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Differentiële psychologie 

I.1. Inleiding en korte geschiedenis 
Differentiële psychologie is de psychologie van de verschillen tussen mensen. Hun doel is het 

beschrijven van verschillen en van de verbanden tussen die verschillen. Het 2e doel is deze verschillen 

proberen verklaren. 

Omdat deze psychologie verschillen beschrijft impliceert dit een vergelijking: 

1. Vooral verschillen tussen mensen (tussen individuen, tussen man&vrouw, …): interindividuele 

verschillen 

2. Verschillen tussen groepen: intergroepsverschillen 

3. Verschillen binnen mensen: mensen gedragen zich anders, afhankelijk van de situatie 

4. Verschillen binnen één mens: intraindividuele verschillen(=profielen) (vb.: Ignace Crombé’s 

agressieniveau in huishoudelijke kring (hoog) en wanneer hij beledigd wordt (laag)) 

5. Interindividuele verschillen in intraindividuele verschillen: mensen verschillen onder elkaar in hoe 

ze zich verschillend gedragen in verschillende situaties (vb.: kijk dia pg. 11) 

1.1 Op wat voor vlakken verschillen mensen van elkaar, psychologisch gezien? 

Er zijn 2 grote deeldomeinen die we onderscheiden: 

1. Cognitief functioneren: 

- IQ: prestaties op cognitieve taken 

- Cognitieve stijlen: verschillende manier van verwerken 

          vb.: analytisch vs. holistisch 

= differentiële psychologie van intelligentie en cognitieve stijlen 

 

2. Persoonlijkheid: het affectieve en connatieve domein 

vb.: karakter, emoties, … 

= differentiële psychologie van de persoonlijkheid 

1.2 Het beschrijven van verbanden tussen verschillen: 

Hierbij brengen we verschillen op vlak van 1 variabele in verband met verschillen op het vlak van een 

andere variabele. 

vb.: de invloed van geslacht op agressie. 

En dit met het doel zicht te krijgen op de structuur van verschillen tussen mensen en hoe verschillen 

op verschillende vlakken onderling samenhangen. Ook willen we de verschillen verklaren door uit te 

vinden wat bijvoorbeeld aan de basis ligt van de verschillen. 

 

Verschillende verklaringen: 

1. Proximale verklaring: factoren die in de tijd min of meer samengaan met de te verklaren  

      verbanden tussen verschillen. 

      vb.: fysiologie en emoties 

2. Distale verklaring: factoren die verderaf liggen in de tijd. 

            vb.: evolutionaire theorieën over emoties 

1.3 Door wie worden deze verschillen onderzocht? 

In plaats van die functie toe te kennen aan leken of wetenschappers, verwijzen we misschien beter 

naar het onderscheid tussen expliciete tegenover impliciete theorieën over individuele verschillen: 

1. Expliciet: de theorieën en bevindingen in de wetenschappelijke en publieke wereld over de aard en  

Holisme: opvatting dat er een 

samenhang bestaat in het geheel die 

niet terug te vinden is in de 

onderdelen. 
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oorzaken van verschillen tussen mensen zijn voor anderen doorgaans kenbaar want ze 

zijn bijvoorbeeld gepubliceerd. Ze worden doorgaan door wetenschappers uitgevonden 

en ze behoren tot het domein van de differentiële psychologie. 

2. Impliciet: de impliciete opvattingen die elke mens heeft over de aard en oorzaken van verschillen  

tussen mensen. Ze zijn niet doorgaans kenbaar voor anderen en worden meestal 

onrechtstreeks onderzocht (afgeleid) door bijvoorbeeld inferenties die de persoon in 

kwestie maakt. Doorgaans worden ze door leken uitgevonden en door wetenschappers 

onthuld. Ze behoren tot het domein van de persoonsperceptie. 

Conclusie: elke mens is een (minstens impliciete) differentieel psycholoog. 

 

De 2 zijn afhankelijk: expliciete theorieën worden namelijk gemakkelijk gecontamineerd door  

          impliciete theorieën op 2 manieren: 

- Via de wetenschapper: de wetenschapper is ten slotte ook een leek, met zijn eigen vooroordelen 

en partijdigheid. Ze moeten zich hiervan bewust zijn. 

- Via de proefpersoon: wanneer de proefpersoon denkt dat er iets van hem/haar verwacht wordt, 

dat ze een bepaald antwoord verwachten. In vragenlijst onderzoeken waarin 

men zichzelf of anderen beoordeelt, zijn antwoorden ook vaak gefilterd door 

impliciete theorieën van diegene die antwoordt. 

1.4 DP: een beetje geschiedenis 

1.4.1 De benaming DP 

Henri&Binet kondigen een nieuwe discipline aan: “La psychologie individuelle”. Hiermee willen ze 2 

problemen oplossen: 

- het variëren van psychische processen van individu tot individu (interindividuele verschillen) 

- het onderling variëren van psychische processen onderling binnen een individu (intra-individuele 

verschillen) 

 

William Stern is de eerste die de term Differentiële Psychologie gebruikt. Vanaf dan is er een 3-

voudige taakomschrijving voor dp: 

- de aard en de grootte van verschillen in het psychische leven tussen individuen en groepen 

bestuderen 

- de factoren die aan de basis liggen van deze verschillen bepalen 

- bestuderen hoe deze verschillen zich manifesteren 

 

Robert Yerkes besluit dan eenheid te brengen in de takken van de psychologie die vergelijken 

(waaronder dus dp) en noemt dit: comparatieve psychologie. Het object is voor hem van 

ondergeschikt belang, er moet gewoon een vergelijkende of correlationele methode gebruikt 

worden. In comparatieve psychologie wordt de nadruk gelegd op dierenstudies. 

(Iemand bekend in de comparatieve psychologie is Frans de Waal) 

 

Opm.: de term individuele psychologie wordt niet meer gebruikt omdat er te veel connotatie is met 

een bepaalde psychoanalytische theorie van Adler. Plus, het verwijst ook naar intra-individuele 

verschillen in 1 persoon, wat bekent staat als “personologie”. 

 

De term DP wordt echter ook niet meer vaak gebruikt omdat het domein te groot geworden is 

(psychologie van intelligentie en persoonlijkheidspsychologie). Het onderzoek naar individuele 
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verschillen werd ook wat op de achtergrond geduwd omwille van ideologische (vb.: het eugenetisch 

gedachtengoed) en empirische redenen. 

Hier gebruiken we het als overkoepelende term voor de psychologie van verschillen tussen mensen. 

1.4.2 De vragen van de differentiële psychologie in historisch perspectief 

Er waren 3 belangrijke onderzoeksvragen: 

1. het meten en beschrijven van individuele verschillen en verbanden tussen verschillen 

2. proximale verklaringen voor deze verschillen 

3. distale verklaringen voor deze verschillen 

Hoewel psychologie als wetenschap maar een recente geschiedenis heeft, is er toch al veel 

nagedacht over deze vragen. 

1.4.3 Meten en beschrijven van individuele verschillen 

 2200 voor Christus: in het oude China 

Er werden 3-jaarlijkse testafnames gedaan bij ambtenaren, bijvoorbeeld voor het al dan niet 

toekennen van een promotie. Dit hebben ze nog gedaan tot in de moderne tijd en na een bezoek van 

diplomaten en missionarissen uit Engeland (19e eeuw) begonnen zij het op hun eigen manier over te 

nemen met competitieve ambtenarenexamens. 

 

 6e eeuw voor Christus: Pythagoras 

Hij was de centrale figuur van een broederschap dat zich toelegde op theologie, filosofie en 

wetenschap. Het broederschap had allerlei regels, taboes en geloften van geheimhouding. 

Pythagoras ontwikkelde een toelatingstest op basis van de leer van de fysiologie, wat inhoud dat 

innerlijke persoonlijkheidseigenschappen worden afgeleid uit uitwendige, observeerbare 

persoonskenmerken. 

 

 427 – 347 voor Christus: Plato 

Plato beschrijft de ideale Staat (samenleving) als een plaats waar individuen de taken toegewezen 

krijgen waarvoor ze het best geschikt zijn. Hij zegt ook dat geen 2 personen exact gelijk geboren 

worden, dat mensen verschillen qua natuurlijke begaafdheden. Ook stelt hij een militaire 

geschiktheidstest op om soldaten van de ideale Staat te selecteren. 

 

 327 – 287 voor Christus: Theophrastus 

Hij had een collectie van persoonlijkheidsschetsen gemaakt: ‘Karakters’. Zo had je bijvoorbeeld ‘de 

vleier’, ‘de veinzer’, … Het was de eerste systematische studie van karakterverschillen. 

 

 

 1530 – 1589: Juan de Dios Huarte y Navarro: 

Hij had een boek geschreven genaamd “Examen de ingenios para las ciencias”. Het had een grote 

invloed omdat het zei dat er grote individuele verschillen zijn, zowel in intelligentie als in specifieke 

vaardigheden en een beetje zoals Plato dat verschillende beroepen verschillende 

vaardigheidspatronen vereisen. Dus was het belangrijk dat de staat voor een goede professionele 

diagnostiek zorgde, zodat men jongeren kon verplichten het kennisdomein te bestuderen waarvoor 

ze het meest geschikt waren: - voordeel voor de staat 

           - voordeel voor het individu: geen tijd en moeite verspild. 

Recent: “helft studenten buist”  oriënteringsproef? 
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 1822 – 1911: Francis Galton (neef Darwin) 

Hij was sterk geïnteresseerd in individuele verschillen en hij verfoeit dan ook de exclusieve aandacht 

voor ‘het gemiddelde’. Hij was ook een pionier in het ontwerpen van allerlei instrumenten om 

verschillen te meten: - fluitjes om gehoorsafstand te meten 

           - handdynamometer om grijpkracht te meten 

Hij was ook een van de eersten die databestanden aanlegde: hij verzamelde zo uitgebreid gegevens 

van betaalde proefpersonen. Ook in de statistische analyse was hij een pionier: aanzet tot 

correlaties, berekenen frequentieverdeling van verschillende variabelen, … 

 

 1860 – 1944: James McKeen Cattel: 

Hij was een doctoraatstudent van Wundt. Wundt was echter in de 1e plaats enkel geïnteresseerd in 

algemene wetmatigheden, toch haalde Cattel hem over zodat hij zijn doctoraat over individuele 

verschillen mocht doen. 

Toen keerde hij terug naar de VS en werd daar de 1e prof in de psychologie. Hij was geïnteresseerd in 

‘mental tests’, metingen van individuele vaardigheidsverschillen en gaf, zoals Galton, de voorkeur 

aan elementaire sensorische taken. 

 

 Alfred Binet: 

Hij focust meer op hogere processen omdat hij vindt dat individuele verschillen hier sterker zijn dan 

in elementaire sensori-motorische taken. Hij ontwikkelt de ‘Échelle métrique de l’intelligence’, later 

bekend als de ‘Stanford-Binet test’: de 1e officiële intelligentietest ter detectie van zwakbegaafde 

studenten. 

 

 Rest vorige eeuw: 

- WOI en eerste helft: recrutering soldaten en detectie van ‘combat stress’ (PTSS) 

- de meting en beschrijving van individuele verschillen belandde in de jaren 60 in een crisis omwille 

van 2 problemen: 1. de meest gebruikt verschildimensies hebben een vrij sterke waarde- 

connotatie. Dit houdt in dat er altijd een goed-slecht verhouding is. Deze kritiek      

leidde tot ‘evaluatief neutraler’ onderzoek naar cognitieve stijlen. 

    2. er waren ook filosofisch-ideologische bezwaren tegen het 

        onderbrengen van mensen in hokjes, dit zorgt volgens hen voor een  

        desindividuering, terwijl elke persoon uniek is. Er zijn ook empirische bezwaren,   

        aangezien individuele gedragsverschillen niet consistent zijn over verschillende     

        tijdstippen en situaties. (pg. 22) 

Zo heb je cross-situationele stabiliteit: personen kunnen gelijk zijn of verschillen in hun 

agressieniveau tijdens verschillende situaties. Of cross-temporele stabiliteit: personen kunnen gelijk 

zijn of verschillen in hun agressieniveau op verschillende tijdstippen. 

1.4.4 Proximale verklaringen 

1.4.4.1 Psychologische verklaringen 

Deze verklaringen schrijven individuele verschillen toe aan verschillen op basisvaardigheden of 

basisdimensies van de persoonlijkheid. Bijvoorbeeld Huartes: de belangrijkste individuele 

verschildimensies geassocieerd met wat toen de belangrijkste cognitieve functies van de geest waren 

(begrijpen, geheugen en verbeeldingskracht). 

Structuur van de voornaamste vaardigheidsdimensies: begrijpen en verbeelden sluiten elkaar uit. 

 



 
5 

1.4.4.2 Biologische verklaringen: Humorale theorie 

 460 – 370 voor Christus: Hippocrates 

In het lichaam nemen de 4 oerelementen de vorm aan van 4 sappen of humores: bloed, zwarte gal, 

gele gal en flegma. Wanneer je ziek bent, is er een stoornis is de 4 sappen. 

 

 130 -200: Galenus 

Aan elk van de 4 humores is een temperament verbonden. Het sap waar je het meest van hebt, is 

jouw temperament. 

Slijm Flegmatisch Kalm, bedacht 

Bloed Sanguinisch Levendig, gelukkig 

Gele gal Cholerisch Vlug kwaad 

Zwarte gal Melancholisch Pessimistisch 

Hier is echter geen empirische ondersteuning voor. 

1.4.4.3 Biologische verklaringen: frenologie 

 1758 – 1828: Gall & 1776 – 1832: Spurzheim 

Ze deden 2 assumpties: 1. mentale functies zijn gebaseerd op specifieke processen gelokaliseerd  

in welbepaalde hersengebieden. 

2. de intensiteit van deze functies wordt gereflecteerd in de omtrek en de 

externe topografie van de schedel. 

 

Ze ordenden (maakten een taxonomie) van 35 mentale functies (of 

vermogens): 21 affectieve (hoop/destructiviteit) en 14 intellectuele 

vermogens (perceptie/reflectie). 

Het grote inzicht bleek vooral in de 1e assumptie te zitten. 

 

1.4.5 Distale verklaringen 

1.4.5.1 Horoscopale astrologie 

 Ontstaan voor 1000 voor Christus in Babylonië; 4e eeuw voor Christus: dierenriem en 12 

tekens 

De relatieve positie van planeten op het moment van je geboorte bepalen/beïnvloeden/hangen 

samen met je persoonlijkheid en de gebeurtenissen in je levensloop. Er is een revival vanaf de 

Renaissance tot op heden. Het is evident dat er geen verbanden zijn dus dat leren en ervaring van 

ondergeschikte rol zijn. Hoewel recent onderzoek bv. iets heeft aangetoond over de seizoens-

gebondenheid van schizofrenie. De verklaring had echter niets met planeten te maken. 

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

 427 – 347 voor Christus: Plato: reminiscentietheorie 

Kennis is volgens Plato over de kennis van de vormen beschikken, want dat is volgens hem de 

objectieve werkelijkheid. De ziel is eeuwig en onafhankelijk van het lichaam en kende de Vormen al 

voor ze in het lichaam was. 

Kennis en leren is het naar boven halen van wat we al weten (: anamnese). 

 grote nadruk op constellatie. 

     

 

 

 354 – 430: Augustinus 

De ziel is immaterieel en onverwoestbaar. De vermogens van de ziel zijn aangeboren. 

Frenologie: theorie volgens 

welke men uit de schedelvorm 

het bezit van bepaalde 

geestelijke eigenschappen zou 

kunnen aflezen. 

Constellatie: onderlinge stand van de 

sterren. 
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 1596 – 1650: René Descartes 

Aanvankelijk zegt hij dat alle mensen van bij de geboorte hetzelfde vermogen hebben om waar en 

vals van elkaar te scheiden. Later zegt hij dat dit vermogen bij de geboorte verschilt, maar dat het 

getraind kan worden. 

 

 1632 – 1704: John Locke 

Hij verzet zich tegen het idee van aangeboren ideeën, van universeel aanvaarde ideeën. Volgens hem 

is de geest eerder een “tabula rasa”, waar hij mee bedoelt dat eenvoudige ideeën opgevangen 

worden in de geest. De reflectie over de eenvoudige ideeën resulteert uiteindelijk in complexe 

ideeën. 

 

 J.B. Watson 

Hij is een van de grondleggers van het behaviorisme. Hij zegt dat aan de basis van persoonlijkheid de 

conditionering van S-R associaties ligt (vb.: Kleine Albert). Individuele verschillen zijn dan ook te 

wijten aan verschillen in de leergeschiedenis. 

 

 1809 – 1882: Charles Darwin 

In het begin van de 19e eeuw had de natuurlijke theologie veel aanhang (de wereld is in 6 dagen 

geschapen, argument van de ontwerper). Maar Darwin zegt, met behulp van bevindingen op o.a. de 

Galapagos-eilanden dat de schepping dynamisch is, en steeds in evolutie. De natuur zorgt zelf voor 

de aangepastheid van organismen via natuurlijke en seksuele selectie: 

- binnen een species worden meer individuen geboren dan er overleven tot geslachtsrijpheid. 

- er is natuurlijke variatie in de eigenschappen van nakomelingen 

- sommige eigenschappen stellen een individu zich beter in staat tot voortplanting (erfelijkheid) 

 

 1822 – 1911: Francis Galton 

Hij bestudeert het werk van Darwin en is geïnspireerd. Hij gaat voor de overerving van mentale 

eigenschappen. Het idee is dus dat genialiteit erfelijk is. Hij gebruikt de stamboommethode om dit 

aan te tonen. (kijk onderste dia pg. 27) Zijn conclusies zijn dat is in families van genieën ook meer 

genieën voorkomen dan men op basis van toeval kan verwachten. Hij concludeerde hieruit dat het 

tijd was voor wat eugenetisch werk. 

 

 Rest vorige eeuw: 

De eugenetische beweging kende een hele schare aanhangers. Er werd met ideeën als gedwongen 

sterilisatie, huwelijkswetten, immigratiewetten en Nazisme gespeeld. Het eindideaal van de 

eugenetici is een wereld van perfecte mensen, en dus geen individuele verschillen meer. Mensen 

met een Watsoniaans idee hebben ook dat ideaal maar willen dit bereiken door opvoeding. 

De discussie over nature-nurture is ook allesbehalve vrijblijvend, en is nog steeds actueel. Vb.: 

interventies voor en bij het begin van het leven, testen op het Syndroom van Down op te sporen. 

Erfelijkheid is bovendien niet of-of, maar en-en. 
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I.2. Methoden in de differentiële psychologie 
De vragen die hier vooral centraal staan zijn deze 3: 

- hoe kunnen we verschillen tussen mensen meten? 

- hoe kunnen we verbanden leggen tussen verschillen? 

- welke wetenschappelijke technieken gebruikt men in de dp? 

2.1  Soorten gegevens in de dp 

In de dp onderzoekt men de verschillen op vlak van psychologische kenmerken: verschillen in 

persoonlijkheid/intelligentie/… 

Het probleem hierbij is dat deze dingen vaak niet meteen observeer- of meetbaar zijn (vb.: 

leugendetectie). Er zijn dus methoden nodig om informatie te verzamelen over verschillen tussen 

mensen inzake deze psychologische kenmerken. 

 

De differentiële psychologie gebruikt daarom 4 soorten gegevens voor informatie over verschillen 

tussen mensen: 

1. S-data (zelfrapportering): de persoon rapporteert rechtstreeks over zichzelf. Dit kan via veel  

verschillende manieren. Ongestructureerd doen we dit bijvoorbeeld via 

een interview of open vragen, een autobiografie. Dit is vooral 

interessant voor het meten van centrale aspecten van iemand identiteit. 

Er is echter nood aan objectieve coderingsschema’s om gegevens 

vergelijkbaar te maken over personen, wat moeilijk is aangezien je 

mensen hierbij vrijheid geeft om zichzelf te beschrijven in hun eigen 

woorden. Een voorbeeld hiervan is de TAT(thematic apperception test) 

of Rorsach (tekeningen, zeggen wat je erin ziet). De betrouwbaarheid 

ervan wordt echter vaak in twijfel getrokken.  

Gestructureerd maken we dan weer gebruik van een 

zelfrapporteringsvragenlijst: er worden de persoon items voorgelegd en 

dan wordt hun gevraagd in welke mate dit henzelf beschrijft. 

 

Voordelen Nadelen 

De persoon is de enige die directe kennis bezit 
over zijn eigen interne wereld. 

Je bent wel afhankelijk van de motivatie en 
capaciteit van de persoon. Vb.: alexithymie: de 
moeilijkheid om emoties te differentiëren. 

Het is gemakkelijk en je hebt snel een veelheid 
aan informatie. 

Het is gevoelig voor vervormingen: sociale 
wenselijkheid, zelfpresentatie, geheugenbiassen, 
… 

 

2. O-data (observeerdersrapportering): in plaats van aan de persoon zelf, vraagt men anderen om  

over iemand te rapporteren aan de hand van dezelfde 

technieken als bij de S-data. Mensen maken doorgaans toch 

reeds continu beoordelingen van anderen. Dit wordt op 

verschillende manieren gedaan: door getrainde beoordelaars 

tegenover gekenden. En het gebeurt in een natuurlijke 
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omgeving of in een lab, afhankelijk van het doel van het 

onderzoek of de nodige info. 

 

Voordelen Nadelen 

Sommige biassen zijn minder aanwezig: 

zelfrepresentatie 

Andere biassen komen dan weer terug door de 

observator zelf bijvoorbeeld. 

Je hebt toegang tot andere informatie: de indruk 

die de persoon maakt op anderen. 

Met meerdere observatoren (interbeoordelaars-

betrouwbaarheid middelen) kan je idiosyncratische 

elementen wegwerken. 

 

3. T-data (testgegevens): dit zijn gegevens van gestandaardiseerde tests. Personen worden hierbij in  

gestandaardiseerde omstandigheden geplaatst en hun reactie op bepaalde 

stimuli wordt gemeten. Er kunnen erg veel dingen mee gemeten worden; 

gedrag, zelfrapportering, fysiologie, … 

Een voorbeeld is de IAT: deze test is in de jaren 90 ontwikkeld door 

Greenwald. Het is een mening van attitudes en kan bewuste zelf-

representatie omzeilen. Het idee is dat de opvattingen over onszelf en 

anderen zijn opgeslagen in associatieve netwerken. Je attitude zou dus 

afhankelijk zijn van de sterkte van de associatie tussen 2 concepten bv. 

zwart/blank en goed/slecht. Als nu blank en goed sneller aangeduid wordt 

dan blank en slecht dan betekent dit dat er een sterkere impliciete 

associatie is tussen blank en goed. 

Er is echter ook kritiek op gekomen omdat wanneer mensen doorhebben  

hoe het systeem werkt, je de test kan faken en dus de zelfre-presentatie niet 

meer omzeilt wordt. 

 

Voordelen Nadelen 

De gegevens zijn direct vergelijkbaar want 

storende factoren worden zoveel mogelijk 

uitgesloten. 

De ecologische validiteit in gedrang: is de situatie 

wel levensecht genoeg? Is het gestelde gedrag 

representatief voor alledaags gedrag? 

De laboratoriumsituatie geeft de mogelijkheid tot 

vele mogelijke (en objectievere) metingen. 

 

4. L-data (levensgegevens): dit zijn gegevens over het leven van individuen op basis van hun 

activiteiten. Dikwijls worden andere data gebruikt om deze te voorspellen 

(welke persoonlijkheids- of intelligentiekenmerken hangen samen met 

welke beroepen?). 

Voordelen Nadelen 

Het zijn objectieve en levensechte gegevens. Ze zijn soms echter moeilijk beschikbaar. 

 

 deze soorten gegevens leveren verschillende soorten informatie op over deze personen en de 

verschillen tussen de personen. In dp beschrijven variabelen vaak verschillen tussen mensen. 

