere SD berekend op items uit S-

R vragenlijst, maar resultaten niet altijd gerepliceerd 
 
c. Relatieve cross-uitingsstabiliteit van gedrag 

- Relatief laag 
- Is eigenlijk opmerkelijk, en stelt in vraag wat een trek eigenlijk is? 
- Vb.: blijkbaar zijn mensen die stelen niet per se mensen die liegen, en zijn mensen 

die de deur open houden niet per se te vertrouwen 
 
- Type D consistentie: mate waarin individuele verschillen in 1 soort gedrag in een 

situatie overeenkomen met individuele verschillen in ander gedrag is andere situatie 
 

- Speciaal geval: personality coefficient: mate waarin de schore op een 
persoonlijkheidsvragenlijst correleert met concreet trekrelevant gedrag in een 
concrete situatie 
 

- Algemeen: correlaties tussen trekvragenlijsten en concreet geobserveerd gedrag in 
experimentele setting of in dagelijks leven is niet veel hoger dan .30 
dit sterkt van het verband kan wel beïnvloed worden door verschillende factoren 

 
- Moderatoren van personality coefficient: 

Ego-gerichte aandacht tijdens invullen van trekvragenlijst 
= mate waarin persoon aandacht heeft voor zichzelf en eigen interne wereld 
o Experimentele manipulatie en individuele verschilvariabele verhoogt correlatie 

tussen trekvragenlijsten en concreet gedrag 
 
Ego-gerichte aandacht tijden stellen van gedrag 
= meer aandacht voor interne processen ipv externe invloeden, meer bewust van 
vorige gedragingen en men probeert consistent te zijn. 
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Situationele druk 
= correlatie tussen trekvragenlijst en concreet gedrag zal natuurlijk groter zijn als 
situatie individuele verschillen toelaat. 
o Sterke situationele druk: individuele verschilvariantie worden kleiner en worden 

minder bepaald door trek (vb.: begrafenis) 
o Zwakke situationele druk: verschillen tussen mensen en invloed van trek (vb.: op 

café) 
 
Vrijheid van personality coefficient 
= in lab situaties: situatie wordt voorgelegd, maar in dagelijks leven… 
   Dikwijls IN FUNCTIE VAN hun eigen trekken, met als gevolg dat ze de kans krijgen   
   trekrelevant gedrag te stellen 
o Om echt zicht te krijgen op validiteit van trekken: eigenlijk kijken naar relaties met 

gedrag in dagelijks leven! 
 
4.3) Onderzoek naar de persoonlijkheidscoëfficiënt 

- Recente studies die de relatie tussen scores op trekvragenlijsten en de manifestatie 
van trekgerelateerd gedrag in het dagelijkse leven adhv dagboekstudies of ESM 
studies onderzochten: 

 
Wu & Clark (2003): 
o Trekvragenlijsten over agressie, exhibitionisme en impulsiviteit 
o 2 weken dagelijkse dagboek bijhouden voor gerelateerd gedrag 
o Correlaties tussen trekmetingen en frequentie van relevante gedragingen: .40 - 

.50 
o Ook voor individuele items correlaties van .20 - .40 
 
Church et al. (2009): 
o Cross-cultureel onderzoek 
o Trekvisie: trek bepaald (in belangrijke mate) gedrag 
o Westen (individualistisch) vs. Oosten (collectivistisch) 
o Cultuur modereert dus personality coefficient en cross-situationele stabiliteit 
 
Fleeson (2009): 
o Meta-analyse 
o In welke mate zijn persoonlijkheidstrekken gerelateerd aan gedrag in alledaags 

leven? 
o Kijkt naar verschillende samenvattende maten van alledaags gedrag: 
 Gemiddelde 
 Frequentie van gedrag 
 Het hoogste en laagste gerapporteerde mate van stellen van bepaald gedrag 

o Opmerking: 
 Gebruik zelfde adjectieven in ESM en trekmetingen 
 Gemiddeld over trekuitingen 
 Gemiddeld over situaties 
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4.4) Conclusies 
- ENERZIJDS: trekpsychologie: 

o Stabiele persoonlijkheidstrekken die interne, causale rol spelen in de bepaling van 
gedrag 

 Individuele verschillen in gedrag dienen begrepen te worden vanuit deze trekvisie 
o Trekken zijn relatief cross-tempoeel consistent 
o Trekken voorspellen belangrijke levensoutcomes 
 

- ANDERZIJDS: interactionsme: 
o Gedrag wordt bepaald door interactie tussen de persoon en de omgeving 
 Individuele verschillen in gedrag dienen begrepen en onderzocht te worden in 

interactie met de omgeving of context waarin ze zich voordoen 
o Concreet gedrag is weinig consistent van situatie tot situatie 
o Concrete gedragsuitingen correleren ook niet sterk onderling en worden slechts in 

beperkte mate voorspeld door trekken 
 

- DUS: 2 niveaus: 
o In termen van algemene gedragstendenzen is een act frequentie visie houdbaar 

en zinvol 
o In termen van concreet gedrag levert een trekvisie weinig op en is het nodig de 

context mee in rekening te brengen voor begrijpen van gedrag 
 

- CONCLUSIE: 
o Mensen worden gekenmerkt door (individuele verschillen in) algemene 

gedragstendenzen 
o Deze gedragstendenzen zijn relatief stabiel en hebben en voorspellende kracht 

voor leversoutcomes 
o MAAR zijn weinig informatief voor de predictie van concreet gedrag 
o OMDAT dergelijk gedrag mede bepaald wordt in interactie met de specifieke 

situatie 
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Deel 3: Differentiële Psychologie van de intelligentie 
1) Inleiding en definities 

- Wat is intelligentie? 
- Hoe is met op het idee gekomen van het begrip intelligentie? 
- Wat is het verschil tussen intelligentie en IQ? 
- Hoe wordt intelligentie gedefinieerd? 

 
1.1) Inleiding 

- Populair uitgangspunt: sommige mensen ‘doen het beter’ dan anderen 
- Cognitief functioneren wordt dikwijls samengevat als intelligentie 

 
1.2) Definitie volgens de leek 

- Waarom belangrijk (Sternberg)? 
o Bepalen hoe we onszelf en anderen percipiëren en evalueren in dagelijks leven 

Vb.: slim of dom? Sociaal, rekenen, taal? 
o Kunnen onderzoen inspireren over de structuur van intelligentie 

Vb.: cultuurverschillen in wat intelligent is 
 

- Sternberg et al. (1981): 
o Aan leken gevraagd om intelligente en onintelligente gedragingen op te noemen 
o Lijst voorgelegd aan andere leken  beoordelen hoe typisch elk gedrag is voor 

intelligentie (schoolse en alledaagse intelligentie) 
o FA met 3 dimensies 
 Oplossen praktische problemen 
 Verbale vaardigheden 
 Sociale vaardigheden 

o Opmerking: 
 Zelfde werd ook gevraagd aan experts 
 Mening van leken en experts waren niet veel verschillend 
 Correlatie tussen verschillende soorten was ook redelijk groot 
Iets gemeenschappelijks aan verschillende vormen? 

 
- Interessant, waar wel sterk vanuit Westers perspectief 

o Westen heeft sterke nadruk op individu en op prestatie en snelheid 
o Andere tradities andere nadrukken 
o MAAR!: zowel cross-culturele verschillen als gelijkenissen 

 
1.3) Definitie volgens de experts 
 

- Duidelijk ga cognitieve vaardigheden belangrijk zijn voor individueel en 
maatschappelijk functioneren 

 
 
 
 
 
 



45 
 

a. Symposia van 1921-1986 
1921: uitnodiging aan experts tot definitie 

- Meningen onder experts zijn heterogeen, met verschillende nadrukken 
 

1986: boek samengesteld door Sternberg: 24 expertdefinities 
- Wederom redelijk heterogeen 
- Zelfde elementen die blijven terugkomen: 

o Aanpassing aan omgeving 
o Basale mentale processen EN hogere orde denken 

- Ook wel verschuivingen: in 1986 veel grotere nadruk op o.a. 
o Metacognitie 
o Kennis 
o Belang van cultuur: geeft ook relativiteit van definitie aan 

- Conclusie: 
o Veel heterogeniteit naast overlap 
o Maar geeft ons weinig houvast… 
alternatieven 

 
b. Operationele definitie van Boring (1923) 

- Intelligentie is concreet en tastbar: wat we bedoelen met intelligentie, is datgene wat 
de uitkomst op een test is 
 2 problemen 
 Welke tests? Vergelijkbaarheid? 
 Oppassen voor valkuil van circulariteit: wat meten tests? Wat is intelligentie? 
maar wordt wel veel gebruikt in de praktijk 

 
c. Definitie van Sternberg (1985) 

- Gebruikt meerledige definitie of omschrijving van intelligentie, gebaseerd op Binet 
 

- Als we iets willen definiëren kunnen we dat op 3 manieren doen: 
Verwijzen naar de omstandigheden waarin het optreedt, oorsprong 
o Intelligentie doet zich voor in nieuwe en oude taken 
 Nieuwe taken: qua opgave of qua uitvoering 
een goede ‘nieuwe’ taak is een taak die nieuw is in de opdracht OF in de 
uitvoering, NIET ALLEBEI 

 Oude taken: kwestie van snel en goed informatieverwerking te automatiseren 
begrijpen van de opdracht automatiseren en uitvoering automatiseren 
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Verwijzen naar de aard of bestanddelen 
o Intelligentie bestaat uit componenten 
 Welke componenten? (volgens Sternberg!)  
 Intelligentie is het resultaat van een elementair informatieverwerkings-
proces dat op interne representatie van objecten en symbolen 

 In-vertaling: omzetting S naar interne representatie 

 Bewerking: bewerking van interne representaties 

 Uit-vertaling: omzetten interne representatie naar R 
METACOMPONENT: 

 Supervisie: sturen en plannen van componenten 
 intelligentie = de vaardigheid om componentiële informatieverwerkings-
processen snel en accuraat uit te voeren 

 
Verwijzen naar de gevolgen of effecten 
o Intelligentie dient om optimale match tussen individu en omgeving te realiseren 
 Adaptatie, aanpassing aan omgeving 
 Omgevingsselectie (zelfkennis nodig!) 
 Omgevingsmodificatie (zelfkennis nodig!) 

 Speelt zich af binnen het leven van een individu: persoon past zich aan, zoekt op 
en geeft vorm aan zijn/haar omgeving 
 Wat intelligentie is hangt dus af van context en kan dus variëren over individuen, 
binnen één individu en tussen culturen 
 Dit speelt zich tevens af binnen de geschiedenis van een soort: de mensheid past 
zich aan, zoekt op en vormt de omgeving 
= een van de uitgangspunten van hedendaagse evolutionaire psychologie 
Evolutionaire psychologie: tracht psychologische eigenschappen uit te leggen aan de 
hand van evolutionaire principes 
 Variatie 
 Selectie 
 Erfelijkheid 

 
 Uiteindelijke definitie Sternberg: intelligentie is de verzameling eigenschappen 

die een organisme in staat gesteld heeft te overleven en zich voort te planten 
doorheen de menselijke geschiedenis 

 
1.4) Intelligentie en IQ 

- In onderzoek naar intelligentie zijn beide niet gelijk. 
 

- Francis Galton: 
o Raakte geïnteresseerd in individuele verschillen in vaardigheden 
o Ontwikkelde heel arsenaal aan eenvoudige sensori-motorische proefjes en 

veronderstelde dat deze onderling sterk samenhingen 
o Zag dit als aanwijzing voor het bestaan van een onderliggende eigenschap: 

intelligentie 
 Dit hangt ook samen met prestaties en succes in dagelijks leven 
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- Alfred Binet: 
o Opdracht om test te ontwikkelen om kinderen op te sporen die lagere kans 

hebben op later succes en dus speciale aandacht vereisen 
o Vertrekt vanuit 3 belangrijke assumpties: 
 Intelligentie is niet noodzakelijk één eigenschap 
 Intelligentie is veranderbaar 
 Intelligentie stijgt met de leeftijd in de kindertijd, ongeacht training 

o Simon-Binet test: eerste intelligentietest, bestond uit verschillende uiteenlopende 
taakjes  zeer heterogeen, dit zorgde ervoor dat de wijze van aanbieding en 
scoring zo gestandaardizeerd mogelijk verliep 

o Ontwikkelde idee van ‘mentale leeftijd’ 
= leeftijd waarop een gemiddeld kind de taak kan oplossen  
 Grote verschillen! 

o Maakte onderscheid tussen chronologische leeftijd en mentale leeftijd 
 Binet scoorde de score van een kind op zijn test dus niet in termen van een 
totaalscore, maar in termen van de gemiddelde leeftijd van een kind met die 
bepaalde totaalscore 
 Dit liet toe kinderen met een achterstand op te sporen 

 
- William Stern: 

o IQ: IntelligentieQuotiënt = (mentale leeftijd/chronologische leeftijd) x 100 
 Score = 100  gemiddeld 
 Score < 100  onder gemiddelde 
 Score > 100  boven gemiddelde 

o PROBLEEM: 
 Intelligentie blijft niet stijgen doorheen het leven 
 Stop bij aanvang van vroege volwassenheid 
 IQ is dus weinig bruikbaar voor mensen ouder dan 18 jaar 

 
- David Wechler: 

o Ontwikkelde basis voor hedendaagse definitie van IQ 
o Zag dat cruciale concept niet mentale leeftijd was maar wel Zag dat cruciale 

concept niet mentale leeftijd was maar wel de mate waarin een individu afwijkt 
van de normgroep. 