Variabelen die verschillen aangeven kunnen van verschillende aard zijn: 
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1. kwantitatief: de waarden van deze variabelen drukken verschillen uit in gradatie. Bijvoorbeeld: 

meer of minder agressief. De verschillen kunnen hierbij betekenisvol in cijfers uitgedrukt worden of 

geordend worden. 

Kwantitatieve verschillen tussen mensen nemen vaak de vorm aan van een normaalverdeling. Dit 

reflecteert dat de meeste mensen een waarde rond het gemiddelde hebben, en dat er steeds minder 

mensen zijn met een waarde die meer extreem verwijderd is van het gemiddelde. Enkele 

eigenschappen van een normaalverdeling: 

- 50% van de mensen scoren boven/onder het gemiddelde. 

- ongeveer 68% heeft een score tussen -1/+1 standaarddeviatie van het gemiddelde. 

- ongeveer 95% heeft een score tussen -2/+2 standaarddeviaties van het gemiddelde. 

- slechts 2,3% heeft een score van meer dan 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde. 

Er zijn echter uitzonderingen. Denk maar aan het aantal kinderen in een gezin, of de frequentie dat 

iemand een negatieve emotie ervaart, … 

 

2. kwalitatief: de waarden van deze variabele drukken verschillende soorten of groepen uit. De 

verschillen kunnen niet betekenisvol in cijfers worden uitgedrukt of geordend worden. 

2.2 Verbanden tussen verschillen 

Het beschrijven van verbanden tussen verschillen is het andere doel van de dp. Vaak is dit tussen 

verschillende soorten gegevens. Er zijn dus methodes nodig om verbanden tussen verschillen en 

variabelen te beschrijven. 

Het beschrijven van verbanden tussen verschillen is mogelijk is verschillende combinaties afhankelijk 

van het soort variabelen: 

 

1. kwalitatief – kwalitatief: toont de overlap tussen groepen, deze wordt in kaart gebracht aan de 

hand van een bivariate proportietabel. Het geeft zicht op implicationele verbanden (bijv.: als iemand 

geslagen heeft, dan is het een man). 

 

2. kwalitatief – kwantitatief: toont het verschil tussen groepen, deze worden in kaart gebracht aan de 

hand van verschillen tussen gemiddelden. Het geeft een zicht op groepsverschillen. 

 

3. kwantitatief – kwantitatief: toont inter- of intraindividuele verschillen. 

2.3 De correlatie 

Het verband tussen 2 kwantitatieve variabelen wordt doorgaans uitgedrukt in een correlatie, wat een 

essentiële methode is in de dp. De meest gebruikte formule om de correlatie te berekenen is de 

Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt: 

 

 

 

 

Deze koppelt afwijkingen in 1 variabele van diens gemiddelde aan afwijkingen van de andere 

variabele van diens gemiddelde: 

- als de afwijkingen van het gemiddelde voor beide variabelen gelijklopen, krijg je een hoge positieve 

waarde: positieve correlatie 
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- als de afwijkingen van het gemiddelde voor beide variabelen tegengesteld verlopen, krijg je hoge 

negatieve waarden: negatieve correlatie 

- als de afwijkingen van het gemiddelde niet samenhangen, krijg je waarden rond de 0: nulverband 

 

De correlatie drukt het verband uit tussen verschillen op het vlak van 1 variabele met verschillen op 

het vlak van een 2e variabele en kan elke waarde tussen -1 en 1 aannemen. 

2.3.1 Richting van het verband 

- Als de correlatie r > 0, dan is er een positieve samenhang. Verschillen in de ene variabele, hangen 

positief samen met verschillen in de andere variabele. OF hoge scores op de ene hangen samen met 

hoge scores op de andere variabele. 

Vb.: r(schoenmaat, lengte), r(intelligentie, schoolse prestatie) 

 

-Als de correlatie r < 0, dan is er een negatieve samenhang. Verschillen in de ene variabele hangen 

dus omgekeerd samen met verschillen in de andere variabele. OF hoge scores op de ene hangen 

samen met lage scores op de andere variabele. 

Vb.: r(neuroticisme, geluk) 

 

Wanneer verschillen tussen mensen veranderen, verandert dan ook de correlatie?: 

Enkel wanneer dit de samenhang beïnvloedt. 

 

De correlatie is niet afhankelijk van het gemiddelde of de standaarddeviatie van de variabelen. Met 

andere woorden, r is invariant onder een lineaire transformatie. 

2.3.2 De sterkte van het verband 

De interpretatie van de grootte van een correlatie, wat een sterk en wat een zwak verband is 

checken we aan de hand van de vuistregels van Cohen (1988): 

- |r| < 0,1: triviaal verband 

- 0,1 < |r| < 0,3: klein verband 

- 0,3 < |r| < 0,5: medium/matig verband 

- 0,5 < |r|: groot verband 

 

Dan hebben we ook nog de verklaarde variantie. Er kan worden aangetoond dat r²x100= % 

verklaarde variantie is. Dit wil zeggen dat het procent dat je uitkomt het procent is van hetgeen in de 

ene variabele te verklaren valt in de andere. Het procent waarin beide variabelen perfect 

samenlopen. Maar het verband verklaart niets causaals. 

2.3.3 Soorten correlaties 

Cattel heeft voor een taxonomie van de soorten correlaties gezorgd. 
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 Binnen Tussen Over Voorbeeld 

O-correlatie Persoon Situatie Variabelen Wat is het verband in symptomen bij 
Gert wanneer hij een kater heeft of 
wanneer hij in de auto zit? 

P-correlatie Persoon Variabelen Situatie Wat is het verband tussen hoofd- en 
buikpijn bij een kater/in de 
auto/tijdens de les bij Piet? 

Q-correlatie Situatie/tijdstip Persoon Variabelen Wat is het verband tussen Rik en Rob 
wanneer ze een kater hebben met de 
symptomen misselijkheid/droge keel 
en hoofdpijn? 

R-correlatie 
(dit is de meest 
typische correlatie) 

Situatie/tijdstip Variabelen Persoon Wat is het verband tussen een droge 
keel en misselijkheid bij Rik, Rob en 
Jan wanneer ze een kater hebben? 

S-correlatie Variabelen Persoon Situatie In welke mate voelen Emily en Lisa 
frustratie wanneer ze een ongeluk 
hebben, beledigd worden of met 
vrienden samenkomen? 

T-correlatie Variabelen Situatie Persoon In welke mate verschillen Emily, Lisa, 
Rik en Rob in emotie wanneer ze met 
vrienden afspreken of beroofd 
worden? 

 

Opm.:  - een correlatie drukt dus geen causaliteit uit. De samenhang kan in beide richtingen gaan 

of veroorzaakt worden door een 3e variabele of toevallig zijn. 

- een correlatie drukt ook enkel een lineair verband uit. 

 

Wanneer we te maken krijgen met een groot aantal correlaties kunnen we hier inzicht in verkrijgen 

door middel van factoranalyse. Dit is een 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. 

 

2.4 Evalutatie van informatie over verschillen tussen mensen 

2.4.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid is de mate waarin een bepaalde maat een betrouwbare meting is. Hoe goed de 

test in het meten is. Hierin hebben we verschillende soorten: 

2.4.1.1 Test-hertest betrouwbaarheid 

Dit is de correlatie tussen de afname van de test op 1 moment en de afname van dezelfde test op 

een ander moment. 

Als deze hoog is, dan komen de individuele verschillen op 1 moment sterk overeen met de 

individuele verschillen op het ander moment. De test meet individuele verschillen op een consistente 

manier doorheen de tijd. 

Als deze laag is, dan veranderden de individuele verschillen doorheen de tijd. 

Opm.: dit kan ook een indicatie zijn dat mensen veranderen. 

2.4.1.2 Interne consistentie 

De test is een verzameling van items die dezelfde onderliggende eigenschap zouden moeten meten. 

De definitie van interne consistentie is dan ook de mate waarin items van dezelfde test onderling 

correleren over personen. 
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Deze geeft aan in welke mate individuele verschillen op verschillende items met elkaar 

samenhangen. Als de items hetzelfde meten, zouden de correlaties hoog moeten zijn. 

Vb.: items intelligentietest, bij extraversie: sociale dominantie en expressie van emoties. 

2.4.1.3 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Dit komt men tegen wanneer informatie over dezelfde eigenschap bekomen is van verschillende 

observators, wat uitgedrukt wordt in de correlatie tussen trekscores van verschillende observators 

over personen. 

Deze methode geeft aan in welke mate individuele verschillen volgens 1 (soort) observator 

samenhangen met individuele verschillen volgens een andere observator. 

 

2.4.2 Validiteit 

De validiteit is de mate waarin een test meet wat het bedoelt te meten. Hoe goed de test meet wat 

het wil meten. Dit is niet eenvoudig na te gaan, omdat de te meten trek dikwijls niet (objectief) 

observeerbaar is. 

We meten dit op verschillende manieren: 

2.4.2.1 Gezichsvaliditeit (face validity) 

Hier stel je de vraag of de test op het eerste zicht meet wat hij bedoelt te meten. Als je de items 

bekijkt, lijkt de test dan zinvol? Dit is een belangrijke 1e evaluatie voor de psycholoog. 

2.4.2.2 Predictieve validiteit (criteriumvaliditeit) 

Hier stel je de vraag of de test een extern criterium kan voorspellen. Vb.: agressievragenlijst: is er 

samenhang met agressie in het dagelijks leven? 

2.4.2.3 Convergente validiteit 

Hier stel je de vraag of deze test correleert met andere tests over dezelfde eigenschap. 

2.4.2.4 Discriminante validiteit 

Je probeert erachter te komen of de test iets meet wat het niet zou moeten meten. 

2.4.2.5 Constructvaliditeit 

Erachter komen of de test het theoretisch construct meet dat het bedoelt te meten. Onderliggende 

trekken zijn niet zichtbaar, dus is de test een goede meting van het onderliggende theoretische 

construct? 

Vb.: extraversie en intelligentie is niet zichtbaar. Kan onze test dit voorspellen? 

 

2.4.3 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, bekomen in een andere context. Het is belangrijk om 

de waarde van de meting te onderzoeken. 

Triangulatie is dezelfde bevindingen op basis van informatie uit verschillende bronnen bekomen. 

Maar als er geen overeenkomst is, wijst dit niet noodzakelijk op het falen van de meting, en kan dit 

interessante informatie opleveren voor het theoretisch construct. 

 

2.5 Correlationeel vs. experimenteel onderzoek 

In de psychologie wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen experimenteel en correlationeel 

onderzoek: 

- experimentele methode: de variabele wordt gemanipuleerd op 2 verschillende manieren.  

           Tussen subjecten, wat betekent dat de condities exact hetzelfde zijn 

         behalve de gemanipuleerde variabele en mensen worden random aan  
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condities toegewezen. Ook nog binnen subjecten, wat inhoud dat men gaat 

contrabalanceren. De afhankelijke variabele wordt altijd gemeten. 

- correlationele methode: men wil de samenhang tussen 2 variabelen bekomen. In deze  

     methode is er geen sprake van causale uitspraken. 

 

De dp wordt soms gelijkgesteld aan de correlationele methode en functieleer aan de experimentele 

methode. Deze splitsing is echter niet volledig gerechtvaardigd. Dp maakt van beiden gebruik en 

soms van de combinatie. Al gaan vragen die in de dp gesteld worden vaak over natuurlijke variatie, 

wat moeilijk (of weinig ethisch) is om enkel met de experimentele methode te bestuderen. 
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I.3 Factoranalyse 

3.1 Inleiding 

De centrale aanname in veel theorieën binnen de dp is dat mensen verschillen op het vlak van 

eigenschappen die: 

- niet meteen observeerbaar zijn 

- die relatief stabiel zijn doorheen de tijd 

- die onderliggend zijn aan ons gedrag, gedachten, gevoelens en mentale capaciteiten: trekken, 

vaardigheden. 

Deze eigenschappen vormen continue dimensies waarop mensen van elkaar kunnen verschillen: 

- elke persoon neemt een positie in op een dimensie 

- de positie kan verschillend zijn tussen personen 

- de positie bepaalt mee de mate waarin mensen gedrag stellen op taken waar de dimensie relevant 

voor is: bepaalt individuele verschillen. 

3.1.1 Doelstellingen 

De heilige graal van de dp bestaat er deels uit te achterhalen welke deze dimensies zijn. Dit doen ze 

door zoveel mogelijk informatie te verzamelen van manieren waarop mensen van elkaar kunnen 

verschillen inzake een bepaald domein. 

Hoe kunnen we op basis van deze info de onderliggende dimensies achterhalen?: FACTORANALYSE 

 

De verklaring van correlaties binnen de factoranalyse: misschien zijn correlaties het gevolg van een 

onderliggende vaardigheid die meespeelt in de tests? 

3.1.3 Nut 

Theoretisch is het nut hiervan dat we de structuur en de individuele verschillen op een bepaald vlak 

kennen (verschildimensies). Het wordt ook praktisch wanneer we de fundamentele dimensies 

kennen. Aan de hand daarvan kunnen we namelijk school- of jobsucces voorspellen. 

 

3.2 Factoranalyse met 1 factor 

3.2.1 Model 

Wanneer je n tests hebt, heb je n*(n-1)/2 correlaties tussen deze tests. 

Het factoranalytisch model is het model om correlaties te verklaren op basis van onderliggende, 

latente dimensies. Alle scores zijn hierbij uitgedrukt in Z-scores. 

In het model met 1 onderliggende factor is het basisuitgangspunt dat de score van een persoon op 

een test wordt bepaald door: 

- de mate waarin de persoon de onderliggende vaardigheid/trek bezit die meespeelt in alle tests 

+ 

- de specifieke vaardigheden/trekken voor de test 

+ meetfout 

 

Formules: 

1. Correlatie: r(item 1,item 2)= α11*α21 

2. Cummunaliteit: h²(item 1)= α²11 

3. Proportie verklaarde variantie: (F1)= α²11+α²21+α²n1 

      n 

Opm.: α11 = de lading van item 1 op factor 1 
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      = de correlatie tussen observatie 1 en de latente variabele, hier factor 1. 

 

3.3 Factoranalyse met 2 factoren 

3.3.1 Model 

In dit model met meerdere onderliggende factoren is het basis uitgangspunt dat de score op een test 

bepaald wordt door meer dan 1 factor die meespeelt in alle tests, dus de score van een persoon 

wordt bepaald door: 

- de mate waarin de persoon de onderliggende vaardigheden/trekken bezit die meespelen in alle 

tests 

+ 

- de specifieke vaardigheden/trekken voor de test 

+ meetfout 

Vb.: intelligentie/persoonlijkheidstests worden bepaald door meerdere factoren. 

 

Formules: 

1. Correlatie: r(item 1,item 2)= α11*α21+α12*α22 

2. Communaliteit: h²(item 1)= α²11+α²12 

3. Proportie verklaarde variantie: 

 (F1)= α²11+α²21+α²n1  + (F2)= α²12+α²22+α²32 

         n            n 

 

Opm.: - 2 factoren zullen een hogere communaliteit vertonen. 

 

3.4 Grafische representatie 

3.4.1 Model met 1 factor 

Een model met 1 factor kan gerepresenteerd worden als 1 dimensie. Een lijn met daarop de 

personen. Hun positie wordt bepaald door de mate waarin ze de eigenschap in kwestie beschikken. 

3.4.2 Model met 2 (of meerdere factoren) 

Deze kan voorgesteld worden in een 2(meer)-dimensionele ruimte. Een assenstelsel bijvoorbeeld. 

Opm.: - (dia 2 op pg. 81) de gekwadrateerde vectorlengte van de test-vector is gelijk aan de 

communaliteit van die test. Dus de lengte van de vector kan ook zeggen hoeveel de 

factoroplossing verklaart in de test. 

- (bij oblieke rotatie) De hoek tussen 2 tests weerspiegelt hun correlatie:    - θ = 90°: r = 0 

   - θ < 90°: r > 0 

   - θ > 90°: r < 0 

   - θ = 180°: r = -1 

 

Bij een oblieke rotatie vormen de assen geen hoek van 90° meer, maar is de oorsprong nog wel 

gelijk. De communaliteiten en geschatte waarden blijven hetzelfde als bij de ongeroteerde versie, 

maar de PVV’s verschillen wel: F1 is niet gelijk aan F1’ 

                F2 is niet gelijk aan F2’ 

      MAAR totaal F is wel gelijk aan totaal F’ 

    F1 en F2 zijn ook gecorreleerd. 
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Bij een orthogonale rotatie vormen de assen nog steeds een hoek van 90°. De communaliteiten en 

geschatte waarden blijven ook hetzelfde als bij de ongeroteerde versie, maar de PVV’s verschillen 

zoals bij de oblieke rotatie. Het enige verschil is verder dat de correlatie tussen F1 en F2 altijd 0 is. 

 

Opm.: in een ongeroteerd model verklaard F1 altijd meer dan F2. 

 

3.5 Hoe kies je het aantal factoren? 

Dit kiezen we aan de hand van de Scree test: je kiest het model VOOR de “elleboog” in een figuur die 

het aantal factoren uitzet tegen eigenwaardes van oplossingen. 

 

vanaf pg. 89 nog eens bekijken. 
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II.1 Differentiële psychologie van de persoonlijkheid: inleiding en 

vraag 

De hoofdvragen in dit onderdeel zijn: 

- hoe kunnen we persoonlijkheid definiëren? 

- wat zijn de belangrijkste manieren om naar persoonlijkheid te kijken? 

De dp van persoonlijkheid betreft verschillen tussen mensen in termen van gedachten, gevoelens, 

gedrag, … niet prestaties 

1.1 Definitie van persoonlijkheid 

Een definitie of beschrijving geven van “persoonlijkheid” is een moeilijke opdracht, er zijn namelijk 

bijna evenveel definities als persoonlijkheidsonderzoekers. Iedereen heeft immers een andere visie 

en legt andere klemtonen. 

 

We bekijken de definitie van Larsen&Buss: 

Persoonlijkheid is een verzameling van psychologische kenmerken (trekken) en mechanismen die 

een individu kenmerken en die op een bepaalde manier georganiseerd zijn en relatief duurzaam zijn. 

Kenmerken en mechanismen die zijn/haar interacties en aanpassingen aan zijn/haar omgeving 

beïnvloeden. 

 

Verklaring: 

- psychologische kenmerken: vb.: vriendelijkheid, agressie, … 

- mechanismen: hoe je een bepaalde situatie (input) verwerkt. 

- georganiseerd: je vriendelijkheid hangt bijvoorbeeld samen met hoe sociaal je bent. 

- interacties: persoonlijkheid functioneert niet in een vacuüm, maar in reactie op de omgeving. 

- omgeving: persoonlijkheid past zich aan aan de omgeving. 

 

Belangrijke elementen die bijna altijd terugkeren in definities zijn: 

1. structuren en processen: het gaat om vastliggende kenmerken en manieren om informatie te 

verwerken. 

2. er is iets intern dat het gedrag bepaalt. 

3.de structuren en processen bepalen de interacties met de omgeving 

4. en zijn relatief consistent over de tijd. 

1.2 Een fundamentele vraag 

De fundamentele vraag over de bepaling van menselijk gedrag, de oorzaak van bepaalde 

gedragingen. 

 

Kurt Lewin, 1 van de grondleggers van de sociale en persoonlijkheidspsychologie, zegt dat  

B = f(P,S) 

Dus dat gedrag een functie is van de persoon en de omgeving/situatie waarin ze zich bevinden. De 

volledige wiskundige formulering is 

Var(B) = Var(P) + Var(S) + Var(P*S) 

De geobserveerde variantie in gedrag is dus toe te schrijven aan: 

1. Variantie toe te schrijven aan verschillen tussen personen (: hoofdeffect van persoon, individuele 

verschillen) 
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2. Variantie toe te schrijven aan verschillen tussen situaties (: hoofdeffect van situatie, situationele 

verschillen) 

3. Variantie toe te schrijven aan de interactie tussen de situatie en de persoon (: interactie-effect 

tussen persoon en situatie) 

 

Vb.: sommige mensen zijn over het algemeen al iets agressiever en sommige situaties lokken agressie 

uit. Situaties die agressie uitlokken zullen sneller agressie uitlokken bij mensen die over het algemeen 

al iets agressiever zijn. 

 

De discussie gaat erom welke van de 3 nu het belangrijkst is: 

- theoretisch: wat is het meest belangrijk in het bepalen van gedrag? 

- praktisch: waar moeten we aan sleutelen om iets te veranderen? 

- ethisch: waar ligt de verantwoordelijkheid? 

 

Impliciet of expliciet wordt een ander antwoord op deze vraag naar voren geschoven of belicht in 

verschillende benaderingen in de psychologie: 

1. Persoon is belangrijkst = nomothetische trekkenpsychologie 

2. Situatie is belangrijkst = situationisme (of pure sociale psychologie) 

3. Interactie is belangrijkst = interactionisme 

 

Omdat dit dp is, bespreken we enkel 1 en 3. 
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II.2 Differentiële psychologie van de persoonlijkheid: 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: wat 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? 

 

Enkele woorden die trekken, eigenschappen van een persoon beschrijven en die min of meer stabiel 

zijn over de tijd en situatie zijn bijvoorbeeld: enthousiast, ruziezoekend, betrouwbaar, … 

2.1 Nomothetische trekpsychologie: wat is een trek? 

Het klassieke antwoord komt van de nomothetische trekpsychologie. 

Het nomothetische trekconcept: 

- er zijn hypothetische constructen die worden geformuleerd door (bepaalde) persoonlijkheid-

onderzoekers om op een gemakkelijke en spaarzame manier verschillen in gedrag, gevoelen, en 

gedachten te beschrijven, verklaren, en voorspellen. 

- het gaat erom een consistent patroon in het gedrag, de gedachten, en de gevoelend van mensen te 

beschrijven. 

3 cruciale eigenschappen van het trekconcept 

1. Trekken zijn interne, stabiele eigenschappen van een individu die deze van moment tot 

moment, situatie tot situatie met zich meedraagt. Een trek is geen tijdelijke eigenschap, maar 

iets dat de persoon altijd meedraagt, en geven aanleiding tot een consistent patroon. 

Vb.: haarkleur of snit, agressie vs. mening 

2. Trekken zijn causaal; de interne eigenschappen liggen aan de oorzaak van het stellen van een 

bepaald gedrag. 

Vb.: een hersendysfunctie maakt dat iemand zich agressief gedraagt. 

3. Trekken nemen de vorm aan van (hypothetische) dimensies waarop mensen een 

verschillende plaats kunnen innemen.  

Vb.: Peter is minder agressief dan Simon, maar Simon is minder agressief dan Emily. 

2.1.2 Gevolgen en implicaties van deze definitie 

Het gevolg van deze definitie is dat gedrag niet meer gelijk staat aan een trek. Trekken zijn nl. 

eigenschappen die ook aanwezig zijn als het overeenkomstige gedrag niet aanwezig is. Een trek hoeft 

dus niet altijd gedragsmatig tot uiting te komen. Je kan dus agressie voelen, maar deze niet uiten. 

 

De wetenschap kan nu ook trekken gebruiken om gedrag te verklaren, aangezien trekken beschouwd 

worden als een interne oorzaak van gedrag. Daarbij komt dat het hoofdeffect van de persoon de 

belangrijkste manier wordt om individuele verschillen op te vatten. Dit heeft gevolgen voor de 

opvattingen over de consistentie van het menselijk gedrag. 

2.1.2.1 Gevolgen voor opvattingen over de consistentie van het menselijk gedrag 

Het gaat hier dus om de consistentie van individuele verschillen. Sarah Hampson maakt een 

onderscheid tussen verschillende soorten consistentie: 

- consistentie over dezelfde of over andere situaties. 

- consistentie over hetzelfde of over ander gedrag. 

 

 Er zijn dus 4 verschillende soorten consistentie.  



 
20 

1. Type A consistentie: consistentie van individuele verschillen inzake dezelfde situatie en 

hetzelfde 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? Dit wordt uitgedrukt als correlatie over personen tussen 

(gedrag A in situatie 1, gedrag  A in situatie 1 op ander tijdstip) = 

cross-temporele consistentie van gedrag = hoe stabiel is 

hetzelfde gedrag van mensen over de tijd in eenzelfde soort situatie. 

Vb.: Extraversie op café in week 1 en in week 2. 

 

2. Type B consistentie: consistentie van individuele verschillen inzake hetzelfde gedrag in 

andere situatie. 

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 een andere 

situatie? Dit wordt uitgedrukt als correlatie over personen tussen 

(gedrag A in situatie 1, gedrag A in situatie 2) = cross-situationele 

consistentie van gedrag = hoe stabiel is hetzelfde gedrag van 

mensen over verschillende situaties. 

Vb.: verbale agressie is een lab en in het echte leven. 

 

3. 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? Dit wordt 

uitgedrukt als correlatie over personen tussen (gedrag A in situatie 

1, gedrag B in situatie 1) = cross-uitings consistentie van gedrag = 

hoe stabiel zijn individuele verschillen inzake uitingen van een trek. 

Vb.: als iemand verbaal agressief is in een bepaalde situatie, is deze dan ook fysiek agressief? 

Als iemand altijd 2 woorden gebruikt, zal hij dan ook de deur openhouden? 

 

4. Type D consistentie: consistentie van individuele verschillen over verschillende 

gedragsuitingen (van eenzelfde trek) in een verschillende 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 verschillende situaties? Dit wordt 

uitgedrukt als correlatie over personen tussen (gedrag A in situatie 1, 

gedrag B in situatie 2) = peronality coefficient = in welke mate 

kunnen trekscores concreet gedrag in concrete situaties voorspellen. 

Vb.: spraakzaam op café, uitgelaten op stap? Teruggetrokken op café, weinig spraakzaam als 

nerveus? Personality coefficient: hoge score op agressie-vragenlijst = agressief gedrag op 

café? 
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De verschillende soorten zijn uiteraard cruciaal voor de voorspelling van het menselijk gedrag, en op 

basis van wat je dit kan doen. De definitie van de nomothetische trekpsychologie impliceert dat de 

consistentie van alle types vrij hoog is. 

Vb.: informatie over een bepaald gedrag van een persoon in 1 situatie (vb. vriendelijk tijdens BBQ) 

laat toe om tot op zekere hoogte te voorspellen: 

- Type A: dat hij later tijdens een BBQ ook vriendelijk zal zijn. 

- Type B: dat hij in een andere situatie ook vriendelijk zal zijn. 

- Type C: dat die op de BBQ ook zal helpen afwassen. 

- Type D: dat die niet agressief zal zijn in een ander soort situatie. 

 

2.1.3 Het identificeren van de belangrijkste trekken 

Dit doen we op basis van 3 benaderingen: 

- Lexicale benadering 

- Statistische benadering 

- Theoretische benadering 

2.1.3.1 De lexicale benadering 

Deze benadering vertrekt vanuit de assumptie dat ‘trektermen belangrijk zijn voor mensen om met 

elkaar te kunnen communiceren’. Hun hypothese: alle belangrijke individuele verschillen zijn 

doorheen de tijd vastgelegd in de taal (in de vorm van adjectieven). Het is dan ook zo dat er zeer veel 

woorden in elke taal zijn die gedrag of trekken van mensen beschrijven. 

Er wordt gebruik gemaakt van 2 criteria om de belangrijkste trekken te bepalen: 

1. Synoniem frequentie: hoe meer woorden er bestaan die eenzelfde trek beschrijven, des te 

belangrijker de trek. 

Vb.: dominant, bazig, assertief, autoritair, bevelend, … VS. nihilistisch 

2. Cross-culturele universaliteit: hoe belangrijker een trek, des te meer talen waarin je een 

woord(en) ervoor terugvindt. 

Vb.: dominant vs. unokai (indianen Venezuela), schadenfreude/leedvermaak/geen Engelse 

vertaling. 

Problemen en beperkingen: 

Veel woorden zijn ambigu (‘doordravend’), metaforisch (‘van steen’), obscuur of moeilijk (‘resiliënt’), 

en de betekenis is niet altijd even duidelijk. Ook komt persoonlijkheid tot uiting in andere woorden of 

in non-verbaal gedrag, niet enkel in adjectieven. 

Conclusie: het is een goed vertrekpunt om belangrijke individuele verschillen te achterhalen, maar 

het wordt best niet exclusief gebruikt. 

2.1.3.2 De statistische benadering 

Deze benadering vertrekt vanuit een grote en diverse verzameling persoonlijkheidsbeschrijvende 

vragen. Dikwijls baseert zich men op een lexicale analyse om zo’n verzameling aan te leggen. Het 

doel van de statistische benadering is te achterhalen wat de belangrijke dimensies (trekken) van 

persoonlijkheid zijn aan de hand van factoranalyse.  

Dit is de statistische techniek die groepjes variabelen/items identificeert die samen voorkomen, en 

niet samen voorkomen met andere groepjes variabelen/items. Het komt erop neer dat het een 

middel is om te weten te komen welke persoonlijkheidsbeschrijvende woorden samen voorkomen, 

dus hetzelfde beschrijven of een gemeenschappelijke basis hebben, en welke niet. 
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- Factor 1 is hier dan bijvoorbeeld spaghetti. 

 

- Factor 2 is frieten van het frituur. 

 

- Factor 3 is vegetarisch eten. 

 

- Factor 4 is een belegde boterham. 

 

 

 

 

 

 

De statistische benadering is heel bruikbaar om 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 oorspronkelijk hebt 

meegenomen in je analyse. Vb.: dominant, bazig, assertief, machtig, krachtig, invloedrijk, … Het is dus 

belangrijk dat je een goede, ruime selectie maakt van items. 

2.1.3.3 De theoretische benadering 

Deze benadering vertrekt van een theorie, die vooropstelt welke variabelen (trekken) belangrijk of 

centraal zijn voor het beschrijven van verschillen tussen mensen. Vb.: sociosexual orientation: 

monogaam, trouw en zorgend vs. promiscu en veel partners. 

De kwaliteit (waarheidsgehalte) van de theorie bepaalt hier natuurlijk 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. 

Vb.: Norman&Goldberg startten met de lexicale strategie om een verzameling variabelen te 

identificeren om op te nemen in hun theorie. 

Het gebruiken van de factoranalyse om het aantal te reduceren tot een meer bruikbaar aantal (five). 

 

Deze strategieën komen tegemoet aan 2 belangrijke uitdagingen in het onderzoek naar de 

persoonlijkheid: 

1. Welke zijn de belangrijke domeinen van individuele verschillen? 

2. Hoe kunnen we orde aanbrengen in de belangrijke trekken die individuele verschillen 

beschrijven? 

 

2.1.4 Nomothetische trektaxonomieën van de persoonlijkheid 

- Sigmund Freud’s psycho-analytische theorie 

- Eysenck’s hierarchical model of personality 

- Cattell’s taxonomy: the 16 personality factor system 

- Circumplex taxonomies of personality: the Wiggins circumplex (1979) 

- Five-factor model 
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2.1.4.1 Sigmund Freud’s psycho-analytische theorie 

Sigmund Freud is de grondlegger van de psychoanalyse. Hij werd geboren in 1856 en ging toen hij 4 

jaar oud was naar Wenen. Daar studeerde hij geneeskunde en bleek dat hij briljant was. Nadien 

begon hij een eigen praktijk voor zenuwziekten (psychiater). Hij ontwikkelde een theorie over de 

menselijke geest terwijl hij zijn patiënten behandelde. Hij benadrukt de rol van het “onbewuste” en 

het belang van de vroegere ontwikkeling in het menselijk functioneren.  

In 1938 vlucht hij als joods intellectueel naar Londen, waar hij een jaar later sterft. 

 

Er zijn 2 krachtlijnen in de psychoanalyse: 

1. De structuur van de persoonlijkheid: de persoonlijkheid is het resultaat van de verhouding 

tussen 3 instanties: 

- id: de onbewuste wensen en verlangens (seks en agressie) 

- superego: de normen en waarden van de maatschappij 

- ego: de manager die beide wil verzoenen onder andere aan de hand van 

defensiemechanismen. Vb.: verdringing, projectie 

2. De psychoseksuele ontwikkeling: mensen doorlopen verschillende fasen in de ontwikkeling 

van de seksualiteit, met telkens een conflict: 

- de orale fase: behoeftebevrediging 

- de anale fase: controle 

- fallische fase: andere sexe 

- genitale fase: volwassen seksualiteit 

(de latente fase wordt weggelaten, omdat daar eigenlijk niets gebeurt) 

Volgens de theorie treden dus individuele verschillen tussen mensen op als gevolg van: 

1. verschillen in de sterkte van het id, superego, en ego. 

2. verschillen in het gebruik van de defensiemechanismen. 

3. verschillen in het doorlopen en oplossen van de conflicten tijdens de seksuele ontwikkeling. 

 

Conclusie: verschillen tussen mensen zijn dus een gevolg van intern, stabiele, en causale factoren. 

2.1.4.2 Eysenck’s Hierarchical Model of Personality 

Hans Eysenck wordt geboren in Duitsland in 1916. Hij migreerde naar het Verenigd Koninkrijk bij de 

opkomst van het nazi-régime. Daar werkte hij in Londen, waar hij overigens zeer productief was. Hij 

stierf in 1998. 

Zijn model van persoonlijkheid is gebaseerd op trekken die hij in hoge mate als erfelijk beschouwde, 

en die een psychofysiologische basis hebben. Met deze criteria vindt hij 3 grote trekken: 

1. Extraversie – introversie (E) 

2. Neuroticisme – emotionele stabiliteit (N) 

3. Psychoticisme (P) 

En daaronder vallen dan weer specifiekere trekken en acts. 

Extraversie: hoge scoorders hebben graag feestjes, hebben veel vrienden, hebben mensen rond zich 

nodig om tegen te praten, halen graag practical jokes uit, gedragen zich zorgeloos, gemakkelijk, 

hebben een hoog activiteitsniveau. 

vs. introversie: liever alleen, minder echte vrienden, meer serieus 

Neuroticisme: hoge scoorders zijn zorgelijk, angstig, depressief, hebben slaapproblemen, hebben 

psychosomatische symptomen, zijn over-reactief op stress of negatieve gebeurtenissen, zijn 

emotioneel labiel. 
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vs. emotioneel stabiel: gematigder in emotionele reacties op stress, kalm, kalmeert snel 

Psychoticisme: hoge scoorders zijn solitair, hebben weinig empathie, zijn wreedaardig, zijn 

ongevoelig of halen plezier uit pijn en lijden van anderen, agressief, voorkeur voor het bizarre, 

ongewone, impulsief, antisociale trekken (specifieke acts: wreedheden tegen dieren in de kindertijd, 

verkiezen gewelddadige films, promiscue, meer kans op gewelddadige en ernstige voorvallen). 

 

Hiërarchische structuur van Eysenck’s systeem: 

Bovenaan staan de supertrekken (P, E, N). Op het 2e niveau staan de minder brede trekken, die 

voldoende samen voorkomen om een gemeenschappelijke, onderliggende basis te hebben. Vb.: 

agressief, avontuurlijk, angstig. Daaronder op niveau 3 heb je de habituele gedragingen. Vb.: ruzie, 

reizen, vermijdingsgedrag. En op het laagste niveau heb je specifieke acts: gevecht, Irak, niet in lift 

willen stappen. 

Voordeel: 

De hiërarchische structuur laat toe om elk gedrag in een ruimer geheel te plaatsen. 

Met de biologische basis worden de kenmerken bedoelt die de “basis” vormen voor de persoonlijk-

heidsdimensies: 

1. Overerfbaarheid: P, E, en N hebben een matige overerfbaarheid (30-50%), maar andere trekken 

hebben dit ook. 

2. Identificeerbaar fysiologisch substraat: 

Extraversie – introversie: extraverten zijn gekenmerkt door een onderarousal van het Ascending 

Reticular Activating System (ARAS): het hersensysteem dat het cortisolniveau reguleert (hoewel er 

geen duidelijk verband is). Extraverten zoeken dan extra stimulatie om hun arousalniveau te doen 

toenemen (sociale activiteiten, risico’s nemen, …). Introverten zijn dan weer gekenmerkt door 

overarousal in de ARAS. Daarom vermijden ze extra stimulatie. 

N: meer veranderlijke CZS. En P: meer testosteron, minder MAO (inhibitor).  

Dit zijn dan de causale oorzaken voor de persoonlijkheidstrekken. 

Beperkingen: 

Er zijn nog veel andere trekken die ook een matige overerfbaarheid vertonen. Misschien heeft 

Eysenck sommige andere belangrijke trekken over het hoofd gezien. 

Bijdragen: 

Het had een zeer grote invloed op de persoonlijkheidspsychologie. Daarbij had hij ook erg vroeg 

aandacht voor de biologische factoren in de persoonlijkheid. 

2.1.4.3 Cattell’s Taxonomy: The 16 Personality Factor System 

Raymond Cattell is geboren in het Verenigd Koninkrijk in 1905. Hij geloofde sterk in de factoranalyse, 

waar hij samen met Charles Spearman mee werkte. Later ging hij naar de VS. Hij stierf in 1998. 

Cattell’s doel was om de basistrekken van de persoonlijkheid te identificeren en te meten. Hij werkte 

stelselmatig door telkens nieuwe, fundamentele trekken te benoemen en onderzoeken. Ook 

geloofde hij dat ware persoonlijkheidstrekken terug gevonden moeten worden in verschillende 

soorten gegevens (self-report (S-data), laboratorium onderzoek (T-data), in verschillende groepen, 

…). Hij maakte onder andere gebruik van de factoranalyse. 

De 16 factoren 

Interpersoonlijke warmte Achterdochtig 

Intelligentie Dromerig, verstrooid 

Emotionele stabiliteit Voorkomen 

Dominantie Onzekerheid 
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Impulsiviteit Radicaal, innovatief 

Conformisme Op zelf gericht 

Recht voor de raap Zelf-discipline 

Gevoeligheid  Gespannen, angstig 

Belangrijkste kritiek 

Anderen zijn er niet altijd in geslaagd deze 16 factoren te repliceren. Volgens velen zijn een kleiner 

aantal factoren voldoende om de belangrijkste wijzen te vatten waarop mensen van elkaar kunnen 

verschillen. 

2.1.4.4 The Wiggins Circumplex 

Wiggins bouwde voort op het werk van Timothy Leary (een Harvard professor en hippie goeroe). Hij 

startte met een lexicale assumptie. Trektermen specifiëren verschillende wijzen waarop mensen van 

elkaar kunnen verschillen: interpersoonlijk, temperament (opvliegend), moraliteit (eerlijk), materieel 

(gierig), attitude (spiritueel), mentaal (slim), en fysiek (gezond). 

Wiggins spitst zich toe op de interpersoonlijke trekken. Hij definieert interpersoonlijk als de interactie 

tussen mensen waarbij mensen dingen uitwisselen (gedachten, vragen, …). De 2 factoren die de 

sociale uitwisseling bepalen zijn liefde  en status. De dimensies van liefde en status definiëren de 

assen van Wiggins 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. Maar waarom een 

circumplex: een circumplex definieert 

verschillende soorten relaties tussen 

trekken: 

- Adjency (naburigheid): een 

positieve correlatie tussen 

bijvoorbeeld arrogant en 

dominant. 

- Bipolarity (bipolariteit): 180° - een 

negatieve correlatie -  geeft het 

tegenovergestelde aan. Vb.: 

dominant en onderdanig. 

- Independence (onafhankelijkheid): 

90° - een nulcorrelatie - en de 2 

trekken hebben niets met elkaar 

te maken. Vb.: vriendelijk en 

dominant. 

 

Het Wiggins circumplex heeft 3 belangrijke voordelen: 

1. Het geeft een expliciete definitie van wat “interpersoonlijk gedrag” inhoudt. 

2. Het specifieert de relaties tussen verschillende trekken. 

3. Het geeft “gaten” aan in onderzoek over het interpersoonlijk gedrag. 

Belangrijkste beperking: 

De interpersoonlijke trekken zijn gedefinieerd aan de hand van 2 dimensies, andere trekken die hier 

niet onder vallen kunnen ook belangrijke interpersoonlijke elementen, gevolgen hebben. Vb.: 

betrouwbaar, flirterig, … 

2.1.4.5 Het Five-Factor Model 
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Het 5-factoren model komt van Costa&Mcrae, en Goldberg. Het postuleert 5 brede factoren die het 

domein van de individuele verschillen in de persoonlijkheid beschrijven en onderliggen: 

1. N: neuroticisme (vaker moe en wisselvallig, onstabiele relaties met partner, meer angst voor 

seksuele relaties, stress tijdens zwangerschap, meer negatieve emoties)/emotionele 

stabiliteit (meer zelfvertrouwen, minder kans op depressie) 

2. E: extraversie (hoe extraverter, hoe meer men sociale aandacht ambieert en hoe een grotere 

impact ze hebben om hun omgeving. Extraverten blijken blijer te zijn.) /introversie 

3. O: openheid (onthouden beter hun dromen, staan open voor nieuwe ervaringen,meer 

problemen met het negeren van eerder opgedane herinneringen)/intellect 

4. V: vriendelijkheid (vermijden conflictsituaties)/vijandigheid (vlugger stem verheffen, met 

deuren slaan) 

5. C: gewetensvolheid (of conscientieusheid) (hoge score: hogere punten, punctueler, stevige 

sociale relaties) (lage score: slechtere prestaties op school, riskant seksueel gedrag) 

Het is gebaseerd op een combinatie van de lexicale en statistische methode. 

Elk van de 5 dimensies wordt nog verder onderverdeeld in ‘facetten’, die deelaspecten van de trek 

weerspiegelen (facetten worden redelijk ad hoc bepaald). Vb.: neuroticisme bestaat uit 6 facetten: 

- angst: ongerust, snel bang, zorgelijk, gespannen 

- ergernis: neiging tot ervaren van frustratie 

- depressie: ontvankelijk voor schuld, verdriet, hopeloosheid en haatgevoelens 

- schaamte: niet op gemak in gezelschap, verlegen, snel bekeken en beoordeeld, gevoelig voor spot 

- impulsiviteit: onvermogen om verlangens, impulsen en gevoelens te beheersen (niet goed, want 

ook gelinked aan E) 

- kwetbaarheid: stressgevoelig, kunnen moeilijk om met die stress en spanning 

De betekenis hiervan: 

Angst: de geneigdheid om negatieve ervaringen te verwachten (anticipatief) 

Ergernis: de geneigdheid om gebeurtenissen negatief te interpreteren, niet zoals gewenst (reactief) 

Depressie: geneigdheid tot langdurige negatieve gevoelens (duratief) 

Schaamte: de geneigdheid om negatieve appreciatie van anderen te verwachten en te ervaren 

(anticipatief&reactief) 

Kwetsbaarheid: de geneigdheid om met negatieve gevoelens te reageren op spanning en problemen 

(reactief) 

 

Empirische evidentie voor het 5-factoren model: 

Het is gerepliceerd in vele studies met adjectieven, trekwoorden. Het is gerepliceerd met 

verschillende formats van items, vragenlijsten, etc… Ook in verschillende doelgroepen (zelfs dieren), 

talen en culturen. Het is gerepliceerd in elk decennium van de laatste 50 jaar, hetgeen aangeeft dat 

de structuur stabiel is over de tijd. Het voorspelt verschillende belangrijke outcomes en relaties met 

hersenstructuren. 

De trekbenadering kan gebruikt worden om verschillen tussen mensen in kaart te brengen of om een 

groep of populatie te kenmerken. 

Beperkingen: 

- Over factor 5 (openheid/intelligentie) blijft er onduidelijkheid over de specifieke inhoud 

ervan. 
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- Is het 5-factoren model omvattend en volledig? Mogelijke “gaten” zijn positieve evaluatie, 

negatieve evaluatie, mannelijkheid/vrouwelijkheid, religiositeit of spiritualiteit, 

aantrekkelijkheid, seksualiteit, betrouwbaarheid.  

- Er is geen procesverklaring. 

- Het steunt exclusief op factoranalyse. 

- Uitgebreide evaluatie van assumpties en implicaties: zie later. 

 

2.1.5 Trekpsychologie: enkele nuanceringen 

Veel auteurs nemen een meer genuanceerde positie in over trekken. 

Vb.: 

- Allport heeft het niet over nomothetische meer “idiografisch” trekken. Dit houdt in dat niet alle 

trekken even relevant zijn voor iedereen, sommige trekken staan dus centraal in de persoonlijkheid 

van een individu, en anderen veel minder of spelen zelfs helemaal geen rol. Gevolg: niet iedereen is 

op dezelfde dimensie te plaatsen. 

- De act frequentie visie: trekken zijn beschrijvende samenvattingen van kenmerken van een 

persoon. Er is geen assumptie van internaliteit of causaliteit. De trekken beschrijven het gedrag wel, 

maar verklaren het niet. 

2.1.5.1 Act Frequentie Trekvisie 

Een trek is dus een samenvattende beschrijving van het gedrag van een persoon, maar er zit geen 

assumptie over een intern en causaal karakter achter. 

Het vertrekt van het standpunt dat trekken verwijzen naar verzamelingen van gedragingen: iemand 

bezit een trek als deze veel daaronder vallende gedragingen stelt over een voldoende lange 

tijdsperiode. 

In principe is er dus geen noodzaak voor relatieve cross-uitingsstabiliteit (iemand kan altijd hetzelfde 

gedrag stellen bijvoorbeeld), relatieve cross-situationele stabiliteit (mensen kunnen zich verschillend 

gedragen in 2 aparte situaties), personality coefficient: de correlatie van een trek of gedrag kan soms 

hoog zijn en soms laag. 

Het enige dat nodig is, is dat, gemiddeld over een lange periode, de individuele verschillen in de 

gemiddelde mate of frequentie van trekrelevant gedrag stellen consistent zijn. 

Verschil act frequentie visie en nomothetische trekvisie: 

In de nomothetische trekvisie wordt de trek als een causale, interne eigenschap gezien en wordt het 

gedrag dus verklaard aan de hand van het al dan niet hebben van een bepaalde trek. In de act 

frequentie visie wordt de trek gezien als een zuiver descriptieve samenvatting. De trek wordt 

uitgelegd als een verzameling van het al dan niet vertonen van bepaalde gedragingen. 

 

Hoe gaat men te werk om trekken te onderzoeken: 

1. Act nominatie: het identificeren van welke gedragingen/acts tot welke trekken behoren. 

2. Prototypicaliteits beoordelingen: welke gedragingen zijn centraal of prototypisch voor elke 

trek. 

3. Het vaststellen van gedrag bij mensen: welke gedragingen stellen mensen in hun dagelijks 

leven. Dit is moeilijk. 

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

observatie, … 

 

Punten van kritiek: 
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- Een gedrag kan, naargelang de context en voorgeschiedenis, wijzen op verschillende trekken. 

Vb.: ik sta erop dat jullie opletten: uit vriendelijkheid, uit dominantie, uit extraversie, … 

Met andere woorden: 1 gedrag kan in principe naar verschillende trekken verwijzen. 

- Wat met het niet stellen van gedragingen, en met gedragingen die niet direct observeerbaar 

(covert) zijn? Vb.: gevoelens 

- Sommige trekken zijn complexer, niet zomaar te vatten in enkelvoudige gedragingen: Vb.: 

emotionele labiliteit 

- Atheoretisch: er is geen antwoord op welke trekken nu de belangrijke zijn, of waarom 

mensen verschillen in hun gedrag frequenties. 