 ontwikkelde IQ-score op basis van iemands percentiel in diens leeftijdscohort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

o Op basis van de normgroep kunnen percentielen berekend worden: 
 50% van de mensen scoren boven/onder het gemiddelde 
 Ong. 68% heeft een score tussen -1/+1 SD van het gemiddelde 
 Ong. 95% heeft een score tussen -2/+2 SD van het gemiddelde 
 Slechts 2,3% heeft een score groter dan 2 SD boven het gemiddelde 
 Etc… 

o Elke persoon kan een positie toegekend worden op basis van het % van de 
normgroep die gelijk of lager scoort = percentiel 

 
o DUS: IQ wordt uitgedrukt in termen van percentiel, met als conventie dat 
 De gemiddelde persoon in een bepaalde leeftijdsgroep heeft een IQ van 100 
 De SD in een bepaalde leeftijdsgroep wordt gezet op 15 
 IQ = 70-80: zwakbegaafd 
 IQ = 90-110: gemiddeld begaafd 
 IQ = hoger dan 130: hoogbegaafd 

 
1.5) Het meten van intelligentie 

- Lewis Terman (1877 - 1956) 
o Vertrok van test van Binet en gebruikte een aangepaste versie bij kinderen in de 

VS = Stanford-Binet test (1916) 
o Gebruikte veel grotere normgroep, had dus accuratere schattingen van mentale 

leeftijd 
o Paste formule van Stern toe voor berekenen van IQ 
o Lag tevens aan de basis van een van de meest grootschalige studies over 

hoogbegaafdheid (‘Termieten’) 
 Volgde in de mate van het mogelijke hun verdere loopbanen (school, werk, 

sociaal, gezin,…) 
 Terman maakte komaf met het stereotype beeld van de ‘ziekelijk, sociaal 

onaangepaste genie’ 
 

- Robert Yerkes (1876-1956) 
o Ook bekend voor onderzoek in comparatieve psychologie 
o Formuleerde Yerkes-Dodson wet van arousal 
o Nood aan test om soldaten te klassificeren = geboorte van collectieve 

intelligentietest 
 Army Alpha Test: voor recruten die konden lezen en schrijven 
 Army Beta Test: voor analfabeten, niet Engelstalige recruten 

 Hierdoor werden verkeerde wetenschappelijke conclusies gemaakt over 
buitenlanders, de alfa test was preciezer gescoord. De beta’s kwamen dom over 
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- OPMERKING: 
o Zowel Terman als Yerkes namen op basis van onderzoek met intelligentietesten 

aan dat intelligentie: 
 Erfelijk en aangeboren is 
 Unitair is (= er bestaat zoiets als algemene intelligentie) 
 Fysiek bestaande eigenschap was (biologisch substraat aanwezig)  
 Mensen en groepen van mensen konden lineair geordend worden 
 Lieten zich meeslepen door de eugenetica (selectieve voortplanting) 

 
- Wechler: 

o Ontwikkelde de tot op heden meest gebruikte intelligentietests: 
 WIAS: Wechler Adult Intelligence Scale 
 WISC: Wechler Intelligence Scale for Children (5-16j) 

o Kenmerken: 
 Bruikbaar voor gehele populatie, groot leeftijdsbereik 
 Gebruik van percentielscores 
 Bestaat uit verzameling van uiteenlopende taken 

 VERBALE TESTS:  
o Verbaal begrip (informatie, gelijkenissen, woordenschat) 
o Werkgeheugen (rekenen, cijferreeks nazeggen, letters en 

cijferreeksen) 
 = verbale intelligentie: het kunnen gebruiken van taal en het 
werkgeheugen 

 PERFORMANTIETESTS: 
o Perceptuele organisatie (plaatjes aanvullen, blopatronen, 

matrixpatronen) 
o Verwerkingssnelheid (substitutie, symbolen zoeken) 
 = performantie-intelligentie: perceptuele prestaties en 
verwerkingssnelheid 

o Kreeg echter kritiek omwille van: 
 Sterk cultureel bepaalde inhoud 
 Grote rol van taal 
 Ook in nasleep van eugenetica en immigratieperikelen) 
Belang van ontwikkelen ‘culture-free’ test 
 RAVEN’S PROGRESSIVE MATRICES 

 
- John Raven 

o Gebaseerd op theorie van Spearman over ‘g’ 
o Gebaseerd op idee dat intelligentie best gemeten wordt aan de hand van een test 

die vrij is van cultuurinvloeden en taal 
o Pictorale multiple choice vragen 
 Bestaande uit een reeks figuren waarvan er 1 ontbreekt 
 Persoon moet perceptuele relaties ontdekken en redeneren via analogie om 

correcte missende item aan te duiden, onder tijdsdruk 
 Totaalscore wordt omgezet in perceptuele en IQ-score 

 
 



50 
 

- KAIT (Kaufman Adolescent/Adult Intelligence Test) 
o Bevat subschalen voor: 
 Crystallized intelligence: verworven kennis, door training en opleiding 
 Fluid intelligence: vermogen nieuwe problemen op te lossen zonder training 

of (culturele) voorkennis 
 

- CODA: 
 Tests leveren een totaalscore, en soms ook deelscores op 
 Betekent impliciet dat met ervan uitgaat dat er zoiets bestaat als algemene 

intelligentie  
 
2) De structuur van intelligentie 
 

- Is intelligentie één ding (multidimensioneel)? 
- Bestaan er meerdere soorten intelligentie? 
- Welke modellen/theorieën van intelligentie bestaan er? 

 
2.1) Inleiding 

- Als we een universum aan cognitieve vaardigheden nemen, 
o Vallen deze dan samen in één dimensie (unidimensioneel)? 
 er is 1 dimensie waarop we mensen kunnen rangschikken naarmate hun 
cognitieve vaardigheden 

o Zijn er meerdere vormen van intelligentie, die relatief onafhankelijk zijn van 
elkaar? 
 er zijn meerdere dimensies waarop we mensen kunnen rangschikken naarmate 
hun cognitieve vaardigheden 

 
- Galton 

o  Intelligentie = unidimensioneel, erfelijke trek 
o Trachtte aan te tonen dat er positieve correlaties bestaan tussen sterk 

uiteenlopende psychometrische, sensoriële en cognitieve tests 
 

- Sinds dan: verschillende vooraanstaande onderzoekers hebben hun theorie over de 
structuur van intelligentie voorgesteld 
o Benadrukken van gemeenschappelijke van vaardigheden 
o Benadrukken van distinctieve van vaardigheden 
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- HOE?? 
o Factoranalyse: 
 Verzameling gegevens 
 Toepassing FA 
 Interpreteren van factor(en) als dimensie(s) die ‘onderliggend’ zijn aan 

prestaties op de tests en die de correlaties tussen de tests verklaren 
 Allemaal positieve correlaties: 1 dimensie 
 Groepjes correlerende tests: meerdere factoren 

o Theoretisch: 
 Onderzoekers stellen theorie voor op basis van theoretische synthese van 

bestaand onderzoek 
o Combinatie van beide 

 
2.2) Psychometrische modellen 

- Gebaseerd op factoranalytische modellen 
 
a. Spearman: 2 factorentheorie 

- Deed eerst zeer beperkt onderzoek (24 kinderen) 
- Verzamelde later meer en meer data 
- Aan de hand van uiteenlopende tests 
- Meest uiteenlopende prestaties zijn positief gecorreleerd 
 Ontwikkeling 2-factorentheorie 

 
- Alle vaardigheden/testscores zijn positief gecorreleerd 
 Er is één fundamentele gemeenschappelijke factor aan de basis van alle prestaties 
op cognitieve tests = G-factor 
= oorzaak van positieve correlaties: speelt mee in alle tests 
o G is een soort mentale energie, die niet direct observeerbaar is, maar die 

meespeelt in alle vaardigheden 
- Daarnaast wordt de prestatie op elke test ook nog bepaald door een onderliggende 

vaardigheid specifiek voor die test = S-factor 
 Eigenlijk is er dus een factor-analytisch model met één gemeenschappelijke 

factor/vaardigheid en een specifieke factor (= errorvariantie) per test 
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- Implicatie: theorie impliceert hiërarchische orde van matrix van geschatte correlaties 
o In matrix kunnen tests zodanig geordend worden dat geschatte correlaties dalen 

van boven naar onder en van links naar rechts, door de tests te onderen in functie 
van αj  

o Voor alle 4 tests T1, T2, T3, T4 geldt dat tetradenverschil gelijk is aan 0. 
 