Verwezenlijkingen en sterktes: 

- Het heeft geholpen in het expliciet benoemen van de gedragingen naar dewelke vele trekken 

verwijzen. 

- Het heeft veel gedragsfenomenen vastgesteld: Vb.: mensen die snel beslissingen nemen, 

zeggen ook sneller wat ze denken. 

- Het heeft geholpen in het achterhalen van  de betekenis van moeilijk te bestuderen trekken 

zoals impulsiviteit, creativiteit. 

- Het neemt aan dat mensen kunnen verschillen in gemiddelde gedragstendensen, zonder 

daarvoor ook onderliggende trekken aan te nemen. 

 

2.1.6 Samenvatting en evaluatie 

De trekpsychologie belichaamt een bepaalde manier om een fundamentele vraag met betrekking tot 

individuele verschillen in de persoonlijkheid in te vullen. De aannames van de trekpsychologie 

hebben belangrijke implicaties wat betreft de consistentie van het menselijk gedrag. Er zijn ook 

verschillende benaderingen om de belangrijke trekken te identificeren. 

Onderzoekers maken dikwijls gebruik van verschillende benaderingen. Verschillende onderzoekers 

hebben verschillende voorstellen geformuleerd voor een omvattend systeem van de belangrijkste 

persoonlijkheidstrekken. 
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II.3 Differentiële psychologie van de persoonlijkheid: interactionisme 

- Inleiding 

- Implicatie van interactie 

- Oorzaken van interactie 

- Visies op interactionisme:  1. Fleeson 

2. Van Mechelen  

3. Mischel 

3.1 Inleiding 

We gaan terug naar de fundamentele vraag over de bepaling van gedrag, en de opvatting van de 

individuele verschillen: 

1. In de nomothetische trekkenpsychologie is het hoofdeffect van de persoon het belangrijkst. 

De nomothetische trekken voorspellen hier het gedrag en het gaat hier dan ook vooral om de 

consistentie van het gedrag. 

2. In het situationisme (of de pure sociale psychologie) is het hoofdeffect van de situatie het 

belangrijkst. 

3. En ten laatste bij het interactionisme is de interactie tussen deze beide het belangrijkst. Deze 

benadering gaat niet akkoord met deze vorige 2. 

 

De trekbenadering gaat er namelijk van uit dat mensen van elkaar verschillen op een bepaalde 

(onderliggende) trek. En die verschillen zouden dan verschillen tussen mensen in gedrag en in 

concrete situaties verklaren. Ze gaan er dus van uit dat de trek het gedrag verklaart. 

Deze benadering impliceert dat: 

- verschillen in de ene situatie samenhangen met verschillen in de andere situatie (type B 

consistentie). 

- verschillen in een trek samenhangen met verschillen in concreet gedrag (type D consistentie). 

- mensen over type A en type C consistentie beschikken. 

Bijvoorbeeld: de individuele verschillen in stressgevoeligheid tussen Jan en An: An > Jan 

  

Het hoofdeffect van de persoon en de individuele verschillen zijn 

consistent. An heeft altijd meer stress dan Jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het interactionisme stelt deze assumpties echter in vraag. Volgens hen is het niet de trek die het 

gedrag veroorzaakt, maar de persoon en de situatie die het gedrag veroorzaken. De interactie tussen 

persoon en situatie is dus het belangrijkst. De manier waarop verschillen tussen mensen tot uiting 

komen ligt niet zozeer in het hoofdeffect van de persoon, maar wel in de interactie met de situatie. 

Het interactionisme zegt dat ook dat de individuele verschillen in stressgevoeligheid tussen Jan en An 

in verschillende situaties er in werkelijkheid eerder zo uitziet: 
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An heeft gemiddeld genomen misschien meer stress dan Jan, maar 

de individuele verschillen zijn niet consistent over alle situaties. 

 

Er is ook een grotere bijdrage van de interactie tussen persoon en 

situatie: de verschillen tussen An en Jan hangen af van situatie tot 

situatie. 

 

 

 

Wat betekent dit nu precies: 

1. Verschillen tussen mensen zijn 

niet altijd hetzelfde in verschillende situaties. 

2. Verschillen tussen mensen zijn 

niet consistent over situaties. 

 

SAMENGEVAT: 

Benadering Gedragsbepaling 

 
Trekkenpsychologie 

De persoon bepaalt hoe je je gedraagt. 
Verschillen in elke situatie blijven even groot, en 
de trek is in elke situatie ongeveer even sterk 
aanwezig. 

Situationisme  De situatie is bepalend voor het gedrag. Er mag 
dus in eenzelfde situatie geen verschil zijn tussen 
personen in hun gedrag. 

Interactionisme  De persoon en de situatie gecombineerd 
bepalen het gedrag. 

3.2 Implicaties voor interactie 

Interactionisme zegt dus dat de interactie tussen de persoon en de situatie de belangrijkste drijfveer 

is van individuele verschillen. Dit impliceert dat er een relatief hoge type A consistentie is, maar een 

lage type B, C, en D consistentie. Dus informatie over een bepaald gedrag (vriendelijk tijdens een 

BBQ) van een persoon in één situatie laat niet direct toe om te voorspellen: 

- dat hij in een andere situatie ook 

vriendelijk zal zijn. 

- dat hij op de BBQ ook zal helpen 

afwassen. 

- dat hij niet agressief zal zijn in 

een ander soort situatie. 

Hiervoor is informatie over zowel de situatie als de persoon nodig. 

De individuele verschillen zijn niet noodzakelijk consistent van de ene situatie tot de andere, en 

hetzelfde geldt voor het gedrag van een persoon. 

 

Er is dus informatie nodig van zowel de situatie als de persoon om de interactie tussen persoon en 

situatie bloot te leggen en te begrijpen en is dus ook nodig voor de studie van de persoonlijkheid. 

Dikwijls neemt het 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. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ruzie tandarts date

Jan

An



 
31 

Bijvoorbeeld: - Contextuele 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) 

 

3.3 Oorzaken interactie 

3.3.1 Verschillen in sterkte van situatie 

Sommige situaties zijn “psychologisch sterke” situaties, wat wil zeggen dat ze in heel sterke mate 

gedrag opleggen aan mensen. Andere situaties zijn “psychologisch open” situaties, waarin een heel 

gamma aan gedragingen aanvaardbaar is, en waarin individuele verschillen dus maximaal tot uiting 

kunnen komen. 

Bijvoorbeeld: een begrafenis tegenover een feestje. 

De sterkte van een situatie hangt af van de normen en regels in onze maatschappij van wat 

aanvaardbaar is en wat niet. 

3.3.2 Verschillen in gedragsflexibiliteit van mensen 

Sommige mensen zijn meer consistent in hun gedrag over verschillende situaties heen dan anderen. 

Dit hangt onder andere samen met: 

- Self-monitoring: in de situatie 

willen passen, kijken naar hoe anderen zich in een bepaalde situatie gedragen  mensen die 

dit doen hebben een erg variabel gedrag. 

- Pathologische rigiditeit: reageren 

met stereotypisch gedrag, ongeacht de situationele vereisten. Bijvoorbeeld met een 

veralgemeende angststoornis. 

- Discriminatieve faciliteit: de 

mate waarin iemand onderscheid maakt tussen verschillende eisen van de situatie  

wederom erg variabel. 

Het gaat dus allemaal om hoe responsief de persoon is tegenover objectieve situationele eisen. 

 

Opm.: uit onderzoek van Snyder is gebleken dat dit samen lijkt te hangen met zelfrapportering. (A) 

Hij vroeg mensen zichzelf te beschrijven aan de hand van 20 adjectievenparen met 3 antwoord-

mogelijkheden. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben uitgelaten – stil – hangt af van de situatie.’. Op basis hiervan 

werden mensen ingedeeld in een situationeel stabiele of situationeel variabele groep. 

(B) Daarna observeerde of zijn proefpersonen zout  bij hun maaltijd deden voor of na het proeven, 

met in gedachte dat degene die het deden voor het proeven geen rekening houden met de situatie, 

en de anderen wel. Hij vond overeenkomst tussen A en B. 

3.3.3 Individuele verschillen in mediërende variabelen die tussenkomen tussen situatie en gedrag 

Als een situatie zich voordoet, lokt deze verschillende cognities, gevoelens, en evaluaties uit bij 

verschillende mensen, die op zich aanleiding geven tot verschillende gedragingen (cfr. neo-

behaviorisme). Individuen zijn differentieel gevoelig voor verschillende soorten situaties: dit laat 

gedragsflexibiliteit toe. Zo wordt iemand bijvoorbeeld gemakkelijk kwaad wanneer hij bier morst, en 

iemand anders wanneer zijn computer crasht. 

 

3.4 Visies op het interactionisme 

3.4.1 Will Fleeson 
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Will Fleeson is een relatief jonge onderzoeker in de persoonlijkheidspsychologie. Hij neemt een 

standpunt in op de grens tussen de trekpsychologie en het interactionisme. Zijn vertrekpunt is langs 

de ene kant stabiliteit in gedrag. We kunnen er inderdaad moeilijk naast kijken dat sommige mensen 

meer agressief, extravert, etc. zijn. Langs de andere kant vindt hij dat er ook een grote mate 

variabiliteit over situaties is (within-person variability). 

Dit is een grote uitdaging voor de persoonlijkheidspsychologie, en niet zomaar een triviaal aspect 

waar de trekpsychologie geen antwoord op heeft. Ze gaan die uitdaging aan door rekening te houden 

met de situatie: interactionisme. 

En dat doen ze dan weer door te kijken naar de distributies van trekgerelateerd gedrag aan de hand 

van bijvoorbeeld ESM-onderzoek: 

- de proefpersonen krijgen een palmtop computer voor een paar weken. 

- en enkele malen per dag wordt gevraagd in welke mate ze een gedrag stellen dat relevant is 

voor de Big 5: 

- N: onzeker/optimistisch 

- E: praatgraag/assertief 

- O: filosoferend/creatief 

- V: vertrouwend/meewerkend 

- C: hardwerkend/verantwoordelijk 

Op die manier kunnen ze kijken naar jouw persoonlijke distributies van trekgerelateerd gedrag over 

situaties en tijd. 

Er zijn 2 mogelijke distributies van trekgerelateerd gedrag van 1 persoon over situaties en tijd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.             2. 
 

1. Er is weinig within-person variability: je hebt een gemiddelde positie met daar rond slechts een 

kleine spreiding. Dit komt overeen met de trekvisie. De variabiliteit is hier verwaarloosbaar, 

meetfout. 

2. Er is veel within-person variability: je hebt een gemiddelde positie, maar de persoon stelt gedrag 

van over bijna het hele spectrum. Dit komt niet overeen met de trekvisie, en de variabiliteit is niet 

verwaarloosbaar. 

 

Maar wat zegt de empirie?: 

De gemiddelde trekdistributie over personen geeft een vrij grote within-person variability aan. Dit 

betekent dat voor de meeste trekken de gemiddelde persoon gedrag stelt dat overeenkomt met het 

gehele spectrum van die trek over de tijd. 
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Hoeveel variabiliteit is ‘geen verwaarloosbare variabiliteit’? 2 vergelijkingen om de grootte minder 

arbitrair te maken. 

Legende: de zwarte staaf staat voor de gemiddelde within-person variability over personen, en de 

grijze staaf voor de 

variabiliteit van de 

gemiddelde posities over 

personen (between-person 

variability).  

 

De within-person variability 

is even groot, als het al niet 

groter is dan de between-

person variability. Dit 

impliceert dat een persoon 

meer in gedrag varieert over situaties dan personen verschillen van elkaar. 

De variabiliteit voor trekgerelateerd gedrag is ook vergelijkbaar met die voor emoties. 

Persoonlijkheidsgerelateerd gedrag is even variabel als emoties en affect. 

Conclusie: 

Er is dus een grote mate van within-person variability van trekgerelateerd gedrag. Betekent dit dat er 

geen rol meer is voor trekken? We kijken naar de consistentie van individuele verschillen in 

gemiddelde gedragstendenzen over langere tijdsperioden: 

- het gemiddelde gedrag over 1 week hangt sterk samen met het gemiddelde gedrag over een 

andere week. 

- Naast within-person variability is er tegelijk een grote within-person stability inzake 

algemene gedragstendenzen. 

 

Fleeson haalt goede empirische argumenten aan voor grote within-person variability van 

trekgerelateerd gedrag, MAAR hoe ziet deze interactie er dan uit? Hoe interageren situaties en 

personen in het bepalen van trekgerelateerd gedrag? En welke soort mechanismen liggen aan de 

grondslag van deze interactie? 

3.4.2 Walter Mischel 

Walter Mischel is geboren in Oostenrijk en vlucht bij de opkomst van het naziregime naar de VS. 

Momenteel werkt hij aan de Columbia University. Hij is eigenlijk via een omweg de grondlegger van 

het interactionisme en tot op heden een van de belangrijkste en meest invloedrijke persoonlijkheids-

psychologen. 

In de jaren ’60 was er ontevredenheid over de toenmalige stand van zaken in de persoonlijkheids-

psychologie. Men sprak enkel in termen van disposities. De praktijk werkte daar ook op verder, door 

aan te nemen dat verschillen tussen mensen terug te brengen waren naar verschillen in stabiele, 

onderliggende disposities die gedrag in uiteenlopende situaties bepalen (bv. psychoanalyse). En dit 

terwijl er eigenlijk weinig empirisch onderzoek was dat de assumptie en implicaties van deze 

zienswijze grondig had onderzocht. 

Dit leidde tot een paradoxale situatie in de psychologie. Aan de ene kant had je de sociale 

psychologie die keek naar de situationele invloed op gedrag en die individuele verschillen 

beschouwen als errorvariantie. Aan de andere kant had je de persoonlijkheidspsychologie die keek 

naar de invloed van trekken op het gedrag. Zij beschouwen situationele variantie als errorvariantie.  



 
34 

 

In 1968 publiceert Mischel het boek ‘Personality and Assesment’, wat een bom wierp op de wereld 

van de persoonlijkheidspsychologie. Het baseerde zich op empirische evidentie, onder andere: 

een onderzoek van kinderen op zomerkamp. Observeerders observeerden het gedrag van de 

kinderen en noteerden het soort situatie waarin kinderen zich bevonden en daarbij de mate waarin 

het kind een bepaald gedrag stelde. Ze namen ook 

trekmaten af van de kinderen en hun ouders. 

Daarin vond hij typische resultaten: afbeelding. 

 

Hier kunnen 2 conclusies uit getrokken worden: 

1. Individuele verschillen in 1 situatie lopen 

niet noodzakelijk gelijk met individuele 

verschillen in een andere situatie: er is een 

relatief lage cross-situationele consistentie 

in gedrag. 

2. De correlatie tussen trekscores en 

trekgerelateerd gedrag in een concrete 

situatie is relatief laag (gemiddeld 

ongeveer .20 - .30). Wat wijst op een lage 

personality coefficient. 

De conclusie van Mischel hieruit: 

in eerste instantie “behavioral consistencies have not been demonstrated, and the concept of 

personality traits as broad predispositions is thus untenable.”. Hij riep dus op tot het verlaten van het 

trekconcept en de focus te leggen op de invloed van de situatie op het gedrag (SITUATIONISME). Dit 

ontketende een ‘person-situation’ debat met felle voor- en tegenstanders. 

LATER: 

Het trekconcept blijft weinig zinvol, en wordt overbenadrukt in de persoonlijkheidspsychologie. Het 

is niet zinvol ter predictie van concreet gedrag in specifieke situaties. Maar individuele verschillen 

spelen ook een belangrijke rol, de situatie moet dan echter ook opgenomen worden in de studie van 

de persoonlijkheid. 

Hij zegt dus dat de persoonlijkheidspsychologie ook oog moet hebben voor de interactie tussen 

situatie en persoon: ontwikkeling van sociaal-cognitieve benadering van persoonlijkheid. 

 

3.5 Sociaal-cognitieve benadering van de persoonlijkheid 

De vorige persoonlijkheidstheorieën zien de persoon allemaal als slaaf van oncontroleerbare 

factoren. Freud linkt het aan de instincten, het behaviorisme aan de stimulus-reactie conditionering, 

en de trekpsychologie aan onderliggende, aangeboren trekken. 

De sociaal-cognitieve benadering van de persoonlijkheid ziet de persoon echter als actieve 

medespeler die vaardigheden bezit om tot op grote hoogte zijn/haar lot in eigen handen te nemen. 

De personen maken zelf hun omgeving betekenisvol, en beïnvloeden deze omgeving. Persoonlijkheid 

speelt hierin een cruciale rol. 

 

Het komt er op neer dat deze benadering niet gelooft dat mensen in een vacuüm leven. Ze zijn geen 

slaven van interne processen, maar interageren continu op een actieve manier met hun omgeving. 

Iemands persoonlijkheid wordt dan ook gereflecteerd in hoe de persoon situaties selecteert, 
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verwerkt, en betekenis geeft. De manieren waarop hij/zij deze situaties verwerkt, representeert, en 

adaptief mee probeert om te gaan zijn de bouwstenen van zijn/haar persoonlijkheid. 

 

Hiervoor zijn 2 belangrijke elementen in de persoonlijkheid. 

3.5.1 Structuur van de persoonlijkheid 

De persoonlijkheid wordt gekenmerkt door enerzijds relatief duurzame – doch veranderlijke – 

structuurkenmerken. Deze bepalen hoe  mensen denken, hoe ze op situaties reageren, en erop 

reageren. 

3.5.1.1 Competentie en vaardigheden 

- Om met situaties/mensen om te gaan: vb. frustratietolerantie, sociale vaardigheden. 

- Sommige zijn situatie-specifiek: ze zijn adaptief in sommige situaties, maar niet in allemaal. 

Vb. stiptheid vs. flexibiliteit. 

- Ze kunnen veranderen (en aanleiding geven tot een persoonlijkheidsverandering): vb. 

therapie. 

 

3.5.1.2 Overtuigingen en verwachtingen 

- Over hoe de wereld is, of zou moeten zijn. 

- Verwachtingen over de toekomst: wat zal zijn, wat we kunnen, … 

- Overtuigingen en verwachtingen over waartoe we in staat zijn (Bandura, self-efficacy 

beliefs). Dit speelt een grote rol in het behalen van succes en prestaties, onafhankelijk van 

echte vaardigheden. Vb.: experiment spieruithouding. 

3.5.1.3 Doelen 

- Mentale representaties van gewenste eindresultaten van acties. 

- Deze zijn vaak hiërarchisch georganiseerd: ‘ik moet opstaan’ vs. ‘ik moet slagen’ 

- Ze zijn gerelateerd aan verwachtingen. Je self-efficacy bepaalt dus welke doelen je jezelf 

stelt. 

3.5.1.4 Evaluatieve standaarden 

Persoonlijke standaarden die aanleiding geven tot zelf-evaluatieve reacties: schaamte, trots, … Deze 

standaarden liggen aan de basis van de persoonlijke moraliteit. 

 

3.5.2 Processen van de persoonlijkheid 

De persoonlijkheid wordt gezien als een cognitief-affectief processing systeem. Dit houdt in dat de 

persoonlijkheid niet enkel uit invariante structuren bestaat, maar essentieel gekenmerkt wordt door 

een complex systeem dat uit informatieverwerkende processen bestaat die de reactie op een 

concrete situatie bepalen = CAPS systeem. 

Het CAPS systeem volgens Mischel: “Elke persoon in gekenmerkt door een verzameling van 

‘cognitief-affectieve units’: manieren waarop mensen hun situatie interpreteren, betekenis geven, 

mee omgaan, en die uiteindelijk de reactie op de situatie bepalen. Er zijn 5 cognitief-affectieve units: 

3.5.2.1 Encodering en evaluatie 

Dit is hoe we de situatie interpreteren en betekenis geven. Dezelfde situatie kan dan ook door 

verschillende mensen anders geïnterpreteerd worden. 

3.5.2.2 Verwachtingen en overtuigingen 

Je hebt de self-efficacy verwachtingen waardoor je je afvraagt of je iets zal aankunnen. En daar krijg 

je automatisch behavior outcome relaties bij, waardoor je je afvraagt wat voor gevolgen je gedrag zal 

hebben. 

3.5.2.3 Affect en emoties 
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De gevoelens en emoties die de situatie uitlokt. Deze bepalen op hun beurt weer een bepaald gedrag 

en cognities. 

3.5.2.4 Doelen en waarden 

Deze unit gaat om wat je wil bereiken, en wat je ervoor wil doen om dat te bereiken. Bijvoorbeeld: je 

eer bewaren in een bepaalde situatie. 

3.5.2.5 Competenties en zelfregulatie 

Dit zijn scripts van gedragsopties (‘wat kan ik in deze situatie doen?’). Het is een beschikbaarheid van 

plannen en strategieën om met situaties om te gaan. Vb. inhibitie van agressief gedrag, alternatieve 

oplossingen zoeken, … 

 

3.5.3 Kenmerken van het CAPS systeem 

1. De units worden geactiveerd in reactie op de psychologische betekenis van de situatie. Het is 

niet gewoon ‘supermarkt’, maar ‘de melk is op dus…’. 

2. De persoonlijkheid vormt een systeem waarin verschillende units aan elkaar gelinkt zijn en 

excitatorische en inhibitorische invloeden uitoefenen. 

Elke persoon wordt gekenmerkt door een specifieke verzameling van units en door specifieke relaties 

tussen die units. Dit systeem vormt de persoonlijkheid van het individu, en bepaalt hoe deze zal 

omgaan met de situatie. 

3. Mensen verschillen dus inzake chronische beschikbaarheid en interrelaties van units: deze 

verschillen geven aanleiding tot vrij consistente verschillen in gedragshandtekeningen. 

3.5.3.1 Implicaties 

Verschillende psychologische eigenschappen zullen verschillende units uitlokken in verschillende 

personen, en deze zullen aanleiding geven tot verschillende gedragspatronen in deze situaties. 

Gedrag is dus het resultaat van een complexe interactie tussen eigenschappen van de situatie en 

eigenschappen van de persoon. 

Er is een lage cross-situationele consistentie van gedrag en van individuele verschillen in gedrag. En 

er is een within-person variabiliteit van reageren op verschillende situaties. 

 

 

 

Mischel zegt dat gedrag beschreven kan worden 

in termen van behavioral signatures. Een 

patroon van reacties op verschillende situaties 

door een individu, een verzameling van ALS… 

DAN… patronen die aangeven in welke soort 

situaties de persoon welk soort gedrag stelt. 

 

 

 

 

 

 

Daarom de naam sociaal-cognitief. De persoonlijkheid wordt hier immers bekeken als een systeem 

van situatieafhankelijke eigenschappen die een persoon kenmerken. Dergelijke als… dan… patronen 

of gedragshandtekeningen zijn het gevolg van de specifieke persoonlijkheidsstructuur en 
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persoonlijkheidsprocessen die een individu kenmerken. Ze drukken specifieke PxS interacties uit. 

Individuele verschillen in de structuur en processen geven aanleiding tot individuele verschillen in de 

als… dan… patronen, en tot within-person variabiliteit en cross-situationele variabiliteit. Een 

voorbeeld: 

Mensen die hoog scoren op ‘rejection sensitivity’ (RS) zijn normaal gezien niet meer agressief dan 

mensen die er laag op scoren, maar ALS er afwijzing is DAN is er sprake van verhoogde agressie. 
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Opm.: 20% van de variabiliteit in gedrag in een situatie is te voorspellen aan de hand van variabiliteit 

van datzelfde gedrag in een andere situatie. 

 

3.5.4 Consistentie van de persoonlijkheid 

Als de persoonlijkheid zo variabel is over situaties, waarom hebben we dan het gevoel dat het zo 

consistent is? = PERSOONLIJKHEIDSPARADOX 

Het antwoord is dat er op 2 vlakken consistentie is. 