 

o Waarom is dit zo? 

 
o OPMERKING: In empirische correlatiematrices is hiërarchische orde zelden exact 

gerealiseerd: quasi-hiërarchische orde 
o Toch: ‘test’ om na te gaan of groep van variabelen unidimensioneel zijn, als deze 2 

implicaties opgaan… 
 

- Interpretatie van g: 
o Algemene intelligentie? Maar niemand weet wat dat precies is… 
Spearman ging na welke taken hoogst laden 

o Conclusie: g-factor = noegenese, het basisproces waardoor men nieuwe kennis 
verwerft: 3 componenten: 
 Reflexief bewustzijn: zich bewust zijn van zijn ervaringen, voorstellingen en 

ideeën 
 Eductie van verbanden: verbanden zien 
 Eductie van correlaten: op basis van verbanden andere elementen genereren 

o Tests met abstract materiaal laden hoger op g dan tests met concreet materiaal 
 

- Evaluatie: 
o Model met één gemeenschappelijke factor is spaarzaam en elegant 
o Heeft grote erfenis nagelaten in intelligentieonderzoek 
o Opm.: ook bij dieren is er een g obv pos r tussen prestaties op uiteenlopende 

taken 
o Later onderzoek, na Spearman: 
 Meeste empirische correlatiematrices tussen prestaties vertonen geen 

hiërarchische orde 
 Grote residuele correlaties: geschatte correlaties verschillen serieus van 

geobserveerde, empirische correlaties 
 Reden: weinig subjecten (lage betrouwbaarheid), weinig tests in batterij en 

zuiveringstechnieken (specifieke overlap) 
o Later zou Spearman zijn theorie dan ook aanpassen en groepsfactoren toelaten 

naar g en s 
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b. Vernon 
- Na extractie van de g-factor vaak nog significante residuele correlaties 

voorbeeld: 
 geobserveerde correlatie tussen T1 en T2: .50 
 ladingen van T1 en T2 op g: .50 en .60  
 residuele correlatie: .50 - .50 x .60 = .20 

 
 

 g verklaart niet alle correlatie tussen tests 
 er is nog samenhang tussen tests over na g: deze samenhang kan verklaard 

worden door bijkomende factoren = groepsfactoren (= na g, bijkomende 
orthogonale groepsfactoren die residuele correlaties verklaren 

- ‘Na g’  variantie gedeeld door alle test is weg 
Enkel een deel van de tests hebben een betekenisvolle lading op groepsfactoren 
Groepsfactoren zijn dus enger dan g en ruimer dan s 

- Werkwijze: 
o Extractie van g-factor 
o Extractie van groepsfactoren 
o Orthogonale rotatie van groepsfactoren zodat tests er geen betekenisvolle 

negatieve ladingen op hebben (met vasthouding van g-as) 
- Eigenschappen: 

o Hiërarchisch: factoren verschillen in breedte afhankelijk van aantal taken waarin 
factor meespeelt 

o Genealogisch: kleine groepsfactoren stammen af van grote groepsfactoren, die op 
hun beurt afstammen van g 

o Orthogonaal: alle factoren zijn ongecorreleerd 
o Breedte van factor: niveau van factor in hiërarchie 
o Belang van factor: proportie variantie verklaard door factor 

 
- Belang van factoren bleek relatief: hangt af van kenmerken van 

geschetste populatie 
- Breedte van factoren is relatief: hangt af van samenstelling van testbatterij 
 Oppassen met resultaten van enkelvoudige studies afhankelijk van welke tests 

etc, kan g en groepsfactoren een andere invulling krijgen! 
- Ook genealogisch karakter mag niet verabsoluteerd worden 
- Vraagtekens bij empirische basis van model: stevig genoeg? 
 
- Groepsfactoren evaluatie: 

o Belang van factoren bleek relatief: hangt af van kenmerken van geteste populatie 
o Breedte van factoren is relatie: hangt af van samenstelling van testbatterij 
Oppassen met resultaten van enkelvoudige studies. Afhankelijk van welke tests 
etc, kan g en groepsfactoren een andere invulling krijgen. 

o Ook genealogische karakter mag niet verabsoluteerd worden: vb.: mogelijk dat 
tests laden op kleinere groepsfactoren, maar niet op grotere groepsfactoren 

o Vraagtekens bij empirische basis van model: stevig genoeg? 
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c. Thurstone: primary mental abilities 
- Steunde ook op FA 
- Was het niet eens met Spearman dat 1 factor correlaties tussen tests bepaald 
- Positieve correlaties tussen tests kan ook andere basis hebben 
- Stelt dat er meer dan één gemeenschappelijke factor nodig is om de empirische 

correlatiematrix van cognitieve prestaties te verklaren 
- Intelligentie bestaat dus primair uit VERSCHILLENDE TYPES VAARDIGHEDEN 

= primary mental abilities 
 

- Simple stucture: elke test laadt slechts op één gemeenschappelijke factor  
↔ genealogische principe 

- Gemeenschappelijke factoren zijn allemaal even breed: primary mental abilities 
↔ hiërarchisch principe 
 = Amerikaanse school ipv Engelse school (Vernon) 

 
- Geen g-factor, wel 7 verschillende types vaardigheden liggen aan de basis van 

intelligentie 
o V: verbaal begrip  woordenschat WIAS 
o W: woordvlotheid  woordassociatie 
o N: numerische factor  optellen en aftrekken 
o M: associatief geheugen  voornamen en namen associëren 
o I: inductie  residuele g-factor, wiskundige reeksen 
o P: perceptuele snelheid  kantoorwerk: snelle visuele vergelijking van namen 
o S: ruimtelijke voorstelling 

- Extra primary abilities: 
o S1 en S2: statische en dynamische ruimtelijke voorstelling 
 Figuren mentaal verplaatsen terwijl figuur behouden blijft 

o D: deductie 
o R: redeneren 
o Cs: snelheid en kracht van afsluiten 
o Cf: flexibiliteit van afsluiten 

 
 
 
 
 

- Werkwijze: 
o Extractie van 7 gemeenschappelijke factoren 
o Oblieke rotatie van alle gemeenschappelijke factoren 
 Factoren, primary mental abilities, vertonen onderling nog correlaties 
 De correlaties tussen de factoren trachtte men vervolgens terug te verklaren 

door een FA op deze factoren = 2e orde FA 
 Thurstone stelde dat 1 factor voldoende was om deze correlaties te verklaren 