3.5.4.1 Consistentie in de ALS… DAN… patronen 

Als gevolg van de consistente verschillen in de beschikbaarheid van de units en de relaties tussen de 

units worden personen gekenmerkt door stabiele ALS (situatie) DAN (gedrag) patronen. 

3.5.4.2 Consistentie in gemiddelde niveaus van gedrag 

Als gevolg van de consistentie in de ALS… DAN… patronen zijn de individuele verschillen in de 

algemene, gemiddelde tendensen in het gedrag ook consistent. Gemiddeld over veel situaties zijn 

verschillen tussen mensen relatief stabiel en consistent (cfr. Act frequentie visie). 

 

Deze consistentie laat voorspellingen toe op 2 niveaus: 

1. Voorspellingen van concreet gedrag in concrete situaties aan de hand van informatie over 

ALS… DAN… patronen. Er is dus info over de situatie nodig om de PxS interactie te vatten. 

2. Voorspellingen van gemiddelde gedragstendensen aan de hand van gemiddelde 

gedragsinformatie (gemiddeld over situaties). 

MAAR informatie over 2 geeft weinig voorspellingskracht voor 1. 
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II.4 Differentiële psychologie van de persoonlijkheid: krachtmeting 

- Procentuele bijdrage van situationele en individuele verschilsvariantie tot het gedrag. 

- Onderzoek naar de stabiliteit van gedrag:  a. relatieve cross-situationele stabiliteit 

b. relatieve cross-temporele stabiliteit 

c. relatieve cross-uitingsstabiliteit 

- Onderzoek naar de personality coefficient. 

- Onderzoek naar consistentie op lange termijn. 

- Conclusies 

4.1 Procentuele bijdrage van situationele en individuele verschilsvariantie tot het gedrag 

Na het boek van Mischel in ’68 was er een grote belangstelling voor het persoon-situatie debat. Er 

waren verschillende studies die het debat wilden kwantificeren: ‘hoe groot is de invloed van de 

persoon, en van de situatie?’, wat een  moeilijke taak is. 

De vraag heeft dan ook niet alleen belangrijke theoretische, maar ook morele implicaties. Kijk naar 

Abu Ghraib: was het de situatie die ertoe leidde dan mensen anderen konden folteren, of eerder de 

persoonlijkheid? Dus hoe beantwoorden we deze vraag? 

Het ideaal zou een gestandaardiseerd experiment zijn met vele situaties en personen, waarbij we 

naar verschillende gedragingen kijken, within-person. Maar dit is praktisch onhaalbaar. Het 

alternatief is mensen in hun dagelijks leven observeren maar: 

- iedereen komt andere situaties tegen. En een situatie die hetzelfde lijkt voor 2 personen, 

voelt voor hen niet per se hetzelfde. 

- mensen zoeken andere situaties op of vermijden bepaalde situaties. 

Dit is ook problematisch. Er zijn echter 2 soorten studies die toch schattingen proberen te bekomen: 

4.1.1 Procentuele bijdrage in laboratoriumstudies 

Je kijkt hier naar echt gedrag en probeert te bepalen in hoeverre een situationele manipulatie effect 

heeft op dat gedrag. We kijken dus naar de procentueel verklaarde variantie door experimentele 

manipulatie (: effect size). 

Hier hebben we wel het probleem van ‘file-drawer’ publicatie: onderzoeken worden niet 

gepubliceerd omdat er geen significant effect gevonden werd. Je krijgt dus geen realistisch beeld van 

onderzoeken die wel gepubliceerd worden, want het kan zijn dat er voor het ene onderzoek mét 

significant effect 10 waren zonder. 

4.1.2 Procentuele bijdrage S-R vragenlijsten 

In het vorige keken we naar specifieke effecten, en had je telkens 2 situaties die misschien optimaal 

van elkaar verschilden. Hier kunnen we kijken naar een groter aantal situaties die subtieler 

verschillen, wat niet haalbaar is in een experimentele context. Je kijkt hier dus niet naar specifiek 

gedrag, maar naar hoe mensen denken dat ze zouden reageren (minder ecologische validiteit). 

 

De cruciale vraag hierbij is: hoeveel variantie in de gegevens is toe te schrijven aan: 

1. een hoofdeffect van persoon?: de mate waarin sommige mensen in alle situaties alle 

gedragingen meer stellen.  ~ trekvisie 

2. een hoofdeffect van de situatie?: de mate waarin sommige situaties in iedereen alle 

gedragingen meet uitlokken.  ~ situationisme 

3. een hoofdeffect van gedrag?: de mate waarin sommige gedragingen meer voorkomen (bij 

alle personen, in alle situaties). ~ universele gedragspatronen 
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4. de interactie tussen persoon en situatie?: de mater waarin verschillen tussen mensen 

afhangen van het gedrag. ~ interactionisme (cross-situationele stabiliteit) 

5. de interactie tussen persoon en gedrag?: de mater waarin verschillen tussen mensen 

afhangen van het gedrag. ~ interactionisme (cross-uitingsstabiliteit) 

6. de interactie tussen situatie en gedrag?: de mate waarin verschillende situaties ander gedrag 

uitlokken. ~ situationisme 

7. de interactie tussen persoon, situatie en gedrag + error?: de mate waarin gedrag per gedrag 

bepaald wordt door een specifieke combinatie van persoon en situatie + meetfout. ~ 

interactionisme 

 

 

Dit is een grafiek die aangeeft 

hoeveel procent van dominantie 

verklaard wordt door wat. P en S 

verklaren niet bijster veel, dus 

situationisme valt af. Het 

merendeel van de geobserveerde 

variantie wordt blijkbaar door het 

interactionisme verklaard. Er is 

echter wel kritiek gekomen op de 

studies: 

 

 

 

1. Is de verzameling van situaties überhaupt wel representatief? Niet te nauw of te breed? Dit 

heeft namelijk belangrijke consequenties voor de schattingen. 

2. Is de verzameling personen wel representatief? Als het allemaal studenten zijn, zullen ze 

sneller op elkaar lijken en zakt het aandeel van het hoofdeffect van de persoon. 

3. Het houdt geen rekening met het feit dat in het echte leven mensen hun situaties actief 

selecteren of vermijden en vorm geven. 

 

Opm.: de vraag naar verklaarde variantie is moeilijk te bestuderen omwille van de grenzen aan het 

soort data dat verzameld kan worden. Maar zelfs met de limitaties moeten we onszelf de vraag 

stellen of het wel zinvol is om de vraag ‘welke invloed is het grootst’ te stellen. Gedrag is sowieso 

ALTIJD bepaald door zowel persoon, situaties, en interactie. 

 

4.2 Onderzoek naar stabiliteit van gedrag 

Veel assumpties van de trekpsychologie en het interactionisme zijn gebaseerd op aannames over de 

relatieve stabiliteit van gedrag. Nu is er onderzoek dat de stabiliteit van gedrag probeert te 

achterhalen. 

4.2.1 Methode 

4.2.1.1 Dataverzameling 

Er wordt vertrokken van een bepaalde trek (gewetensvolheid). Dan stellen ze een verzameling 

trekrelevante gedragingen op (op tijd komen, niet liegen). Er worden ook relevante contexten en 
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situaties geïdentificeerd. Maar het is moeilijk om mensen gewoon te volgen, dus werden de data 

vaak verzameld in een bepaalde setting die observatie mogelijk maakte. 

Het gedrag van een groep wordt geobserveerd in de verschillende soorten situaties, op verschillende 

momenten voor de verschillende gedragingen. 

4.2.1.2 Dataverwerking 

Ideaal gezien vertrekt men van deze ruwe scores om stabiliteitscoëfficiënten te meten: 

- cross temporele stabiliteit: de correlatie over personen van het gedrag in een situatie op 1 

moment en hetzelfde gedrag in dezelfde situatie op een ander moment. (is iemand die op 

tijd is bij het ontbijt ook op tijd bij een activiteit?) 

- cross situationele stabiliteit: de correlatie over personen tussen het gedrag in 1 situatie en 

hetzelfde gedrag in een andere situatie.  

- cross uitingsstabiliteit: de correlatie over personen tussen de uiting van het gedrag in een 

bepaalde situatie en de uiting van een ander gedrag in dezelfde situatie. 

 

MAAR er wordt dikwijls aan aggregatie gedaan (het correleren van gemiddelde 1 met gemiddelde 2) 

om de betrouwbaarheid van de observaties te compenseren. Dit wordt echter problematisch als men 

aggregeert over datgene waarvoor de stabiliteit berekend wordt. 

 

Enkele studies: 

1. Hartsthorne&May bestudeerde oneerlijk gedrag bij 11 000 kinderen in de klas, tijdens sport, 

… 

2. Dudycha bestudeerde stiptheid bij leerlingen. 

3. Newcomb bestudeerd extraversie-introversie bij jongens tijdens een zomerkamp. Een groot 

aantal gedragingen werd opgetekend door begeleiders gedurende 24 dagen. 

4. Whiting&Whiting bestudeerde sociaal gedrag bij kinderen in verschillende culturen. 

5. Epstein liet verschillende gedragscategorieën registreren op verschillende momenten van de 

dag. 

6. Lippa onderzocht extravert en neurotisch gedrag in een experimenteel onderzoek waarin 

deelnemers de rol van leraar spelen op 2 verschillende momenten. 

7. Moskowitz bestudeerde dominant onafhankelijkheidsgedrag bij kinderen van 3 tot 5 jaar in 

blokken van 10s. 

8. Mischel&Peak bestudeerden gewetensvolle en vriendelijke gedragingen die geobserveerd 

werden in verschillende situaties. 

9. Lord onderzocht gewetensvolheid door verschillende gewetensvolheidsgedragingen te 

scoren op 3 verschillende tijdstippen. 

10. Small bestudeerde dominant en prosociaal gedrag gedurende een wilderness travel program 

met jeugd. 

4.2.1.3 Resultaten: relatieve cross temporele stabiliteit van gedrag 

De middelen over tijdstippen om cross temporele stabiliteit te achterhalen, leiden tot forse 

overschattingen, toch werd dit in meerdere studies gedaan. Over het algemeen is er een lage tot 

gemiddelde cross temporele stabiliteit, zeker wanneer er geen aggregatie wordt toegepast. Als men 

wel aggregatie toepast, is er een forse stijging. 

4.2.1.4 Resultaten: cross situationele stabiliteit van gedrag 

Er is een relatief lage cross situationele consistentie. Blijkbaar lopen verschillen tussen mensen in 1 

situatie niet sterk gelijk met verschillen tussen deze mensen in een andere situatie. Er zijn wel 
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individuele verschillen en de correlatie is groter in een groep mensen die zich als weinig variabel 

omschrijven. 

4.2.1.5 Resultaten: cross uitingsstabiliteit 

Er is een relatief lage cross uitingsstabiliteit. Blijkbaar zijn mensen die stelen niet per se mensen die 

liegen. Wat opmerkelijk is, en stelt in vraag wat nu precies een trek is. 

 

4.3 Personality coefficient 

4.3.1 Onderzoek naar de personality coefficient 

Type D consistentie is de mate waarin individuele verschillen in 1 soort gedrag in 1 situatie 

overeenkomen met individuele verschillen in een ander gedrag in een andere situatie. Een speciaal 

geval hiervan is de personality coefficient. Dit is de mate waarin de score op een persoonlijkheids-

vragenlijst correleert met concreet trekrelevant gedrag in een concrete situatie. 

~ validiteit van de trekvragenlijst! 

De personality coefficient is typisch vrij laag. In het algemeen zijn correlaties tussen trekvragenlijsten 

en concreet geobserveerd gedrag in experimentele setting of in het dagelijks leven niet veel hoger 

dan .30. De sterkte van dit verband kan wel beïnvloed (gemodereerd) worden door verschillende 

factoren. 

4.3.2 Moderatoren van de personality coefficient 

4.3.2.1 Ego-gerichte aandacht tijdens het invullen van de vragenlijst 

Ego-gerichte aandacht is de mate waarin de persoon aandacht heeft voor het zelf en de eigen interne 

wereld. Dit kan experimenteel gemanipuleerd worden door het plaatsen van een spiegel voor de 

persoon, of de persoon zijn/haar eigen stem te laten horen. Dit zorgt ervoor dat mensen de lijst meer 

waarheidsgetrouw invullen 

4.3.2.2 Ego-gerichte aandacht tijdens het stellen van gedrag 

Wanneer er meer ego-gerichte aandacht is tijdens het stellen van gedrag heeft men meer aandacht 

voor interne processen in plaats van voor externe invloeden. Men is zich ook meer bewust van vorige 

gedragingen en zal dus ook proberen consistent te zijn. 

4.3.2.3 Situationele druk 

De correlatie tussen trekvragenlijsten en concreet gedrag zal natuurlijk groter zijn als de situatie 

individuele verschillen toelaat, wat bijvoorbeeld niet het geval op bijvoorbeeld een begrafenis. Op 

zulke gelegenheden wordt de verschilsvariantie (verschillen tussen mensen) kleiner, en wordt minder 

bepaald door een trek. Bij zwakke situationele druk worden de verschillen tussen mensen groter, en 

zijn ze meer beïnvloed door specifieke trekken. 

4.3.2.4 Vrijheid van keuze in criteriumsituatie 

In een labsituatie worden situaties voorgelegd, maar in het dagelijks leven kiezen/vermijden mensen 

hun eigen omstandigheden, vaak in functie van hun eigen trekken, met als gevolg dat ze de kans 

krijgen om trekrelevant gedrag te stellen. Dit is de beste manier om echt zich te krijgen op de 

validiteit van trekken. Toch gebeurt dit verbazend weinig. 

 

4.3.3 Recent onderzoek naar personality coefficient in het dagelijks leven 

4.3.3.1 Fleeson 

Hij probeert een antwoord te vinden op de vraag ‘in welke mate zijn persoonlijkheidstrekken 

gerelateerd aan gedrag in het alledaagse leven?’ door middel van een meta-analyse van 15 studies 

waarin proefpersonen een Big 5 trekvragenlijst invulden en ze trekrelevant gedrag op verschillende 

momenten van de dag aan de hand van een palmtop rapporteerden (4/dag gedurende 2 weken). Hij 
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keek naar verschillende samenvattende maten van alledaags gedrag: het gemiddelde, de frequentie 

van gedrag, en de hoogst en laagst gerapporteerde mate van het stellen van een bepaalde gedrag. 

De resultaten (bovenaan pg. 166) liggen in de lijn met vorige studies. Er moet wel opgemerkt worden 

dat: 

- hij dezelfde adjectieven gebruikte in de ESM en de trekmetingen. 

- gemiddeld over trekuitingen (?) 

- gemiddeld over situaties (?) 

 

4.4 Lange termijn consistentie 

Vorige onderzoeken spitsten zich toe op de consistentie en predictie van trekgerelateerd gedrag op 

relatief korte termijn. We kunnen echter ook kijken naar de consistentie en predictie van trekken op 

lange termijn door middel van de volgende vragen: 

- Hoe evolueert de persoonlijkheid doorheen iemands leven? 

- Hoe stabiel zijn de verschillen tussen mensen doorheen de tijd? 

- Wat verandert er, en wat blijft stabiel? 

- Kan je van kleinsaf al in verschillen tussen kinderen, latere verschillen zien in de 

volwassenheid? 

4.4.1 Terugdenken aan vroeger 

Wie is helemaal hetzelfde, of wie is helemaal anders dan vroeger? Dit is een moeilijk te 

beantwoorden vraag. Sommige aspecten aan ons blijven nu eenmaal hetzelfde, onze “kern” met 

andere woorden, en andere aspecten gaan een grote verandering door. 

4.4.2 Vormen van stabiliteit of verandering 

4.4.2.1 Rangorde stabiliteit 

Dit houdt in dat je relatieve positie tegenover anderen dezelfde blijft doorheen de tijd (= cross-

temporele stabiliteit). Voorbeelden hiervan zijn lengte en agressie. Wanneer deze niet hetzelfde 

blijven, is er sprake van een rangorde wijziging. 

4.4.2.2 Gemiddelde niveau stabiliteit 

Het niveau, op het vlak van de populatie, blijft dezelfde doorheen de (leef)tijd. Bijvoorbeeld de 

gemiddelde agressie verandert niet met de leeftijd, of het gemiddelde niveau van conservatisme 

verandert wel met de leeftijd. 

 

4.4.3 Rangordestabiliteit van persoonlijkheidstrekken over de tijd 

In dit deel vragen we ons af hoe stabiel persoonlijkheidstrekken zijn, zowel in termen van rangorde 

als in termen van gemiddeld niveau. 

Hierover bestaan verschillende opvattingen: 

- Temperamentsmodel: dit model gelooft dat de persoonlijkheid biologisch bepaald is, en dat 

die daarom ook niet verandert over de tijd. 

- Een ander model dat gelooft dat de persoonlijkheid onderhevig is aan omgevingsfactoren en 

leeftijdsfasefactoren (rollen, levensveranderingen, etc…), en het verandert dus sterk over de 

tijd. 

DUS: hoge vs. lage rangordestabiliteit? 

4.4.3.1 Rangordestabiliteit gedurende de eerste jaren 

Ze verwijzen naar de rangordestabiliteit van het temperament gedurende de eerste levensjaren. Dus 

bij baby’s en peuters. Met ‘temperament’ verwijzen ze naar individuele verschillen die reeds vroeg 

tot uiting komen, erfelijk zijn, en veelal te maken hebben met emotioneel gedrag. 



 
44 

Een onderzoek van Rothbart liet kinderen beoordelen door verzorgers op basis van hun 

activiteitsniveau, lachen, angst, overstuur zijn, troostbaarheid, en de duur van aandacht voor 

objecten. Deze “meetbare” aspecten bij jonge baby’s werden gemeten op verschillende leeftijden (3-

6-9-12 maanden). 

Conclusies: 

- De stabiliteit in het eerste levensjaar is middelmatig hoog. 

- Er zijn al vroeg stabiele verschillen te zien (vooral lachen en activiteitsniveau). 

- Over korte periodes is de stabiliteit doorgaans hoog. 

- De stabiliteit neemt toe met de leeftijd. 

4.4.3.2 Rangordestabiliteit doorheen de kinderjaren 

Block&Block deden een longitudinale studie (een studie van dezelfde groep individuen op 

verschillende tijdsmomenten) van meer dan 100 kinderen op 3-4-5-7 en 11 jaar. De individuele 

verschillen in activiteitsniveau werden op 2 manieren gemeten: met een “actometer” en door 

beoordelingen van het gedrag en de persoonlijkheid door leerkrachten. Er waren 2 belangrijk 

berekende maten: 

1. De validiteitscoefficient: dit is de correlatie tussen 2 verschillende manieren van meten op 

hetzelfde moment, over personen. In welke mate geven de 2 maten dezelfde individuele 

verschillen weer?: de overeenkomst tussen de actometer en de beoordelingen werd 

berekend en er werden vrij hoge correlaties vastgesteld, wat betekent dat de beoordelingen 

valide zijn om het activiteitsniveau te meten. 

2. De stabiliteitscoëfficiënt: de correlatie tussen 2 dezelfde maten op verschillende momenten: 

hoe stabiel zijn de individuele verschillen doorheen de tijd? 

- De activiteitsmaten zijn positief gecorreleerd met dezelfde maten op een later moment. 

Het activiteitsniveau is dus redelijk stabiel doorheen de kindertijd. 

- De grootte van de correlaties daalt naarmate het tijdsinterval tussen de metingen stijgt. Dus 

hoe langer het tijdsinterval, des te lager worden de stabiliteitscoëfficiënten. 

DUS: hoe later je wil voorspellen, hoe minder accuraat. 

 

 

 

Conclusies: 

- De rangorde stabiliteit blijft 

over vele jaren. 

- De stabiliteitscoëfficienten 

worden lager als het 

tijdsinterval tussen de jaren 

stijgt. 

- Stabiele individuele 

verschillen komen tot uiting op 

een vroege leeftijd, rond 3 jaar. 

 

 

 

4.4.3.3 Rangordestabiliteit in de volwassenheid 
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In verschillende onderzoeken, met verschillende soorten instrumenten, op basis van verschillende 

tijdsintervals (3-30 jaar), blijken verschillen tussen mensen op het vlak van brede 

persoonlijkheidstrekken (Big 5) redelijk stabiel. De gemiddelde correlatie (voor verschillende trekken, 

meetinstrumenten, en tijdsintervallen) is +.65. 

Er is ook stabiliteit wanneer gebruik gemaakt wordt van “ander-rapportering”, bv. partner of 

vrienden. De persoonlijkheidsstabiliteit wordt sterker bij stijgende leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe 

minder veranderingen in de verschillen tussen mensen. 

DUS: hoe we nu zijn relatief tegenover je leeftijdsgenoten, zal voor de meesten onder ons niet meer 

ingrijpend veranderen doorheen de rest van ons leven. 

Conclusies: 

- Er is een matige rangorde stabiliteit (het enige dat groter is, is IQ) 

- Het wordt stabieler naarmate we ouder worden. 

- De rangorde stabiliteit daalt over langere periodes. 

- Dit geldt voor alle persoonlijkheidsfactoren, met verschillende meetmethoden, en voor beide 

geslachten. 

 

4.4.4 Persoonlijkheidscoherentie over de tijd: de voorspelling van sociaal relevante uitkomsten 

Persoonlijkheidcoherentie is de uiting of manifestatie van eigenschappen die verandert doorheen de 

tijd, terwijl onderliggende factoren wel dezelfde blijven. Dit impliceert de visie op trekken als 

stabiele, interne en causale eigenschappen. 

Dus persoonlijkheidstrekken voorspellen specifieke uitkomsten op latere leeftijd. 

 

Kelly en Conley deden een onderzoek over huwelijksstabiliteit, -tevredenheid, en scheiding. Wat 

voorspelt dus huwelijkstevredenheid en scheiding? Het onderzoek was longitudinaal met 300 

koppels van hun ‘verloving’ in ’30 tot ’80. In ’30 deden ze kennissen-beoordelingen op verschillende 

persoonlijkheidsvlakken. Doorheen de jaren keken ze dan hoe het huwelijk verliep en hoe tevreden 

men was. 

3 persoonlijkheidsaspecten zijn goede voorspellers van de kwaliteit van het huwelijksleven en voor 

scheiding: 

1. het neuroticisme van de man (zorgelijk, emotioneel stabiel) 

2. de impulsiviteit van de man (overspel, agressie) 

3. het neuroticisme van de vrouw 

Opm.: N(euroticisme) speelt ook een rol in de reactie op het verlies van een partner (het zorgt voor 

een trager herstel). 

 

Een longitudinale studie van mannen zei dat N de ontwikkeling van alcoholisme en emotionele 

stoornissen voorspelde. Mannen die alcoholisme ontwikkelden waren gekenmerkt door een lage 

impulscontrole in tegenstelling tot mannen die een emotionele stoornis ontwikkelden. 

 

Kipnis deed een onderzoek naar de rol van persoonlijkheid in onderwijs, academische prestaties, en 

stoppen met school. Hij gebruikte hiervoor SAT-scores: dit zijn de scores die kinderen in Amerika 

krijgen voor een uniform staatsexamen dat ze nemen in de middelbare school. Voor laagscoorders 

was er geen link tussen impulsiviteit en hun GPA (grade point average: score aan unief). Voor hoge 

scoorders was een impulsieve persoonlijkheid gerelateerd aan een lager GPA. 
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Enkel op hogere niveaus speelt impulsiviteit een rol in de academische prestaties. Impulsieve 

personen hebben dan ook meer kans om te stoppen met school. Bovendien hangt het samen met 

andere vormen van probleemgedrag zoals alcoholisme, drugmisbruik, geweld, etc… De mate van 

consciëntieusheid is een predictor voor school- en werkprestaties. 

 

Caspi deed een onderzoek naar kinderen met woedeaanvallen en hun correlaten in de 

volwassenheid. Zoals het doel van het onderzoek al doet vermoeden, is het een longitudinaal 

onderzoek over 40 jaar. Woedeaanvallen als kind betekende vaak: een lager niveau van onderwijs, 

een lager beroepsniveau, meer jobwisseling, wisselvallig beroepsleven, een lagere militaire rang, 

meer scheiding. 

Het belang van impulsiviteit vs. zelfcontrole is hier belangrijk. 

Hierover is nog een mooi onderzoek van Mischel over het belang van impulsiviteit vs. zelfcontrole. 

Het heet “delay of gratification”. 4-jarige kinderen krijgen de keuze: ofwel eten ze nu 1 koekje, of 2 

koekjes wanneer de proefleider terugkomt. Waarna de proefleider een kwartiertje verdwijnt: 

1/3 grijpt onmiddellijk naar het koekje, 1/3 grijpt later naar het koekje, en 1/3 kan wachten. De 

kinderen die konden wachten waren als adolescent meer sociaal en cognitief competent, hadden 

betere schoolresultaten, meer zelfvertrouwen, en kunnen als volwassene beter omgaan met stress 

en frustratie. 

Dit geeft het belang aan van impulscontrole in de kindertijd voor latere uitkomsten. 

 

Coherentie: huwelijksstabiliteit, alcoholisme, studieresultaten, schoolverlaten, en agressie zijn 

allemaal te linken aan dezelfde onderliggende trek. 

 

In het algemeen kunnen we dus stellen dat persoonlijkheidstrekken kunnen helpen bij het 

voorspellen over hoe het leven verder zal verlopen. 

4.4.5 Conclusies persoon-situatie debat 

Enerzijds heb je de trekpsychologie die zegt dat er stabiele persoonlijkheidstrekken die een interne, 

causale rol spelen in de bepaling van gedrag. Individuele verschillen moeten dus ook op die manier 

begrepen worden. Trekken zijn volgens hen dan ook cross-temporeel consistent en trekken 

voorspellen daarom ook belangrijke levensoutcomes. 

 

Anderzijds heb je het interactionisme dat zegt dat gedrag bepaald wordt door de interactie tussen de 

persoon en de omgeving. Individuele verschillen moeten dus op deze manier begrepen worden. Ze 

geloven dat concreet gedrag weinig consistent is van situatie tot situatie en dat concrete gedrags-

uitingen ook niet sterk onderling correleren. Trekken voorspellen dus ook maar in beperkte mate. 

 

Dus we hebben 2 niveaus. In termen van algemene (geaggregeerde) gedragstendenzen is een act 

frequentievisie houdbaar en zinvol (zonder echter noodzakelijk onderliggende entiteiten als trekken 

nodig te hebben). 

In termen van concreet gedrag levert een trekvisie weinig op en is het nodig de context mee in 

rekening te brengen voor het begrijpen van gedrag. 

Conclusie: 

Mensen worden gekenmerkt door (individuele verschillen in) algemene gedragstendenzen. Deze zijn 

relatief stabiel, en hebben een voorspellende kracht voor levensoutcomes. MAAR ze zijn weinig 
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informatief voor de predictie van concreet gedrag OMDAT dergelijk gedrag mee bepaald wordt in zijn 

interactie met de specifieke situatie. 
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III.1 Differentiële psychologie van de intelligentie: inleiding en definities 

- Inleiding 

- Definitie volgens de leek 

- Definitie volgens de experts 

- Intelligentie en IQ 

- Het meten van intelligentie 

1.1 Inleiding 

De differentiële psychologie van het cognitief functioneren betreft de verschillen tussen mensen in 

termen van hun cognitieve prestaties. Het gebied waar dit veruit het meest wordt toegepast is de 

psychologie van de intelligentie. 

DOEL: 

1. Het beschrijven van verschillen: hoe verschillen mensen van elkaar inzake intelligentie? 

Welke verschillen zijn de belangrijke? Het beschrijven van verbanden: met wat hangen zulke 

verschillen samen? 

2. Het verklaren van verschillen: wat ligt aan de basis van deze verschillen? 

 

Een populair uitgangspunt is dat sommige mensen ‘het beter doen’ dan anderen. Ze neme 

beslissingen, studeren, onthouden triviale feitjes, presteren goed op het werk. Dit cognitief 

functioneren wordt dikwijls samengevat als intelligentie. 

1.2 Definitie volgens de leek 

De definities volgens de leek zijn impliciete theorieën die mensen hanteren over wat intelligentie is. 

Dit is belangrijk omdat: 

- we op die manier bepalen hoe we onszelf en anderen percipiëren en evalueren in het 

dagelijks leven. 

- deze theorieën onderzoek kunnen inspireren over de structuur naar intelligentie. 

 

Sternberg deed een onderzoek naar wat de ‘leek’ verstaat onder “intelligentie”. Hij vroeg daarom 

aan leken (in de bib, in de supermarkt, etc.) om intelligente en onintelligente gedragingen op te 

sommen. Hierdoor kon hij een lijst met 170 intelligente en 80 onintelligente gedragingen 

samenstellen. Deze lijst legde hij voor aan andere leken die dan weer moesten beoordelen hoe 

typisch elk gedrag was voor “intelligentie”, “schoolse intelligentie”, en “alledaagse intelligentie”. Op 

die manier vond hij 3 types intelligentie: 

1. Het oplossen van praktische problemen: 

Het analyseren van een situatie, of het bedenken van een oplossing bij een probleem. Vb.: 

studeren. 

2. Verbale vaardigheden: 

De vaardigheid jezelf te kunnen uitdrukken op een duidelijke manier, vloeiend taalgebruik. 

Vb.: het gebruik van analogieën. 

3. Sociale vaardigheden: 

De vaardigheden van het omgaan met anderen, anderen begrijpen en kunnen motiveren. 

Vb.: goeie leiders. 

De correlatie tussen deze verschillende types van intelligentie was ook vrij groot. Is er dus iets 

gemeenschappelijks aan de 3 types? 
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Het zijn interessante bevindingen, maar het onderzoek is wel heel sterk vanuit het westerse 

perspectief gevoerd. Het is dus zeer aannemelijk dat dit sterk kan verschillen van cultuur tot cultuur. 

In het Westen is er bijvoorbeeld een sterke nadruk op het individu en op prestaties en snelheid. Maar 

er zijn ook andere tradities waarin dit anders is: 

- Confucianisme: nadruk op filantropie, menslievendheid 

- Taoisme: nadruk op bescheidenheid, aandacht voor het geheel 

- India: ook een nadruk op prestatie, maar daarbinnen eerder de nadruk op een eenheid van 

gedachten. 

- Zambia: sociale verantwoordelijkheid, samenwerking, iemand die weinig spreekt heeft veel 

aanzien. 

Dit allemaal naast gedeelde aspecten zoals probleemoplossen, brede interesse, onafhankelijk 

denken, etc. 

Er zijn dus zowel cross-culturele verschillen, als gelijkenissen. 

1.3 Definitie volgens experts 

Het is ondertussen dus duidelijk dat cognitieve vaardigheden belangrijk zijn in het individueel en 

maatschappelijk functioneren, maar wat moeten we nu precies verstaan onder “intelligentie”? 

1.3.1 Symposia van 1921 en 1986 

In 1921 werden experts door een tijdschrift uitgenodigd om een definitie van intelligentie te geven. 

De definities waren redelijk heterogeen, maar legden verschillende nadrukken. In 1986 werd dan 

door Sternberg een boek samengesteld dat “What is intelligence” heette en 24 expertdefinities 

bevatte. 

Weer zijn de definities vrij heterogeen. Dezelfde elementen komen steeds terug: aanpassing aan de 

omgeving, basale mentale processen, en hogere orde denken (redeneren, beslissen). Hieruit ontpopt 

zich een discussie: is intelligentie unitair? (is er een samenhangend geheel, of bestaat het uit 

verschillende deelaspecten?) Er is ook een verschuiving. In 1986 is er een grotere nadruk op 

metacognitie vs. kennis en op het belang van cultuur (wat de relativiteit van de definitie aangeeft). 

Conclusie: er is naast overlap veel heterogeniteit, maar het geeft weinig houvast. Dus zijn er 

alternatieven nodig! 

1.3.2 Operationele definitie van Boring 

In een artikel stelt Boring de volgende definitie voor: “intelligence is what the tests test”. Concreet en 

tastbaar wil dit zeggen dat wat we bedoelen met intelligentie, datgene is wat de uitkomst op een test 

is. Impliciet is dit in de praktijk de meest gebruikte definitie. 

Er zijn echter 2 problemen: 

- Welke test meet echt intelligentie? Niet alle tests meten hetzelfde. 

- We moeten oppassen voor de valkuil van circulariteit: de test meet intelligentie, en 

intelligentie is wat de test meet. 

1.3.3 Definitie van Sternberg 

Robert Sternberg, geboren in 1949, is (een van) de meest vooraanstaande hedendaagse intelligentie-

onderzoeker(s). Hij kreeg een eredoctoraat van de KULeuven. 

Hij gebruikt een meerdelige definitie of omschrijving van intelligentie, gebaseerd op Binet (Plato, 

Aristoteles?). Als we iets willen definiëren kunnen we dit op 3 manieren doen: 

1. Verwijzen naar de omstandigheden waarin het optreedt, de oorsprong. 

2. Verwijzen naar de aard of bestanddelen. 

3. Verwijzen naar de gevolgen of effecten (de finaliteit). 

Vb.: een stoel 
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1. In een bar, in een aula, … 

2. Leuning, poten, zitvlak, hout, plastic, … 

3. rusten, luisteren, gewicht dragen, … 

 

Sternberg maakt een dergelijke analyse voor intelligentie: 

 

- Omstandigheden: intelligentie doet zich voor in nieuwe en oude taken 

In nieuwe taken doet het zich voor qua opgave, of qua uitvoering. 

OPGAVE: de persoon staat voor de uitdaging de opgave te begrijpen en eventueel het nodige 

bergippenkader op te bouwen. Een voorbeeld is de “concept projection task”. Het onderwerp is dan 

bijvoorbeeld de kleur van objecten in 2000 en 2010, waarbij objecten tussen 2000 en 2010 van kleur 

kunnen veranderen. Er 

zijn 4 mogelijke 

omschrijvingen. 

 

 

 

 

 

 

 

De proefpersoon krijgt 2 keer informatie over de kleur(verandering) van het object, 1 keer in 2000 en 

1 keer in 2010. De ‘gok’ is altijd aan gok, want in 2000 weet je nog niet wat de kleur in 2010 zal zijn.  

 

 

 

 

 

Je kan 2 soorten informatie krijgen: consistente en inconsistente. Consistente informatie is wanneer 

de informatie uit 2000 en 2010 over de kleur in 2000 hetzelfde is. Inconsistente informatie heb je 

wanneer de informatie uit 2000 en 2010 over de kleur in 2000 verschillend is. 

De proefpersoon moet dan de correcte omschrijving van het object kiezen in 2010 uit een reeks van 

3 

omschrijvingen. 
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Item 3  

 

 

 

 

 

UITVOERING: hoe moet je handelen op basis van het begrip van een opgave? Zo heb je de opdracht 

van de vijver met waterlelies. Sternberg zegt dat een goede ‘nieuwe’ taak (voor een IQtest) een taak 

is die nieuw is in de opgave of in de uitvoering, maar niet in allebei. 

Opm.: als de taak te nieuw is, ligt het te ver van de capaciteiten van de mens. Vb.: algebra voor een 

baby. 

 

In oude taken is het een kwestie van snel en goed de informatieverwerking te automatiseren. Het 

begrijpen van een opgave moet geautomatiseerd worden. Vb.: een taak die vraagt of woorden 

synoniemen zijn. De taak begrijpen is bijna automatisch, de uitvoering is moeilijker. De uitvoering 

moet ook geautomatiseerd worden. Vb.: een letter-matching taak. De opgave vergt aandacht, maar 

het uitvoeren is bijna automatisch. 

 

- Bestanddelen: intelligentie bestaat uit componenten. 

Dit is natuurlijk de heilige graal van intelligentieonderzoek, want uit welke componenten bestaat het 

dan? Voorlopig geeft Sternberg al wel een beschrijving van welke SOORT componenten er bestaan. 

Hij gebruikt een metafoor: het is de fabriek van het verstand, de geest als computer: intelligentie is 

het resultaat van een elementair informatieverwerkingsproces dat opereert op de interne 

representatie van objecten en symbolen: 

1. in-vertaling: het omzetten van een situatie (S) naar een interne representatie. 

2. bewerking: de bewerking van deze representaties. 

3. uit-vertaling: het omzetten van de interne representatie naar een reactie (R). 

Metacomponent: 

4. supervisie: het sturen en plannen van componenten (metafoor: regering, manager). 

Hieruit leiden we af dat intelligentie de vaardigheid is om componentiële informatieverwerkings-

processen snel en accuraat uit te voeren. 

 

- Effecten: intelligentie dient om een optimale match tussen het individu en de omgeving te 

realiseren, 

via: 

1. Adaptatie, het zich aanpassen aan de omgeving: vb. zich bijscholen. 

2. Omgevingsselectie (zelfkennis!): vb. je eigen vaardigheden gegeven, voor jezelf de meest 

geschikte studierichting kiezen. 

3. Omgevingsmodificatie (zelfkennis!): vb. het herstructureren van je job. Je past hier dus niet 

jezelf aan, maar je omgeving zodat je er optimaal in kan functioneren. 

Een persoon past zich dus aan, zoekt op, en geeft vorm aan zijn/haar omgeving. Dit impliceert dus 

ook dat wat intelligentie is afhangt van de context, en dus kan variëren over individuen, binnen 1 

individu, en tussen culturen. Dit is wat zich afspeelt binnen het leven van 1 individu. 
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Maar dit speelt zich tevens af binnen de geschiedenis van een soort: de mensheid past zich aan, 

zoekt op, en geeft vorm aan zijn/haar omgeving. Dit is 1 van de basisuitgangspunten van de 

hedendaagse evolutionaire psychologie. 

 

Evolutionaire psychologie tracht psychologische eigenschappen uit te leggen aan de hand van 

evolutionaire principes. Dit zijn de basisprincipes: 

- Variatie: er is natuurlijke variatie tussen organismen van eenzelfde soort en hun 

eigenschappen. 

- Selectie: sommige eigenschappen stellen een organisme beter in staat om te overleven en 

zich voort te planten dan andere. 

- Erfelijkheid: de eigenschappen worden overgeërfd van ouders op kinderen. 

De ‘fitte’ eigenschappen hebben het meeste kans om te overleven in een populatie. Niet fitte 

eigenschappen verdwijnen uit de populatie. We verklaren de eigenschappen door de link te leggen 

met hun evolutionair voordeel. 

 Intelligentie is het eindresultaat van een verzameling eigenschappen die het organisme in staat 

gesteld heeft te overleven en zich voort te planten doorheen de menselijke geschiedenis. 

Opm.: dit betekent niet per se dat er iets unitairs bestaat als intelligentie. 

 

1.4 Intelligentie en IQ 

In ons dagelijks taalgebruik gebruiken we de begrippen intelligentie en IQ door elkaar. Onderzoek 

heeft echter aangetoond dat deze niet hetzelfde zijn. 

1.4.1 Een beetje geschiedenis van intelligentieonderzoek 

- 1822 – 1911: Francis Galton (neef Darwin) 

Hij was een “alleswetenschapper” uit de 19e eeuw. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd in de 

psychologie. Zo was hij bijvoorbeeld de eerste die de verschillen tussen mensen in vaardigheden 

wetenschappelijk onderzocht. Hij geraakte hierin geïnteresseerd na het werk van Darwin. Hij 

ontwikkelde een heel arsenaal aan eenvoudige sensori-motorische proefjes: 

- visuele perceptie 

- auditieve perceptie 

- temperatuurgevoeligheid 

- reactietijd, etc. 

Hij veronderstelde dat deze onderling sterk samenhingen. En dit zag hij dan als aanwijzing voor het 

bestaan van 1 onderliggende eigenschap: intelligentie. Dit hangt ook samen met prestaties en succes 

in het dagelijks leven. Er is 1 ding dat hij niet deed, maar een tijdsgenoot wel. 

- 1857 – 1911: Alfred Binet 

In 1904 kreeg hij de opdracht om een test te ontwikkelen om kinderen op te sporen die een lagere 

kans hebben op later succes en dus speciale aandacht vereisen. Hij vertrok vanuit 3 assumpties: 

1. Intelligentie is niet noodzakelijk 1 eigenschap. 

2. Intelligentie is veranderbaar. 

3. Intelligentie stijgt met de leeftijd in de kindertijd, ongeacht training (dus oudere kinderen 

kunnen een taak beter dan jongere kinderen). 

In 1950 is er dan de 1e intelligentietest (Simon-Binet test). De test bestond uit verschillende 

uiteenlopende taakjes:  - object volgen met de ogen. 

- delen van het lichaam benoemen. 

- muntstukken tellen 
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- woorddefinities 

- het rangschikken van maten 

- het kopiëren van tekeningen 

- cijferreeksen herinneren 

- woorden aanvullen in zinnen 

Het is een erg heterogene lijst van taken. Dat zorgde ervoor dat de wijze van aanbieding en scoring 

zo gestandaardiseerd mogelijk verliep. 

Binet stelde vast dat de taakjes varieerden in moeilijkheid, en dat de prestatie samenhing met de 

leeftijd. Bijvoorbeeld: op 5 jaar kan je een vierkant kopiëren, maar geen diamant. Op 8 jaar kan je 

een diamant kopiëren, maar geen cilinder. Op 11 jaar kan je een cilinder kopiëren. Dit hing echter 

niet sterk samen met training. Daarom ontwikkelde Binet het idee van “mentale leeftijd”: de leeftijd 

waarop een gemiddeld kind de taak kan oplossen. En zo merkte hij snel grote individuele verschillen: 

Niet ieder kind kon een taak oplossen dat overeenkomt met de eigen mentale leeftijd, en sommige 

kinderen konden taken oplossen voorop hun eigen leeftijd. 

Binet kwantificeerde deze verschillen door het invoeren van het onderscheid tussen: 

- chronologische leeftijd 

- mentale leeftijd: hoe oud is het gemiddelde kind dat presteert aan het niveau van dit kind? 

Bijvoorbeeld: een gemiddelde 10-jarige kan 5 cijfers onthouden. Wanneer een 8-jarige dan 5 scoort, 

heeft deze een mentale leeftijd van 10. 

Kinderen met dezelfde chronologische leeftijd kunnen dus verschillen in mental leeftijd, en kinderen 

van verschillende chronologische leeftijd kunnen een gelijke mentale leeftijd hebben. 

Binet scoorde de score van een kind op zijn test dus niet in termen van een totaalscore, maar in 

termen van een gemiddelde leeftijd van een kind met die bepaalde totaalscore. Bijvoorbeeld: de 

totaalscore is 34. De kinderen met een score van 34 zijn gemiddeld 8 jaar oud. Dat is dus de mentale 

leeftijd van het kind. Dit liet toe om kinderen met een achterstand op te sporen. 

1.4.2 IQ 

- 1912: William Stern 

Hij zette de volgende stap en combineerde beide in 1 score, het intelligentie quotiënt. Het IQ staat 

gelijk aan: (mentale leeftijd/chronologische leeftijd) x 100. Dit liet toe om op een gemakkelijke, 

inzichtelijke wijze, intelligentie te kwantificeren. 

Probleem: de intelligentie blijft niet stijgen doorheen het leven. Het stopt bij de aanvang van de 

vroegvolwassenheid (16-18 jaar). Dit is de leeftijd waarop de meeste volwassenen alle cognitieve 

capaciteiten hebben ontwikkeld. IQ is dus weinig bruikbaar voor mensen ouder dan 18. Vb.: als 

iemand van 18 een IQ heeft van 100, dan is dit IQ als 50-jarige nog maar 36. 

- 1896 – 1981: David Wechsler 

Wechsler is een Amerikaans intelligentieonderzoeker, die 2 van de meest gebruikte tests 

ontwikkelde. Hij ontwikkelde de basis voor de hedendaagse definitie van IQ. Hij zag dat het cruciale 

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

normgroep (hetgeen uitgedrukt werd in Stern’s IQ score). Zo begon de ontwikkeling van de IQ score 

op basis van iemands percentiel in diens leeftijdscohort. 

Maar wat de flup is dit percentiel? Galton had reeds vastgesteld dat de verdeling van vaardigheden 

een continuüm vormde met een bepaalde karakteristieke vorm: 

- het grootste aandeel rond het gemiddelde, 

- naarmate de score extremer wordt, hoe kleiner het aandeel mensen. 
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Dit heet een normaalverdeling. De meeste mensen zitten dus rond het gemiddelde, en een steeds 

kleiner aandeel van mensen levert een steeds extremere prestatie af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel 

vaardigheden en menselijke psychologische eigenschappen nemen een dergelijke karakteristieke 

verdeling aan. Daarom nemen veel statistische technieken dit als basisassumptie. Op basis van zo’n 

normgroep kunnen vervolgens de percentielen berekend worden: 

Kenmerken: 

- 50% van de mensen scoren boven/onder het gemiddelde. 

- ongeveer 68% heeft een score tussen -1/+1 SD van het gemiddelde. 

- ongeveer 95% heeft een score tussen -2/+2 SD van het gemiddelde. 

- slechts 2,3% heeft een score van 2SD boven het gemiddelde. 

Elke persoon kan een positie toegekend worden op basis van het percentage van de normgroep die 

gelijk of lager scoort; definitie percentiel. 

IQ wordt uitgedrukt in termen van percentiel, met als conventie dat de gemiddelde persoon in een 

bepaalde leeftijdsgroep een IQ heeft van 100, en de SD in een bepaalde leeftijdsgroep op 15 wordt 

gezet. 
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Het gemiddelde IQ binnen een leeftijdsgroep is 100. 68% van de mensen heeft een score tussen 85 

en 115, en slechts 1/1000 heeft een score hoger dan 145. 

Opm.: 

Dit zijn de conventies: - 90 – 110 = gemiddeld begaafd (wat betreft IQ score) 

- 70 – 80 = zwakbegaafd (wat betreft IQ score) 

- >130 = hoogbegaafd (wat betreft IQ score) 

Gezien het belang van een goede meting van intelligentie is er sinds Binet veel aandacht uitgegaan 

naar het ontwikkelen van goede IQ tests. Het zwaartepunt verschoof al snel naar de VS. 

1.4.2.1 Lewis Terman 

Hij vertrok van de test van Binet en gebruikt een aangepaste versie bij kinderen in de VS, de 

Stanford-Binet test. Terman gebruikte een veel grotere normgroep, en had op die manier dus 

accuratere schattingen van de mentale leeftijd. Hij paste de formule van Stern toe voor het 

berekenen van het IQ. Dit lag tevens aan de basis van een van de meest grootschalige studies over 

hoogbegaafdheid: “Genetic Studies of Genius”. Dit is tot nu toe de langst lopende longitudinale 

studie. Het onderzoek blijft lopen tot alle deelnemers dood zijn, of weigeren nog deel te nemen. 

Voor het onderzoek liet hij veelbelovende kinderen op scholen onderzoeken en hen testen. Het 

onderzoek begon met 1444 hoogbegaafde kinderen (“de Termieten”). Hij volgde in de mate van het 

mogelijke hun verdere schoolloopbaan, werkloopbaan, sociale leven en gezinsleven, etc. 

Het stereotype beeld van toen (nu?) was er een van een ziekelijk, sociaal onaangepast genie. 

Terman’s studie maakte komaf met dit beeld. Ze waren vaak sociaal aangepast en gezond. De vele 

follow-up studies gaven over het algemeen aan dat ze succesvol en aangepast waren. 