~ algemene intelligentie 
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- Is deze aanpak wel zo anders dat die van Vernon? 
o Enerzijds: niet intelligentie, wel verschillende types, maar deze hangen positief 

samen 
o Anderzijds: primary abilities hangen onderling samen en vormen zo algemene 

intelligentie 
 Modellen van Vernon en Thurstone zijn eigenlijk equivalent: 
 Model met één 2e ordefactor en een reeks oblieke eerste orde factoren kan 

worden omgezet in een min of meer genealogisch orthogonaal systeem van 
eerste orde factoren 

 Beide modellen resulteren in zelfde geschatte correlaties tussen taken 
 Keuze tussen beide modellen hangt dus af van wat men het best 

interpreteerbaar vindt 
 

- Evaluatie primary mental abilities:  
o Empirische basis niet zo stevig: slechts 3 primary abilies (V, N, S) worden constant 

teruggevonden 
↔ g en twee grote groepsfactoren van Engelse school worden bijna altijd 
gevonden 
Echter: oplossingen met minder factoren zijn stabieler dan oplossingen met meer 
factoren 

o Primary mental abilities allemaal even breed? Hangt af van samenstelling van 
testbatterij 

 
d. Guilford: Stucture of intellect model 

- Verwerpt idee van ‘g’ algemene intelligentie 
- Vertrekt van opvatting van Thurstone: er zijn meerder types intelligentie 
MAAR 
- Niet noodzakelijk allemaal gecorreleerd (gebruikte orthogonale rotaties)  geen g 
- Verwijt Thurstone gebrek aan logica in het benoemen van abilities 

o Verbal comprehension, word fluency, number, spatial 
 verwijzen naar inhoud / material 

o Perceptual speed, memory, induction 
 verwijzen naar mentale operatie 

 Bouwt zelf systematisch theoretisch systeem uit 
 

- Basisprincipe: Elke mentale taak heeft 3 facetten: 
o Inhoud: op welk soort materiaal worden er bewerkingen uitgevoerd? 

(sensorieel, symbolisch, …) 
o Vorm / mentaal product: in welke vorm is materiaal opgeslagen? 

(eenheden, klassen, relaties, …) 
o Mentale operatie: welke operatie wordt er op materiaal uitgevoerd 

(evaluatie, geheugen, …) 
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- Guilford onderscheid volgende categorieën voor de 3 facetten: 
INHOUD MENTAAL PRODUCT MENTALE OPERATIE 

Sensorieel Eenheden Kennen 

Symbolisch Klassen Geheugen 

Semantisch Relaties Divergent denken 

Gedrag Systemen Convergent denken 

 Transformaties Evaluatie 

 Implicaties   

 
- Op basis van dit 3-facets model stelt hij dat er 4(inhoud) x 6(mentaal product) x 

5(mentale operaties) = 120 soorten vaardigheden zijn 
- Hij verwacht ook zoveel groepsfactoren terug te vinden, niet per se in 1 studie, maar 

gespreid over meedere 
 Want elke combinatie reflecteerd een andere vaardigheid 

 
- Opmerking: 

Nadien werd sensorieel opgesplitst in visueel en auditief  150 factoren 
 

- Werkwijze: 
o Tests afnemen van grote groepen officieren, erna in selectiebureau’s 
o Factor-analyse van intercorrelatiematrices 
 Rotatie 
o Naar simple structure 
o Orthogonaal 

o Vindt 40 factoren die passen in zijn kubus 
o Gaat vervolgens na of factoren die thuishoren in lege cellen kunnen 

teruggevonden worden via empirisch onderzoek 
 Bedenkt verschillende concrete metingen voor deze hypothetische factoren 
 Plaatst deze nieuwe tests samen met tests waarvan hij weet welke factor ze 

meten in éénzelfde testbatterij 
 FA (zie vorige FA) 
 Nagaan of resulterende ladingen van tests evidentie opleveren voor bestaan 

van hypothische factor 
o Procrustes-rotatie: roteren van een factor-oplossing zodanig dat de ladingen zo 

goed mogelijk aansluiten bij een a priorie ladingenstructuur 
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- Evaluatie: 
o Voordelen: 
 Kubusmodel toont de wijde armslag van intelligentie 
 Kubusmodel verplicht tot ernstige taakanalyse 
 Kubusmodel kan gebruikt worden om factoren van andere onderzoekers te 

analyseren en plaats te geven (zie primary mental abilities) 
 Kubusmodel introduceert aantal nieuwe categorieën in vaardigheidsdomein 

o Nadelen: 
 Zeer complex 
 Zijn er echt 120-150 onafhankelijke factoren/vaardigheden? 
 Gebruikte hooggeschoolde proefpersonen 
 Procustes-rotatie is geen stevige toets van gestelde hypotheses 

 
e. Cattell 

- Student en medewerker van Spearman 
- Gebruik FA in onderzoek over intelligentie 
- Ontwikkelde tevens invloedrijke theorie van persoonlijkheid 
- Vertrekt van Spearman’s ‘g’, maar stelt dat deze verder op te delen is in 2 te 

onderscheiden componenten 
- 2 soorten intelligentie 

o Fluid intelligence Gf: ongebinden of vrije intelligentie 
 Basisvaardigheden inzake redeneren en verwante hogere orde abstracte 

processen  sijpelt door in allerlei verschillende soorten mentale processen 
 Niet cultuurgebonden 
 Ontwikkelt in individu door maturatie (en stopt met stijgen erna) 
 Speelt mee in: culture fair tests 
 Kan bijgevolg omschreven worden als capaciteit tot afleiden van relaties en 

correlaten in welk materiaal ook, niet gebonden aan culturele kennis 
 Zien van verbanden, verbanden flexibel kunnen toepassen op materiaal, 

vaardigheid om abstracte verbandsproblemen op te lossen 
o Crystallized intelligence Gc: 
 Vaardigheden verworven via opvoeding, ervaringen, feitenkennis 
 Beïnvloed door cultuur 
 Stijgt met leeftijd door accumulatie van kennis 
 Te onderscheiden van schoolse vlijt of interesse, in eerder deel van PH 
 Speelt mee in verbale gedeelte van klassieke intelligentietests (WIAS) 

 
- Oblieke rotatie 
- Uit intercorrelatiematrix van eerste orde factoren worden oblieke factoren van 2de 

orde getrokken 
- Verschillende predicties over tijdsverloop van intelligentiecomponenten bleek wel 

niet altijd te kloppen, bleek achteraf 
o Zowel gf als gc stijgen tot in volwassenheid 
o Gedurende volwassenheid beginnen omgevings- en genetische 

ouderdomsfactoren meer een rol te spelen 
o Gf lijkt meer gevoelig voor deze factoren en daalt dan ook sterker dan gc tijdens 

volwassenheid 
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- Daarnaast nog andere 2de orde factoren die rol spelen in intelligentietests= 
o General visualization 
 Speelt mee in: 
o Performatiegedeelte van WIAS: puzzels, blokpatronen 
o Metingen van Thurstone’s S-factor 
o Metingen van flexibility of closure 

o General speediness 
 Omvat kopieersnelheid en perceptuele snelheid 
 Kan samenhangen met testmotivatie 

 
2.3) Theoretische modellen 

- Gebruiken veel sterkere theoretische invalshoek 
o Door synthese van literatuur 
o Evidentie vanuit verschillende hoeken 
 Komen tot een theoretisch geïnspireerde theorie 

 
a. Gardner: Multiple intelligence 

- Bezorgd over de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk 
 Klassieke intelligentietheorieën zijn dus niet noodzakelijk sterk relevant voor de 

concrete toegepaste situatie 
 

- Kritiek op klassieke, academische intelligentietheorieën op 2 cruciale vlakken: 
o Inzake structuur: 
 Gardner kijkt verder dan klassieke intelligentieonderzoek, en bestudeert 

studies over:  

 Idiots savants: personen die niet meer dan gemiddeld of zelfs laag scoren 
op meeste vaardigheden, maar dan wel een ‘eiland’ van uitzonderlijke 
vaardigheid hebben. (=g?) 

 (omgekeerde) patiënten met hersenschade en uitval hebben in zeer 
specifiek domein: functioneren perfect normaal, behalve op vlak van 1 
specifieke vaardigheid (=g?) 

 Stelt algemene intelligentie (g) in vraag, want die stelt immers dat vaardigheden 
gecorreleerd zijn (goed in iets = goed in alles  Maar idiots savants en brain 
lesion patiënten??) 

 Gardner stelt dus dat g niet bestaat, maar dat er verschillende types van 
intelligentie bestaan = multiple intelligence 

 
o Inzake breedte: 
 De westerse, academisch geïnspireerde onderwijspraktijk spitst zich toe op 

 Logisch mathematische vaardigheden (rekenen, wetenschappen) 

 Linguïstische vaardigheden (taal) 
 Er zijn ook andere vaardigheden/intelligenties 

 Vaardigheden in omgaan met anderen 

 Vaardigheden op muzikaal vlak, … 
 

- 9 soorten intelligenties: taal, logisch-mathematisch, spatiaal, muzikaal, lichaam, 
interpersoonlijk, intrapersoonlijk, naturalistisch, existentialistische (spiritualiteit) 
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- Cruciaal hierbij is: 
o Hij neemt niet aan dat deze allemaal verwijzen naar een algemene intelligentie 
o Stelt dat ze gelegen zijn in verschillende delen van de hersenen, zonder centrale 

controle  zijn dus onafhankelijk 
o Heeft belangrijke implicaties: 
 Slecht zijn in 1 ding neemt niet weg dat je goed bent in iets anders 
 Iedereen is wel ergens een beetje goed in (behalve uitzonderingen) 

o De verschillende vaardigheden staan wel in interactie en werken dikwijls samen 
 

- Evaluatie: 
o Voordeel: 
 Intuïtief en moreel aantrekkelijk (vb.: de kunstenaar, de wiskundige, de … ) 
 Stelt klassieke dogma van g serieus in vraag, oa op basis van 

gedocumenteerde gevalsstudies 
 Dwingt intelligentieonderzoek EN onderwijspraktijk om verder te gaan kijken 

dan klassiek vaardigheden 
o Nadeel: 
 Gebrek aan empirische evidentie voor verschillende vaardigheden 

(geen tests ontwikkeld om ze te meten) 
 Gaat toch voorbij aan feit van positieve correlaties 
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b. Sternberg: triarchic theory of intelligence 
- Een van de meest vooraanstaande hedendaagse intelligentieonderzoekers 
- Triarchic theory of intelligence: 

o 3 verschillende types intelligentie, in termen van subtheorieën, eigenlijk theorieën 
over hoe ons brein omgaat met verschillende soorten uitdagingen 

 
Componentiële subtheorie 
= Vooral interne, informatieverwerkende aspecten van intelligentie  
 “analytische intelligentie” 
3 soorten componenten die interne mechanismen van intellectueel functioneren 
omvatten: 
 Metacomponenten: 

= De mentale mechanismen die een probleem herkennen, strategieën 
ontwikkelen om het op te lossen, toewijzen en managen van inspanningen om 
probleem op te lossen, supervisie dat alles naar wens verloopt, etc… 
De “manager” van de fabriek 
Komt volgens Sternberg het dichts in de buurt bij g 

 
 Performantiecomponenten: 

= De processen die het probleem echt oplossen, de echte informatieverwerking 
De “arbeiders” van de fabriek 
 

 Kennisvergaringscomponenten: 
= Processen die nieuwe oplossingen zoeken, nieuwe informatie opzoeken, oude 
en nieuwe informatie vergelijken, etc… 
De “ingenieurs” van de fabriek 

 
 Componentiële theorie weerspiegelt dus hoe we een probleem oplossen en 

welke elementen hierbij komen kijken. 
 

Contextuele subtheorie 
= Vooral externe aspecten van intelligentie  
 “praktische intelligentie” 
de toewijzing van de componenten in de buitenwereld, aan de hand van 3 processen: 
 Adaptatie: 

= Zichzelf aanpassen aan de eisen en uitdagingen van de omgeving. Dus het 
toewijzen van de componenten aan wat de omgeving vereist. Als dit niet naar 
wens gebeurt, 2 volgende processen 
 

 Shaping: 
= De omgeving aanpassen aan het individu, ipv omgekeerd 
 

 Selectie: 
= Het kiezen van de omgeving die past bij het individu 

 
 Practische intelligentie is dus het toepassen van je vaardigheden in de situatie 

waarin je je bevindt. (is niet meetbaar adhv klassieke intelligentietests (context!) 
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Experientiële subtheorie 
= Hoe ervaring intrageert met intelligentie  
 “creatieve intelligentie”  
2 aspecten: 
 Novelty (nieuwigheid): 

= Hoe mensen omgaan met nieuwe zaken, uitdagingen, onbekende. Sommige 
mensen kunnen dit beter dan anderen en dit is een onderdeel van intelligentie 
 

 Automatisatie: 
= De mate waarin iemand informatie en taakuitvoering kan automatiseren 
Automatisatie = na oefening en herhaling wordt proces automatisch en behoeft 
geen expliciete aandacht, kan parallel lopen met andere processen (vb.: lezen) 

 
- Evaluatie: 

o Voordeel: 
 Sternberg is ongetwijfeld een zeer invloedrijk figuur in intelligentie 
 Zijn theorie wil alle aspecten van intelligentie omvatten, van 

informatieverwerkende processen tot meta-componenten, relatie met 
omgeving, creativeit, etc… 

 Besteedt aandacht aan andere vormen van intelligentie 
o Nadeel: 
 Dit maakt theorie ook weinig overzichtelijk 
 Geen stellingsname van g 
 Weinig directe empirische toetsing 