Kritieken: 

Terman zou hun levensloop beïnvloed hebben omdat hij een band met hen had opgebouwd en dus 

aanbevelingsbrieven schreef voor sommige deelnemers, waardoor ze mogelijk aan een betere job 

geraakte waar ze anders misschien niet aan geraakt zouden zijn. Hij zou ook geen representatief staal 

hebben gehad, en het onderzoek werd beïnvloed door cohorteffecten zoals de grote depressie 

(waardoor veel mensen geen hoger onderwijs konden volgen). 

1.4.2.2 Robert Yerkes 

Hij is ook bekend voor zijn onderzoek in de comparatieve psychologie, en hij formuleerde de Yerkes-

Dodson wet van arousal (maar dat terzijde). 

In 1917 stapte de VS in WOI. Ze hadden nood aan een test om soldaten te classificeren, waar Yerkes 

op de proppen kwam. Hij was de toenmalige president van de APA (American Psychological 

Association) en stelde een task force op om tests op te stellen die van groepen afgenomen konden 

worden (wegens de grote aantallen en tijdsdruk). De geboorte van de collectieve intelligentietests. 

Op die manier ontwikkelde hij 2 intelligentietests: 
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1. Army Alpha test: deze test was voor rekruten die konden lezen en schrijven. Ze moesten 

onder andere berekeningen maken, de correcte keuze maken in een verhaal, synoniemen en 

antoniemen, kennisvragen, etc. 

2. Army Beta test: voor analfabete, niet-engelstalige rekruten. Ze moesten onder andere een 

doolhof doen, kubussen tellen, nummer-symbolen, een soort puzzel, etc. Alles werd 

uitgelegd met handgebaren en tekeningen. 

De tests werden eigenlijk pas laat ontwikkeld, en ze kwamen grotendeels te laat voor de oorlog. Erna 

was er echter wel grote interesse vanuit het onderwijs, leger, industrie, etc. In 1919 werd de 

nationale intelligentietest gepubliceerd, wat een groot succes was. 

Opm.: zowel Terman als Yerkes, in tegenstelling tot Binet, namen op basis van onderzoek met 

intelligentietests aan dat intelligentie een erfelijke en aangeboren en dus weinig veranderbare 

unitaire en fysiek bestaande eigenschap was waarop mensen, en groepen van mensen lineair 

geordend kunnen worden. 

Ze lieten zich dan ook in met het eugenetische gedachtengoed, gemotiveerd uit een soort optimisme 

voor de mensheid op basis van wetenschappelijke vorderingen op het vlak van 

intelligentieonderzoek. Eugenetica was toen niet zo gek, vooral op het vlak van intelligentie, maar 

ook op het vlak van etnische achtergrond (aangezien ze niet zo goed scoorden op de alpha test). 

Hitler was toen nog niet voorbijgekomen. Want vanaf de wreedheden van WOII  en 

wetenschappelijke argumenten contra werd er een einde gemaakt aan dit gedachtengoed. 

Argumenten waren bv. wat is de validiteit van de etnische verschillen in intelligentie? door selectieve 

voortplanting verkleint de genenpoel. En welke trekken zijn dan precies gewenst of ongewenst? 

1.4.2.3 Wechsler 

Wechsler ontwikkelde de tot op heden meest gebruikte intelligentietests. De WAIS (wechsler adult 

intelligence scale) en de WISC (wechsler intelligence scale for children) (5-16 jaar). Ze zijn bruikbaar 

voor de gehele populatie, en hebben een groot leeftijdsbereik. Ze maken gebruik van 

percentielscores. 

Net zoals de vorige tests bestaat deze uit een verzameling uiteenlopende taken: 

VERBALE TESTS: 

verbaal begrip 

1&2. Informatie en begrijpen: algemene kennis 

3. Gelijkenissen 

4. Woordenschat 

Werkgeheugen 

5. Rekenen 

6. Cijferreeksen 

7. Letters en cijferreeksen nazeggen 

 Samen levert dit een score op voor VERBALE INTELLIGENTIE 

 

PERFORMANTIETESTS 

Perceptuele organisatie 

8&9. Plaatjes aanvullen en ordenen 

10. Blokpatronen 

11. Matrixpatronen 

12. Onvolledige tekeningen aanvullen 

Verwerkingssnelheid 
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13. Substitutie 

14. Symbolen zoeken 

 Samen levert dit een score op voor PERFORMANTIEINTELLIGENTIE 

 

De scores worden omgezet in IQ scores op basis van de score van het individu en de normscores voor 

de leeftijdsgroep van het individu. Een IQ score, met deelscores voor de verbale en performantie 

intelligentie is een standaard IQ test. 

Kritiek: 

De inhoud is sterk bepaald door de cultuur en er is ook een erg grote rol voor taal. Dit in de nasleep 

van de eugenetica en de immigratieperikelen. Het was dus belangrijk een “culture”-free test te 

ontwikkelen: Raven’s Progressive Matrices. 

 

Progressive matrices werd ontwikkeld door de Schotse psycholoog John Raven. De test was 

gebaseerd op de theorie van Spearman over “g” (later), en op het idee dat intelligentie best gemeten 

wordt aan de hand van een test die vrij is van cultuurinvloeden en taal. Daarom ontwikkelde hij een 

reeks (progressief moeilijk wordende) pictoriale multiple choice vragen, waarbij het individu onder 

tijdsdruk 1 figuur moet aanvullen. De totaalscore wordt  omgezet in een percentiel en IQ score. 

Intelligentie is hier vooral abstract denken. 

Andere tests gebruiken een combinatie van cultuurgebonden en meer cultuur vrije schalen. 

Bijvoorbeeld KAIT (kaufman adolescent/adult intelligence test). Deze test bevat subschalen voor 

“crystalized” intelligentie: verworven kennis door training en opleiding, en “fluid” intelligentie: het 

vermogen nieuwe problemen op te lossen zonder training of (culturele) voorkennis. 

De tests leveren een totaalscore, en soms ook deelscores op. Dit betekent impliciet dat men ervan 

uitgaan dat er zoiets bestaat als algemene intelligentie. 
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III.2 Differentiële psychologie van de intelligentie: de structuur van intelligentie 

- Inleiding 

- Psychometrische modellen: 1. Spearmen 

2. Vernon 

3. Thurstone 

4. Guilford 

5. Cattell 

6. Carroll 

7. Gustafsson (confirmatorische FA) 

- Theoretische modellen:         8. Gardner 

      9. Sternberg 

- Conclusies 

2.1 Inleiding 

Een van de basisvragen uit de psychologie van de intelligentie is “wat is de structuur van 

intelligentie?”. Het antwoord op deze vraag is fundamenteel om te begrijpen wat intelligentie is, los 

van een definitie. 

Als we het hele universum aan cognitieve vaardigheden nemen: 

- vallen deze dan samen in 1 dimensie? Zijn de verschillen tussen mensen op het vlak cognitieve 

vaardigheden unidimensioneel? Zo ja, dan is er 1 dimensie waarop we mensen kunnen rangschikken 

inzake hun cognitieve vaardigheden. 

- of zijn er meerdere vormen van intelligentie, die relatief onafhankelijk zijn van elkaar? Dan zijn er 

meerdere dimensies waarop we mensen kunnen rangschikken inzake hun cognitieve vaardigheden. 

 

De antwoorden op deze vragen hebben redelijk belangrijke implicaties: als je goed bent in iets, ben je 

dan goed in alles? Mensen kunnen uitmunten op verschillende vlakken? Ben je ofwel overal goed is, 

ofwel nergens goed in? vs. Er bestaan mensen die goed zijn in 1 ding, maar in iets anders niet. 

Aan deze vraag is doorheen de afgelopen eeuw (sinds Galton) dan ook veel aandacht besteedt. 

 

Galton zag intelligentie als een unidimensionele, erfelijke trek. Hij trachtte dan ook aan te tonen dat 

er positieve correlaties bestaan tussen sterk uiteenlopende psychomotorische, sensoriële en 

cognitieve tests. De betrouwbaarheid van de tests kan vandaag misschien in vraag gesteld worden, 

maar hij kaartte als eerste systematisch de vraag aan. Sinds dan hebben verschillende 

vooraanstaande onderzoekers hun theorie over de structuur van intelligentie voorgesteld. Ofwel 

houdt dit het benadrukken van het gemeenschappelijke van vaardigheden in, ofwel het benadrukken 

van het distinctieve van vaardigheden. 

 

Onderzoekers gebruiken doorgaans 2 methoden: 

1. Factoranalyse: dit werd ontwikkeld binnen de traditie van het onderzoek naar de structuur 

van intelligentie, en is dus een techniek die 100% is afgestemd op de vraag die gesteld wordt 

hier. Je verzamelt gegevens, waarna je het aantal factoren zoekt die nodig zijn om een valide 

correlatie te bekomen. Daarna interpreteer je de factoren als dimensies die “onderliggende” 

zijn aan de prestaties op de tests en die de correlaties op de tests verklaren. Als alles positief 

correleert, dan is er 1 dimensie (lichaamslengte), als er groepjes correlerende tests zijn, heb 

je meerdere factoren (bv. persoonlijkheid). 
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2. Theoretisch: onderzoekers stellen een theorie voor op basis van een theoretische synthese 

van een bestaand onderzoek. 

3. Een combinatie van beide. 

2.2 Psychometrische modellen 

2.2.1 Spearman: 2-factorentheorie 

Spearman was officier in het Britse leger, die diende in Birma en de Boer oorlogen in ZA. Hij behaalde 

zijn doctoraat pas op zijn 41. Hij liet een zeer grote erfenis na voor de psychologie over intelligentie 

en FA. 

Hij deed eerst een zeer beperkt onderzoek met 24 kinderen uit een school op de hoek van zijn straat. 

Later verzamelde hij meer data. Aan de hand van uiteenlopende tests stelde hij vast dat de tests 

onderling positief gecorreleerd waren. Een kind dat het goed deed op 1 test, deed het ook goed op 

de andere tests. Dit was de aanzet voor de ontwikkeling van de 2-factorentheorie. 

De 2-factorentheorie: 

1. Alle vaardigheden/testscores zijn positief gecorreleerd: er is dus 1 fundamenteel 

gemeenschappelijke factor aan de basis van alle prestaties op de cognitieve tests, de “g-

factor”. Dit is dan ook de oorzaak van de positieve correlaties. “g” is een soort mentale 

energie, die niet direct te meten is, maar die (in meer of mindere mate) meespeelt in alle 

vaardigheden. 

2. Daarnaast wordt de prestatie op elke test ook nog bepaald door een onderliggende 

vaardigheid specifiek voor die test, de “s-factor”. 

Dit is dus een factoranalytisch model met één gemeenschappelijke factor/vaardigheid en een 

specifieke factor (errorvariantie) per test. 

De theorie impliceert een hiërarchische orde van de matrix van geschatte correlaties. In deze matrix 

kunnen tests zodanig geordend worden dat de geschatte correlaties dalen van boven naar onder en 

van links naar rechts. 

Maar wat is nu precies die “g”?  Spearman ging na welke taken het hoogst scoorden. De conclusie 

was dat de “g-factor” gelijk staat aan neogenese: het basisproces waardoor men nieuwe kennis 

verwerft. Dit bestaat uit 3 componenten: 

1. reflexief bewustzijn: zich bewust zijn van de eigen ervaringen, voorstellingen en ideeën. 

2. eductie van verbanden: verbanden zien. 

3. eductie van correlaten: op basis van deze verbanden andere elementen genereren. 

Tests met abstract materiaal scoren hoger op “g” dan tests met concreet materiaal. 

Voordelen Nadelen 

Een model met 1 gemeenschappelijke factor is spaarzaam 
en elegant. 

De meeste empirische correlatiematrices 
tussen prestaties vertonen geen 
hiërarchische orde. 

Het heeft een grote erfenis nagelaten in het 
intelligentieonderzoek. 

Er zijn grote residuele correlaties: de 
geschatte correlaties verschillen erg van 
de geobserveerde, empirische correlaties. 

Ook bij dieren is er een “g” op basis van een positieve 
correlatie tussen prestaties op uiteenlopende taken. 

 

Er werd ook een “collective g” gevonden, “c”. Dit zijn 
positieve correlaties tussen prestaties van groepen mensen 
op uiteenlopende taken. De factorscore van groepen hangt 
echter niet zozeer samen met de gemiddelde intelligentie 
van de leden, maar wel met de sociale gevoeligheid, 
afwisselen van inbreng, en het aantal vrouwen. 
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De redenen voor de resultaten gevonden door Spearman zijn dat hij weinig subjecten gebruikte, en 

dus een lage betrouwbaarheid, dat hij weinig tests gebruikte, en “zuiveringstechnieken”. Later zou 

Spearman zijn theorie dan ook aanpassen en groepsfactoren toelaten naast g en s. 

2.2.2 Vernon: groepsfactoren  

Na extractie van de g-factor zijn er vaak nog residuele correlaties. G verklaart dus niet alle correlaties 

tussen tests. Er is nog samenhang over tussen tests na g. Deze samenhang kan verklaard worden 

door bijkomende factoren: groepsfactoren. 

Groepsfactoren zijn na g, bijkomende orthogonale groepsfactoren die residuele correlaties verklaren. 

Enkel een deel van de tests hebben een betekenisvolle (positieve) lading op de groepsfactoren. De 

groepsfactoren zijn dus enger dan g, en ruimer dan s. 

2.2.2.1 Werkwijze 

1. Extractie van de g-factor 

2. Extractie van groepsfactoren 

3. Orthogonale rotatie van groepsfactoren zodat tests geen betekenisvolle negatieve ladingen 

hebben (met vasthouding g-as). 

 

Vb.: factoranalyse op 13 tests afgenomen van 100 rekruten: 

1. Extractie g-factor 

2. Na extractie van g zijn er 2 grote groepsfactoren: 

- v:ed (verbal:educational): verbaal-numerische taken 

- k:m :praktisch-mechanische-spatiale taken 

3. Na extractie van 2 groepsfactoren zijn er smalle groepsfactoren: 

- binnen de verbaal numerische taken: v(verbal), n(numerical) 

- binnen de praktisch-mechanische-spatiale taken: k(spatial), m(mechanical) en verschillende 

psychomotorische vaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiërarchisch: factoren verschillen in breedte, ook afhankelijk van het aantal taken waarin de factor 

meespeelt. 

Genealogisch: kleine groepsfactoren vallen onder grotere groepsfactoren, die op hun beurt 

afstammen van g. 

Orthogonaal: alle factoren zijn ongecorreleerd. 

Breedte van factor: het niveau van de factor in de hiërarchie. 

Belang van factor: de proportie van variantie verklaard door de factor. Een schatting van Vernon: g 

40%, grote groepsfactoren 10%, kleine groepsfactoren 10%, en s 40%. 
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2.2.2.2 Evaluatie 

Het belang van factoren bleek relatief. Het hangt gewoon af van de kenmerken van de geteste 

populatie. De breedte van factoren is relatief. Het hangt af van de samenstelling van de testbatterij 

(het is onmogelijk om alle menselijke prestaties samen te onderzoeken). Daarom moet je opletten 

met resultaten van enkelvoudige studies. Afhankelijk van welke tests kan g en de groepsfactoren een 

andere invulling krijgen. 

Ook het genealogisch karakter mag geen verabsoluteerd karakter krijgen. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat tests scoren op kleinere groepsfactoren, maar niet op de grotere groepsfactoren. Er 

staan ook vraagtekens bij de empirische basis van het model. Is dit stevig genoeg? 

 

Een pikant detail: Vernon was geïnspireerd door het werk van Cyril Burt, een gekend onderzoeker in 

intelligentie en de differentiële psychologie, en ook de eugenetica. Hij was de eerste psycholoog die 

tot ridder (‘sir’) werd geslagen. Hij had de Spearman Chair in psychologie, aan het UCL, en heeft 

belangrijke bijdragen geleverd op het vlak van intelligentie, genetica van het IQ, etc… 

Na zijn dood bleek echter dat de meeste bewijzen verbrand of verdwenen waren, dat er fouten en 

fabricaties zaten in zijn artikels (tabellen gekopieerd en grote aantallen twins reared apart 

(tweelingen apart opgegroeid)). Dit zorgde voor een grote controverse, het hele domein leed schade. 

Dit geldt nog steeds als voorbeeld van het belang van intellectuele eerlijkheid in de wetenschap. 

 

2.2.3 Thurstone: primary mental abilities  

Thurstone was een Amerikaans psycholoog. Hij was een student van Edison, en steunde ook op FA. 

Hij was het niet eens met Spearman dat slechts 1 factor de correlaties tussen tests bepaalt. Positieve 

correlaties tussen tests kunnen ook een andere basis hebben. Hij stelt dat er meer dan 1 

gemeenschappelijke factor nodig is om de empirische correlatiematrix van cognitieve prestaties te 

verklaren. Intelligentie bestaat dus primair uit verschillende types vaardigheden: primary mental 

abilities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thurstone (Amerikaanse school) vs. Vernon (Engelse school): 

- Simple structure: elke test scoort slechts op 1 gemeenschappelijke factor ↔ genealogisch principe. 

- gemeenschappelijke factoren zijn allemaal even breed: primary mental abilities ↔ hiërarchisch 

principe. 

Van een g-factor is er geen sprake, wel 7 verschillende types vaardigheden, die onderling correleren, 

liggen aan de basis van intelligentie: 

1. V (verbal comprehension): verbaal begrip 

2. W (word fluency): woordvlotheid (woordassociatie) 

3. N (number): numerische factor (optellen, aftrekken) 
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4. M (rote memory): associatief geheugen (voornamen en namen assiciëren) 

5. I (induction) (residuele g-factor (correleert het sterkst met g), wiskundige reeksen) 

6. P (perceptual speed): perceptuele snelheid (kantoorwerk: snelle visuele vergelijking van 

namen) 

7. S (space): ruimtelijke voorstelling 

Nadien zou hij nog extra primary abilities toevoegen zoals: 

8. S1 en S2: statische en dynamische ruimtelijke voorstelling. 

9. D (deduction) 

10. R (reasoning) 

11. Cs (speed and strength of closure) 

12. Cf (flexibility of closure) 

 

Is deze aanpak wel zo anders als de vorige, bv. Vernon? 

2.2.3.1 Werkwijze 

- Extractie van de 7 gemeenschappelijke factoren 

- Een oblieke rotatie van alle gemeenschappelijke factoren (ook de g-factor) zodat de factoren 

nog onderlinge correlaties vertonen. 

- De correlaties tussen de factoren tracht men vervolgens terug te verklaren door een FA op 

deze factoren: 2e orde FA. 

- Thurstone stelde dat 1 factor voldoende was om deze (doorgaans positieve) correlaties te 

verklaren = ALGEMENE INTELLIGENTIE. 

Enerzijds heb je niet 1 intelligentie, wel verschillende types, maar deze hangen positief samen. 

Anderzijds hangen de primary abilities onderling samen en vormen zo algemene intelligentie. 

2.2.3.2 Evaluatie 

De modellen van Vernon en Thurstone zijn eigenlijk equivalent: 

- het model met 1 2e orde factor en een reeks oblieke 1e orde factoren kan worden omgezet in een 

min of meer genealogisch orthogonaal systeem van 1e orde factoren. 

- beide modellen resulteren in dezelfde geschatte correlaties tussen taken. 

- de keuze tussen beide modellen hangt dus af van wat men het best interpreteerbaar vindt. 

 

Verder is de empirische basis niet zo stevig. Er worden slechts 3 primary abilities constant 

teruggevonden (V,N, en S), terwijl g en de 2 grote groepsfactoren wel bijna altijd gevonden worden. 

Oplossingen met minder factoren zijn echter stabieler dan oplossingen met meer factoren. Zijn de 

primary mental abilities allemaal even breed? Dat hangt af van de samenstelling van de testbatterij. 

 

2.2.4 Guilford: structure op intellect 

Guilford is een onderzoeker uit de VS die het idee van “g” en algemene intelligentie verwerpt. Hij 

vertrekt vanuit de opvatting van Thurstone, dat er meerdere types intelligentie bestaan. Het verschil 

tussen hem en Thurstone is dat hij zegt dat deze types niet noodzakelijk allemaal gecorreleerd 

moeten zijn. Hij maakte gebruik van orthogonale rotaties, en geen “g”. 

Hij verwijt Thurstone’s gebrek aan logica in het benoemen van de ‘abilities’: 

- Verbal comprehension, word fluency, number, en spatial verwijzen naar inhoud/materiaal. 

- Perceptual speed, memory, en induction verwijzen naar mentale operaties. 

Hij bouwt zelf een systematisch, theoretisch systeem uit. 
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Het basisprincipe is dat elke mentale taak 3 facetten heeft: 

1. Inhoud: op welk soort materiaal worden er bewerkingen uitgevoerd? Sensorieel, symbolisch, 

etc. 

2. Vorm/mentaal product: in welke vorm is het materiaal opgeslagen? Eenheden, klassen, 

relaties, etc. 

3. Mentale operatie: welke operatie wordt er op het materiaal uitgevoerd? Evaluatie, 

geheugen, etc. 

Guilford onderscheidt de volgende categorieën voor de 3 facetten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(niet kennen voor het 

examen, maar goede 

voorbeelden) 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van dit 3 facetten model stelt hij dat er 4(inhoud) x 6(mentaal product) x 5 (mentale 

operaties) = 120 soorten vaardigheden zijn. 

Vb.: je herinnert je dat je een hond gezien hebt = sensorieel – unit – geheugen, etc. Hij verwacht ook 

zoveel groepsfactoren terug te vinden. Niet per se in 1 studie, maar gespreid over meerdere, want 

elke combinatie reflecteert een andere vaardigheid. 

Opm.: nadien werd sensorieel nog opgesplitst in visueel en auditief, wat dus maakte dat er 150 

factoren waren. In 1982 rapporteerde hij dat hij er al 105 ‘gevonden’ had. Hoe? 

1. Hij nam tests af van grote groepen officieren, omdat hij een tijdje werkzaam was in het leger, 

waar hij tijdens WOII tests ontwikkelde voor de selectie en training van piloten, alvorens aan 

de universiteit verder onderzoek uit te bouwen. Daarna maakte hij gebruik van 

selectiebureaus om kandidaten te zoeken. 
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2. Dan maakte hij een FA van intercorrelatiematrices, waarna hij een orthogonale rotatie deed 

naar een simple structure. 

3. Hij vindt 40 factoren die in zijn kubus passen. 

4. Daarna ging hij na of de factoren die thuis zouden moeten horen in de lege cellen konden 

worden teruggevonden via empirisch onderzoek. Hij bedenkt verschillende concrete 

metingen voor deze hypothetische factoren, waarna hij deze nieuwe tests samen plaatst met 

tests waarvan hij weet dat ze in eenzelfde testbatterij meten. 

5. Wanneer hij dan weer een FA doet en weer orthogonaal roteert, doet hij eigenlijk ook een 

procrustes rotatie. Dit is het roteren op die manier dat je de resultaten van je onderzoek zo 

goed mogelijk in je vooropgesteld model probeert te passen. 

6. Als laatste ging hij na of de resulterende ladingen van de tests evidentie opleverden voor het 

bestaan van de hypothetische factoren. 

 

Voordelen Nadelen 

Het kubusmodel toont de wijde armslag van 
intelligentie. 

Het is zeer complex. 

Het kubusmodel verplicht je tot een ernstige 
taakanalyse. 

Hij gebruikte hooggeschoolde proefpersonen. 

Het kubusmodel kan gebruikt worden om 
factoren van andere onderzoekers te analyseren 
en plaats te geven. 

Zijn er echt 120/150 onafhankelijke 
factoren/vaardigheden? De vele factoren maken 
de resultaten onbetrouwbaar. 

Het kubusmodel introduceert een aantal nieuwe 
categorieën in het vaardighedendomein. 

De procrustes rotatie is geen stevige toets van 
de gestelde hypotheses. 