 
→ Evaluatie theoretisch onderzoek: 

o Voordeel: 
 Men kan ruimer kijken en meer opnemen dan gewoon met tests meetbaar is 
Dit laat toe intelligentie ruimer te vatten 

o Nadeel: 
 Moeilijker te bewijzen, waardoor empirische verificatie dikwijls in gebreke 

blijft. 
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2.4) Conclusies 
- Inzake academische intelligentie: 

o Er is een positieve correlatie tussen tests 
o Globaal genomen hangen uiteenlopende vaardigheden positief samen 
o G of niet? 
 Vinden van globale factor, van positieve correlaties is geen evidentie voor 

bestaan van zoiets als g 
 Tot op heden geen sluitende biologische evidentie voor zoiets als g 
 Blijft dus min of meer onbeslist 

o MAAR correlaties zijn niet van die aard dat g alles verklaart 
 Onderliggende vaardigheden, na g, kunnen redelijk onafhankelijk zijn 
 Mensen kunnen goed zijn in iets en niet in iets anders 
 Uitzonderingen zijn mogelijk 

o Na globale factor: zekere convergentie inzake verdere opdeling 
 Logisch mathematisch, performantie, fluis, … 
 Linguïstisch, verbaal, cristallized, … 

 
- MAAR dit vertelt niet heel verhaal van intelligentie 

o Theoretische inzichten geven aan dat intelligentie meer omvat dan wat klassieke 
intelligentietests meten (zie ook later EQ) 

o De andere factoren spelen zeker een rol in “succes in het leven” 
o Maar worden minder makkelijk gemeten met klassieke tests, en vallen dus dikwijls 

buiten het onderzoek of de klassieke visie op intelligentie 
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3) Topics in intelligentieonderzoek: 
 

- Wat zijn de elementaire processen van intelligentie 
- In welke mate is intelligentie bepaald door genen en opvoeding? 
- Ras- en sekseverschillen in intelligentie? 

 
3.1) Oorzaken van intelligentie: genen en opvoeding 

- Welke factoren dragen bij tot intelligentie? 
- Distale verklaringen  nature - nurture debat 

 
a. Klassiek onderzoek 

- In welke mate is een menselijke eigenschap (intelligentie) genetisch/door omgeving 
bepaald? 

- Erfelijkheid (heritability) = aandeel van de variantie in een bepaalde eigenschap die 
toe te schrijven is aan genetische variantie. 

- Omgevingsbepaaldheid = aandeel van de variantie in een bepaalde eigenschap die 
toe te schrijven is aan omgevingsinvloeden. 

 Klassiek: additiviteitsaanname: beide zijn samen 1 (100%) 
 DUS: model voor geobserveerde (fenotypische) individuele verschilsvariabele Y: 
 Z(Y) = H + E 
 Z(Y)  fenotypisch IQ, zoals het zich manifesteert in organisme 
 H  genotypisch IQ, uitsluitend bepaald door genetisch materiaal 
 E  milieu IQ, uisluitend bepaald door omgeving waarin individu opgroeit 
 
  

     Want H en E zijn statistisch onafhankelijk 
 
 
 

h²: erfelijkheidscoëfficiënt  proportie variantie in Y verklaard door interindividuele 
verschillen in erfelijke bagage 
e²: milieucoëfficiënt  proportie variantie in Y verklaard door interindividuele 
verschillen in milieu (opvoeding) 
 

- Hoe kunnen we deze genen achterhalen? 
 
Selectieve kweek: 
Vb.: bij honden 
 
Familie studies: 
o Siblings: gemiddeld 50% gedeelde genetische constitutie 
o Ouder - kind: 50% 
o Grootouder - kind: 25% 
 Als een trek sterk erfelijk is, dan zouden familieleden die meer genetisch 

gerelateerd zijn ook meer gelijkend moeten zijn met betrekking tot deze trek dan 
familieleden die minder genetisch gerelateerd zijn 
MAAR: ook gedeelde omgeving! 
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 Tweelingstudies: 
o Een-eïge tweelingen (monozygote tweelingen): 100% genetische overlap 
o Twee-eïge tweelingen (dizygote tweelingen): 50% 
 verschil in correlatie tussen MZ en DZ vertelt ons iets over genetische bijdrage 

 
 Adoptiestudies: 

o Correlatie tussen kind en adoptieouder = enkel omgevingsinvloed 
o Correlatie tussen kind en biologische ouder = enkel genetische invloed 

 
Twins reared apart: 
o Combineert 2 voorgaande studies 
o r(MZ twins reared apart) = directe schatting van erfelijkheid 

 
Resultaten: 
o Concordantie voor intelligentie uit verschillende studies (de aanwezigheid van 

zelfde intelligentieniveau in 2 individuen) 
o Op basis van dergelijke studies: aandeel erfelijkheid in intelligentie werd geschat 

tussen 50 en 80% 
o Opmerkingen: 
 Binnen aandeel van omgeving wordt nog verdere opsplitsing gemaakt: 

 Gedeelde invloeden: familiekenmerken 

 Niet gedeelde invloeden: invloeden uniek voor individu (vb.: vrienden) 
 Schattingen zijn afhankelijk van onderzochte populatie 

 Vb.: schattingen verschillen in functie van leeftijd 

 Vb.: schattingen zijn afhankelijk van SES 
 

- MAAR: hedendaagse gedragsgenetica stelt fundamentele assumpties in vraag, nl.: 
additiviteitsassumptie: 
o Doet alsof er geen meetfout is: e² = 1-h² 

MAAR zie test-retest-r: gaat niet op 
o Doet alsof er geen correlatie is: COV(h,e) = 0 

MAAR we weten dat dit niet opgaat. (vb.: slimme ouders  slimmere opvoeding) 
o Doet alsof er geen interactie is: 1=h² + e² 

MAAR we weten dat de invloed van de omgeving bepaald wordt door genen en 
omgekeerd (vb.: expressie van genen in functie van omgeving) 

 
- Hedendaags onderzoek gaat niet meer op zoek naar simplificaties en simpele 

schattingen. 
o Intelligentie ≠ nature OF nurture 
o Intelligentie ≠ nature + nurture 
o Intelligentie = nature x nurture 
De invloed van genetische factoren kan niet los onderzocht worden van 
omgevingsinvloeden (op genexpressie) 
De invloed van omgeving staat niet los van kenmerken van het genoom 

 Het heeft geen zin om de invloed van beide apart te quantificeren 
Hedendaags onderzoek bekijkt de INTERACTIE tussen beide 
(vb.: omgevingsinvloeden  cel-huishouding  gen-expressie in de cel) 
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- Onderzoek uit 20e E heeft wel tot inzicht geleid dat intelligentie deels beïnvloed 
wordt door de omgeving en door biologische factoren. 
Heeft geleid tot verschillende interventies, controversen en discussies rond 
opvoeding en rond de biologische basis 

 
 Compersatorische opvoedingsprogramma’s (opvoeding) 

o PROBLEEMSTELLING: onderzoek naar verschillende factoren: voeding, lood, 
prenataal gedrag van moeder, geboorteorde, … 
Belangrijke factor: SES 
Hangt allemaal samen met intelligentie 
Vanaf 1960 talrijke opvoedingsprojecten opgezet bij kinderen uit gedepriveerd 
milieu  effect op intelligentie? 
 Compensatorisch = compensatie voor het gedepriveerde milieu waarin 

personen opgroeien 
 Wat is gedepriveerd? 
 

o GEDEPRIVEERDE MILIEUS: 
 Meest extreme vorm: totale afwezigheid van menselijk milieu  

onomkeerbare structurele en functionele afwijkingen (wolfskinderen) 
 Affectieve deprivatie: uitgesproken sensorische en motorische beperkingen 

samen met uiterst weinig contact met volwassenen (weeshuis in Bulgarije) 
 Culturele deprivatie: ondanks sensorische en motorische stimulatie en 

affectieve warmte is er wel een gezin, maar allerlei gebreken (bergkinderen, 
kanaalbootkinderen, zigeunerkinderen, kinderen in sloppenwijken, …) 

 
o PROJECTEN EN HUN EFFECTEN: 
 Projecten werden in verschillende vormen en fases opgericht met idee van 

kinderen in gedepriveerde milieus toch optimale kansen en 
intelligentieontwikkeling te geven. 

 Intellectuele training 

 Stimulatie van taalontwikkeling van kind en ouders 

 Algemeen-cultureel niveau van milieu wordt opgedreven 

 Opvoedingsklimaat geoptimaliseerd 

 Verstrekken van medische hulp en voorlichting 
 2 soorten projecten: 

 Voorschoolse projecten 
o Head Start projecten: kinderen uit gedepriveerde milieus, voor 1

e
 leerjaar, maar 

resultaten zijn eerder teleurstellend 
o Project Follow Through Planned Variation: voor basisschool en in eerste jaren van 

de basisschool, geen blijvende IQ winst, want programma te weinig intensief, te kort en 
kinderen zijn al te lang cultureel gedepriveerd 

 Projecten vanaf de geboorte 
o Milwaukee project: programma voor moeder en voor kind, blijvend effect op IQ!! (maar er 

zijn wel methodologisch kritieken) 
o Abecedarian project: risico-groepen, programma gelijkaardig aan Milwaukee project, 

verschil van 10 IQ punten, maar effect wordt wel kleiner naar het begin van de adolescentie 
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 Algemene conclusies 

 Voorschoolse projecten lijken weinig effect te hebben 

 Projecten vanaf de geboorte hebben op korte termijn een duidelijk effect 
op IQ, maar het wordt kleiner bij het begin van de adolescentie (gravitatie-
hypothese) 

 Effecten op andere metingen dan IQ 
o Effecten lopen niet altijd parallel met effecten voor IQ 
o Soms gunstige effecten, soms niet (complex) 

 Veel methodologische problemen (ethische en financiële moeilijkheden om 
wetenschappelijk ‘goed’ project op te zetten) 
 

 
 Geslachtsverschillen in intelligentie (biologisch) 

o Genen spelen een rol  op zoek gaan naar verschillen in intelligentie in 
biologische categorieën van mensen 

o Mensen hebben sterk de neiging om hun omwereld te categoriseren 
o Meest saliënte categorieën: geslacht en etniciteit 
o Verschillen tussen deze categorieën worden gemakkelijk geacht een biologische 

oorzaak te hebben, MAAR 
 Geslacht: zijn geslachtsverschillen wel zo groot als populaire wetenschap ons 

wil doen geloven? 
 Is de oorzaak wel biologisch? 
 Etniciteit: biologische categorie? Zijn er echte verschillen? 

 
o Algemene overtuiging dat mannen slimmer zouden zijn dan vrouwen klopt niet. 

Zijn even slim/dom! Geldt ook voor het dual-tasking. 
o Maar mannen zijn wel beter in spatiale vaardigheden (vb.: mentale rotatie) 
o Geslachtsverschillen in variantie in intelligentie 
 Voor mannen licht groter  meer mannen met zeer lage en zeer hoge scores 

 
Etnische verschillen in intelligentie (biologisch)  
o The Bell Curve: 6 assumpties: 
 Er bestaat een algemene intelligentiefactor waarop mensen verschillen 
 Er bestaan vele tests, maar IQ tests zijn beste test hiervan 
 IQ scores komen overeen met wat mensen ‘slim’ noemen 
 IQ scores zijn relatief stabiel doorheen het leven 
 Als IQ tests goed afgenomen worden, vertonen ze geen bias in geslacht, 

etniciteit, sociale klasse,… 
 Intelligentie, en verschillen tussen groepen in intelligentie, is sterk erfelijk (40-

80%) 
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o Op basis van deze assumpties bespreken de auteurs vervolgens 4 trends die ze in 
gegevens zien opduiken: 
 Bovenaan: cognitieve elite: 

 Universiteiten bevatten meest verstandige mensen 

 Afgestudeerden komen in hoogste beroepen terecht 
Er ontstaat een elite die gebaseerd is op intelligentie 

 Onderaan: sociale en economische problemen 

 Sociale problemen hangen samen met lagere intelligentie 
Armoede, werkloosheid, gevangenis, scheiding, meer kinderen hebben,… 

 Ras en IQ 

 Etniciteitsverschillen in IQ tot 1 SD 
 Implicatie voor sociale policy 

 Er is een neerwaartse druk op IQ in de VS 
o Lagere IQ produceren meer kinderen 
o Meen mensen met lagere IQ (erfelijk) 
o Brengt op zich meer sociale problemen mee 

 Implicatie! 
Mensen met lagere intelligentie zijn deel van oorzaak van probleem 
    + interventies zullen weinig zin hebben want IQ is grotendeels erfelijk en  
       stabiel 
We moeten leren leven met ongelijkheid 
We steken middelen beter in hoge groep dan in lagere groep 

o Kritiek m.b.t. analyse van assumpties: 
 Er bestaat een algemene intelligentiefactor waarop mensen verschillen 
Niet bewezen 

 Er bestaan vele tests, maar IQ tests zijn beste test hiervan 
Als vorige niet bewezen is, is dit ook problematisch 

 IQ scores komen overeen met wat mensen ‘slim’ noemen 
Cultureel bepaald! 

 IQ scores zijn relatief stabiel doorheen het leven 
Dit klopt niet: zie compensatorische programma’s 

 Als IQ tests goed afgenomen worden, vertonen ze geen bias in geslacht, 
etniciteit, sociale klasse, … 
IQ tests zijn doorgaans Westerse opvattingen 

 Intelligentie, en verschillen tussen groepen in intelligentie, is sterk erfelijk 
Welk ras? Erfelijk bepaald? 
Zijn rasverschillen in IQ gevolg van biologie? NIET BEWEZEN! 
 

 Het is niet omdat een eigenschap binnen een bepaalde groep sterk erfelijk is, dat 
verschillen tussen groepen ook erfelijk zijn 

 Als er verschillen tussen groepen zijn, betekent dit niet dat erfelijke factoren aan 
de oorzaak ervan liggen 

 
o MAAR er lijken wel kleinere of grotere verschillen tussen groepen te bestaan in 

intelligentie. 
MAAR dit kan ook komen door stereotypes die bestaan. Deze hebben invloed op 
IQ scores  je wilt bij de groep horen, dus gedraag je je naar het stereotype. 