2.2.5 Cattell: multiple 2e-orde factoren 

Raymond Cattell was een student en medewerker van Spearman. Later verhuisde hij naar de VS. Hij 

maakte gebruik van FA in zijn onderzoek over intelligentie. Hij ontwikkelde ook een invloedrijke 

theorie van persoonlijkheid. 

Hij vertrekt van Spearman’s “g”, maar stelt dat deze verder op te delen is in 2 componenten. Er zijn 2 

soorten intelligentie (cfr. KAIT): 

1. Fluid intelligence (Gf): ongebonden of vrije intelligentie. Dit zijn de basisvaardigheden inzake 

redeneren en verwante hogere orde denken, abstracte processen. Het sijpelt door in allerlei 

verschillende soorten mentale processen. Het is niet cultuurgebonden en ontwikkelt zich in 

het individu door de maturiteit. Daarna stopt het met groeien/stijgen (?). 

2. Crystallized intelligence (Gc): dit zijn vaardigheden verworven via de opvoeding, ervaringen, 

feitenkennis. Het wordt beïnvloed door cultuur, en blijft stijgen met de leeftijd door de 

accumulatie van kennis.  

Opm.: dit is te onderscheiden van schoolse vlijt of interesse, omdat dit eerder een deel is van 

de persoonlijkheid. 

2.2.5.1 Werkwijze 

1. Hij voert een oblieke rotatie uit. 

2. Uit het intercorrelatiematrix van de 1e orde worden oblieke factoren van de 2e orde 

getrokken: 

- Horn en Cattell:   - Gf (fluid intelligence) 

- Gc (crystallized intelligence) 

- Gv (general visualization) 

- Gs (general speediness) 
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- Hakstian en Cattell:  - Gf 

- Gc 

- Gv 

- Gps (general perceptual speed, deelaspect van Gs) 

Deze studies worden gezien als evidentie voor het model. 

3. De positieve correlaties tussen deze oblieke factoren worden verklaard door 1 3e orde factor: 

“g”. 

2.2.5.2 Resultaten 

- Fluid intelligence: 

Deze speelt mee in cuture fair tests (progressive matrices van Raven), en bij metingen van 

Thurstone’s inductie factor. Het kan bijgevolg beschreven worden als de capaciteit tot het afleiden 

van relaties en correlaten in welk materiaal ook, niet gebonden aan culturele kennis. Het zien van 

verbanden, en die verbanden flexibel kunnen toepassen op materiaal, en de vaardigheid om 

abstracte verbandsproblemen op te lossen. 

Opm.: dit speelt ook een grote rol in bv. wiskunde. De meeste wetenschappelijke doorbraken zijn er 

op jongere leeftijd bij wiskundigen. 

- Crystallized intelligence: 

Dit speelt mee in het verbale gedeelte van de klassieke intelligentietests (de WAIS), en bij de 

metingen van Thurstone’s V factor. 

Opm.: het speelt ook een grote rol in bv. taal. De meeste wetenschappelijke doorbraken bij 

taalkundigen en historici komen er op latere leeftijd. 

 

Verschillende predicties over het tijdsverloop van de intelligentiecomponenten bleken niet altijd te 

kloppen. Achter bleek dat zowel gf als gc stijgen tot in de volwassenheid, dat gedurende de 

volwassenheid de omgevings- en genetische ouderdomsfactoren een grotere rol beginnen spelen, en 

dat gf meer gevoelig lijkt voor deze factoren en dus ook meer daalt dan gc. 

 

- General visualization: 

Dit speelt mee in het performantiegedeelte van de WAIS, in de metingen van Thurstone’s S factor, en 

in de metingen van flexibility en closure. 

- General speediness: 

Dit omvat de kopieersnelheid en perceptuele snelheid. Het kan samenhangen met testmotivatie. 

 

2.2.6 Evaluatie factoranalytisch onderzoek 

Het factoranalytisch onderzoek naar intelligentie heeft een lange traditie. Er is veel kritiek op 

gekomen. Het is atheoretisch, weinig toetsend, het geeft weinig zicht op de cognitieve processen, en 

het proces in onderhevig aan vele verschillende beslissingen die het eindresultaat beïnvloeden (cfr. 

FA). 

1. Gegevensverzameling: 

a. subjecten: - hoe 

           - aantal 

b. tests: - hoe         Dit heeft allemaal meer behoefte aan systematiek en aan 

  - aantal        theoretische uitgangspunten. 

2. Verwerking: a. analyse 

         b. interpretatie 
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2.2.6.1 Gegevens – a. subjecten 

HOE: 

Er zijn veel verschillen in het ‘hoe verzamel ik mijn gegevens’. Zo heb je Guilford die hooggeschoolde 

proefpersonen gebruikt, en een Engelse school die kinderen uit de lagere school gebruikt. De 

gebruikte selectie kan een grote impact hebben op de resultaten. Bij Carroll (die we niet gezien 

hebben) heb je bijvoorbeeld met de stijgende leeftijd een meer gedifferentieerde structuur. 

AANTAL: 

De correlaties tussen de tests en dus de factorstructuur is alleen maar betrouwbaar als het aantal 

voldoende groot en divers is. 

2.2.6.2 Gegevens – b. tests 

HOE: 

De keuze van tests gebeurd vaak te intuïtief. Snelheid vs. niveau is verweven. Er worden bovendien 

vooral complexe tests gebruikt, terwijl het niet duidelijk is wat ze meten (nl. verschillende 

vaardigheden). 

AANTAL: 

Het aantal tests dat gebruikt wordt moet in verhouding staan tot het aantal geëxtraheerde factoren. 

2.2.6.3 Verwerking – a. analyse 

Hier heb je veel opties. Je kan voor exploratorisch of confirmatorisch gaan, je maakt de keuze van het 

aantal gemeenschappelijke factoren, en de rotatiemethode. De keuzes kunnen de verschillen in de 

gevonden factor structuren ten dele verklaren. Een goede theorie kan helpen bij het kiezen. Bij een 

exploratorische FA zijn alle geroteerde factoroplossingen bijvoorbeeld formeel gezien even goed (ze 

hebben dezelfde communaliteiten, en voorspelde correlaties). 

2.2.6.4 Verwerking – b. interpretatie 

De interpretatie is vaak een complexe aangelegenheid. Vooral omdat de naam van een test niet per 

se goed overeenkomt met wat de test effectief meet. 

 

Algemene opmerking: 

De FA van intercorrelaties tussen complexe cognitieve taken zegt iets over de structuur en correlaties 

van individuele verschillen in deze cognitieve taken, maar zegt het ook iets over de cognitieve 

processen die onderliggen aan deze individuele verschillen? Het feit dat je een factor vindt (= 

wiskundige zekerheid) betekend nog niet dat er dan ook echt een onderliggende factor bestaat. Bv.: 

de correlatie tussen mijn leeftijd, de prijs van Zwitserse kaas, de populatie van Mexico stad, de 

afstand tussen sterrenstelsels, en het gewicht van mijn troetelschildpad over de tijd. Na 1 FA vind je 1 

dimensie. Causaal statuut? Ik dacht het ook niet, nee! 

 

2.3 Theoretische modellen 

De vorige modellen waren allemaal gebaseerd op factoranalytische studies. Andere auteurs 

gebruikten een veel sterkere theoretische invalshoek door de synthese van literatuur, en evidentie 

uit verschillende hoeken. Op die manier komen ze tot een theoretisch geïnspireerde theorie. We 

bespreken er 2. 

2.3.1 Gardner: multiple intelligences 

Gardner was vooral actief in de onderwijspsychologie. Hij is bezorgd over de vertaling van 

wetenschappelijk onderwijs in de praktijk. In onderzoek heb je steriele intelligentietests, 

gestandaardiseerde condities, en een optimale testsituatie. In een klaslokaal heb je echter veel 

beperkingen. Er zijn veel verschillende kinderen, die verschillende interesses hebben, een 
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verschillende achtergrond, en deze vele verschillende factoren hebben een invloed op het 

leerproces. 

De klassieke intelligentietheorieën zijn dus niet noodzakelijk sterk relevant voor de concrete 

toegepaste situatie. 

Hij uitte kritiek op de klassieke, academische intelligentietheorieën op 2 cruciale vlakken: 

1. Inzake structuur: Gardner kijkt verder dan het klassieke intelligentieonderzoek, en 

bestudeert studies over: 

- Idiot savants: personen die niet meer dan gemiddeld of zelfs laag scoren op de meeste 

vaardigheden, maar dan wel een “eiland” van uitzonderlijke vaardigheid hebben. Bv.: Kim 

Peek. 

- Naar het omgekeerde: patiënten met hersenschade die een uitval hebben in een zeer 

specifiek domein. Ze functioneren bijvoorbeeld perfect normaal, behalve op het vlak van 1 

specifieke vaardigheid. 

Hij stelt een van de fundamentele inzichten van het klassieke intelligentieonderzoek in vraag, 

namelijk het bestaan van een algemene intelligentie “g”. Dat stelt immers dat vaardigheden 

gecorreleerd zijn (goed in iets is dus goed in alles), maar kijk naar bovenstaande gevallen. Gardner 

stelt dus dat er zoiets is als multiple intelligences. 

2. Inzake breedte: de westerse, academisch geïnspireerde onderwijspraktijk spitst zich toe op 

logische, mathematische vaardigheden (rekenen, wetenschappen), en linguïstische 

vaardigheden (taal). Er zijn echter ook nog andere soorten vaardigheden/intelligenties die 

hierdoor geen aandacht krijgen in onderwijs, zoals vaardigheden in het omgaan met 

anderen, en vaardigheden op muzikaal vlak. 

Als gevolg krijgen leerlingen die goed zijn op andere vlakken dan diegene die benadrukt worden in de 

klassieke theorieën en onderwijspraktijken, niet de kans om hun vaardigheden verder te 

ontwikkelen. Het onderwijssysteem bevoordeelt studenten met een aanleg voor bepaalde 

vaardigheden en benadeelt studenten met een aanleg voor andere vaardigheden. Op basis van deze 

inzichten ontwikkelt hij een theorie. 

Hij identificeert op basis van literatuur over de domeinen waar mensen in kunnen uitblinken (eerst 7, 

en dan) 9 soorten intelligentie:  

1. Taal 

2. Logisch-mathematisch 

3. Spatiaal 

4. Muzikaal (toonvastheid, kunnen naspelen, etc.) 

5. Lichaam (dansers) 

6. Interpersoonlijk: omgaan met anderen, samen kunnen werken, 

empathie, anderen begrijpen, etc. 

7. Intrapersoonlijk: inzicht hebben in de eigen behoeftes en motivaties, 

emoties, sterktes en zwaktes 

8. Naturalistisch: vaardigheid in het omgaan met de natuur 

9. Existentialistisch: vaardigheid om je eigen plaats te verstaan in een 

groter geheel en deep time (~spiritualiteit). 

Cruciaal hierbij is dat hij niet aanneemt dat deze allemaal verwijzen naar een algemene intelligentie. 

Hij stelt zelfs dat ze gelegen zijn in verschillende delen van de hersenen, zonder centrale controle, 

met andere woorden, dat ze onafhankelijk zijn. Dit heeft ook belangrijke implicaties: slecht zijn in 1 

ding neemt niet weg dat je goed bent in iets anders, en iedereen is wel ergens een beetje goed in 
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(behalve uitzonderingen). De verschillende vaardigheden staan wel in interactie en werken dikwijls 

samen. Bv.: een wiskundige puzzel oplossen in groep, etc. 

 

Voordelen Nadelen 

Het is intuïtief en moreel aantrekkelijk (“de 
kunstenaar”, “de wiskundige”) 

Er is een gebrek aan empirische evidentie voor 
verschillende vaardigheden, er zijn bijvoorbeeld 
geen tests ontwikkelt om ze te meten. 

Het stelt het klassieke dogma van “g” serieus in 
vraag, onder andere op basis van 
gedocumenteerde gevalstudies. 

Het gaat voorbij aan het feit van positieve 
correlaties. 

Het dwingt intelligentieonderzoek en 
onderwijspraktijken om verder te kijken dan de 
klassieke vaardigheden. 

 

2.3.2 Sternberg 

Robert Sternberg is (een van) de meest vooraanstaande hedendaagse intelligentieonderzoeker(s). Hij 

ontwikkelde de “Triarchic theory of intelligence”. Deze theorie identificeert 3 verschillende types van 

intelligentie, in termen van subtheorieën. De subtheorieën zijn eigenlijk theorieën over hoe ons brein 

omgaat met verschillende soorten van uitdagingen. 

1. Componentiële subtheorie: 

Dit gaat vooral om de interne, informatieverwerkende aspecten van intelligentie aka analytische 

intelligentie. Hij beschrijft 3 soorten componenten die de interne mechanismen van het intellectueel 

functioneren omvatten:- a. Metacomponenten 

Dit zijn de mentale mechanismen die een probleem herkennen, strategieën 

ontwikkelen om het op te lossen, inspanningen toewijzen en managen om 

het probleem op te lossen, en zorgt voor supervisie zodat alles naar wens 

verloopt. Dit is de manager van de fabriek, en komt volgens Sternberg het 

dichtst in de buurt bij “g”. 

- b. Performantiecomponenten 

Dit zijn de processen die het probleem echt oplossen, de echte 

informatieverwerking. Dit zijn de arbeiders van de fabriek. 

- c. Kennisvergaringscomponenten 

Dit zijn de processen die nieuwe oplossingen zoeken, nieuwe informatie 

opzoeken, en oude en nieuwe informatie vergelijken. Dit zijn de ingenieurs 

van de fabriek. 

De componentiële theorie weerspiegelt dus hoe we een probleem oplossen en welke elementen 

hierbij komen kijken. De grenzen tussen de componenten zijn echter nogal vaag. 

2. Contextuele subtheorie: 

Dit gaat vooral om de externe aspecten van intelligentie aka praktische intelligentie. Hier gebeurt de 

toewijzing van de componentiële componenten in de buitenwereld, aan de hand van 3 processen: 

- a. Adaptatie 

Het zichzelf aanpassen aan de eisen en uitdagingen van de omgeving. Dus het 

toewijzen van de componenten aan wat de omgeving vereist. Vb.: komen 

studeren in Leuven. Als dit niet naar wens gebeurt, volgen de 2 volgende 

processen. 

- b. Shaping 

De omgeving aanpassen aan het individu, in plaats van omgekeerd. 
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- c. Selectie 

Het kiezen van de omgeving die past bij het individu, bv. studiekeuze. 

Dit is allemaal niet meetbaar aan de hand van klassieke intelligentietests, maar moet eigenlijk per 

context bepaald worden. Een onderzoek onderzocht bijvoorbeeld welke van dergelijke praktische 

vaardigheden belangrijk zijn voor academisch succes: 

- zelfmotivatie en zelfregulatie (naar de les komen) 

- cognitieve zelforganisatie (discipline) 

- nieuwsgierigheid 

- academische technische vaardigheden (gebruik maken van een systeem) 

- taakgerelateerde interactievaardigheden (contacten opbouwen, aanwenden) 

- sociale vaardigheden (zorgen voor een sociaal well-being) 

Maar zoals Sternberg benadrukt, kan dit in andere contexten helemaal anders zijn. Bijvoorbeeld 

Bosjesmannen, moeten plekken met water kunnen herkennen, goed kunnen jagen, inzicht hebben in 

het functioneren van de groep, en aanleg hebben voor medicinale planten. “Slim” zijn hangt dus 

sterk af van de context. 

3. Experiëntele subtheorie: 

Dit gaat om hoe de ervaring interageert met intelligentie aka creatieve intelligentie. Hieronder heb je 

2 aspecten: 

- a. Novelty (nieuwheid) 

Hoe mensen omgaan met nieuwe zaken, uitdagingen, het onbekende. 

Sommige mensen kunnen dit beter dan anderen, en dit is een onderdeel van 

intelligentie. 

- b. Automatisatie 

De mat waarin iemand informatie en taakuitvoering kan automatiseren. 

Automatiseren is het na het oefenen en herhalen automatisch worden van 

een proces. Het hoeft dan geen expliciete aandacht meer, en kan parallel 

lopen met andere processen. 

 

Voordelen Nadelen 

Sternberg is een heel invloedrijk figuur in de 
intelligentie. 

Zijn theorie is door zijn allesomvattenheid ook 
weinig overzichtelijk. 

Zijn theorie wil alle aspecten van intelligentie 
omvatten, van informatieverwerkende 
processen tot metacomponenten, de relatie met 
de omgeving, creativiteit, etc. 

Er is geen stellingname inzake “g”. 

Hij besteedt veel aandacht aan andere vormen 
van intelligentie. 

Er is weinig directe empirische toetsing. 

 

In tegenstelling tot de factoranalytische theorieën zijn theoretische theorieën volledig gestuurd 

vanuit theoretische (en praktische) overwegingen. Het voordeel hiervan is dat men ruimer kan kijken, 

en meer kan opnemen dan met gewone tests meetbaak is. Dit laat toe intelligentie veel ruimer (en 

waarschijnlijk realistischer) te vatten. Het nadeel is dat dit ook moeilijker te bewijzen wordt, 

waardoor de empirische verificatie dikwijls in gebreke blijft. 

2.3.3 Slotconclusies 

1. Inzake academische intelligentie zijn er positieve correlaties tussen tests. Globaal genomen 

hangen uiteenlopende vaardigheden positief samen. Is er dan een “g” of niet? Het vinden 
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van een globale factor, of van positieve correlaties is geen evidentie voor het bestaan van 

zoiets als “g”. Tot op heden is er geen sluitende biologische evidentie voor zoiets als “g”. Het 

blijft dus min of meer onbeslist.  

De correlaties zijn overigens ook niet van die aard dat “g” alles verklaart. Onderliggende 

vaardigheden, na g, kunnen redelijk onafhankelijk zijn. Mensen kunnen ook goed zijn in iets, 

en niet in iets anders. Uitzonderingen zijn echter mogelijk. 

Na een globale factor, is er een zekere convergentie inzake de verdere opdeling: logisch 

mathematisch, performantie, fluid, linguïstisch, verbaal, crystallized, … 

2. Dit alles geeft echter niet het hele verhaal van intelligentie. De theoretische inzichten geven 

aan dat intelligentie meer omvat dan wat klassieke intelligentietests meten (zie later EQ). De 

andere factoren spelen zeker een rol in “succes in het leven” (delay of gratification, sociale 

intelligentie, emotionele intelligentie). Dit wordt echter minder gemakkelijk gemeten met 

klassieke tests, en vallen daarom dikwijls buiten het onderzoek of de klassieke visie op 

intelligentie. 
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III.3 Differentiële psychologie van de intelligentie: topics in 

intelligentieonderzoek 

- Elementaire processen in intelligentie: 1. cognitieve correlaten 

2. cognitieve componenten 

- Oorzaken van intelligentie: genen en opvoeding 

- Controverses 

3.1 Elementaire processen 

Het vorige ging allemaal over de structuur van intelligentie. FA of theorie postuleren de structuur van 

individuele verschillen in intelligentie, hoeveel dimensies het heeft, etc. Maar dit bewijst niet dat 

deze processen ook werkelijk oorzakelijk aan de grondslag liggen van (individuele verschillen) in 

intelligentie. Ander onderzoek heeft zich toegespitst op het identificeren van elementaire processen 

die een rol zouden kunnen spelen in intelligentie. 

Het idee is dat (individuele verschillen in) prestaties op complexe cognitieve taken het resultaat zijn 

van elementaire cognitieve processen. Hoe tonen we dit aan? 

- Taakanalyse: welke elementaire processen kunnen een rol spelen? 

- Elementaire processen meten met een elementaire taak. 

- Eventueel een systematische manipulatie van de stimuluskarakteristieken van de 

elementaire taak. 

- De verschillen in de elementaire procesmaat relateren aan individuele verschillen in een 

complexe taak. 

2 tradities: 

1. Cognitieve correlaten 

2. Cognitieve componenten 

3.1.2 Cognitieve correlaten 

Er wordt gestart bij een complexe taak. Daarna wordt hiervan een intuïtieve theoretische 

taakanalyse gedaan om erachter te komen welke elementaire processen een rol spelen en waarin 

individuele verschillen zich kunnen manifesteren. Dan komt het erop neer nieuwe cognitieve taken te 

vinden die deze elementaire processen zouden meten. Op die manier kunnen ze het verband nagaan 

tussen prestatieverschillen op een complexe taak en maten van elementaire informatieverwerking. 

3.1.2.1 Cognitieve correlaten: algemene intelligentie (proces analyse) 

Het uitgangspunt is dat intelligentie het snel kunnen verwerken van informatie is. Het neuraal 

efficiëntiemodel van Jensen en Vernon jr.: 

- Jensen heeft een sterk biologische opvatting van intelligentie. Het centraal kenmerk van 

intelligentie is informatie verwerken, en bestaat uit: 

- informatie stockeren in het werkgeheugen 

- operaties uitvoeren op informatie: ophalen of stockeren van informatie in lange termijn 

geheugen, rehearsal of bewerken van informatie in werkgeheugen. 

MAAR het menselijk informatieverwerkingssysteem is beperkt: 

- bij het stockeren vervagen de stimulussporen in het werkgeheugen snel 

- en het aantal operaties dat simultaan uitgevoerd kan worden is beperkt. 

- Ze geloven dat ALS de informatieverwerking sneller gaat, de beperkingen minder erg worden: 

- bij de stockering zou de informatie al verwerkt zijn vooraleer de stimulussporen in het 

werkgeheugen de kans zouden krijgen om te vervagen, en er zou meer capaciteit 
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beschikbaar zijn om deze vervagingen tegen te gaan via rehearsal, hercoderen, etc. 

- De operaties zouden minder snel overbelast geraken. 

Snelheid is dus cruciaal in intelligentie. Daarom gaan ze op zoek naar elementaire taakjes om 

cognitieve snelheid te meten. 

- R(eaction)T(ime): Hick paradigma/Jensen reaction time box. Het doel is om wanneer het lampje aan 

gaat, zo snel mogelijk de thuisknop los te laten en de juiste doelknop in te duwen. De RT bestaat uit 2 

delen: 

1. Reactietijd: de tijd die verloopt vanaf dat het lampje aangaat tot het loslaten van de 

thuisknop. De Duitse onderzoeker Hick ontdekte dat 1. lineair stijgt naarmate de hoeveelheid 

informatie groter wordt die de proefpersoon moet verwerken. Dit is de wet van Hick. Dit deel 

van de RT reflecteert het elementair keuzeproces. 

2. Bewegingstijd: de tijd die verloopt vanaf het loslaten van de thuisknop en het indrukken van 

de doelknop. Dit blijft constant. Het reflecteert louter de psychomotoriek. 

Sinds ’70 tonen vele studies correlaties tussen de RT op deze taken en intelligentietests: .20-.49. Het 

elementair keuzeproces speelt een rol in intelligentie. 

- Inspection time: naast het keuzeproces onderzochten onderzoekers ook de rol van elementaire 

perceptuele processen, onder andere door middel van de inspectietijd. Dit is de kortst mogelijke 

presentatieduur van een situatie waarop de proefpersoon nog kan rapporteren war de situatie is. Dit 

is volledig onafhankelijk van cultuur en sociaal leren (en staat dus dichter bij “g”?). 

 

Dus algemene intelligentie correlaten met eenvoudige RT en visuele snelheid geeft aan dat deze 

processen, op een zeer basaal niveau, meespelen in complexe cognitieve processen. 

3.1.2.2 Cognitieve correlaten: verbale intelligentie (proces analyse) 

Individuele verschillen in het begrijpen van verbale informatie verklaren aan de hand van individuele 

verschillen in de accuraatheid en snelheid van 2 processen: 

1. Lexicale processen: het interne woordenboek raadplegen om woorden te identificeren, in het 

lange termijn geheugen. 

2. Syntactische/semantische processen: de syntactische en semantische verwerking van een 

zin, in het werkgeheugen. 

Lexicale processen tonen we aan met lexicale beslissingstaken: er worden stimuli aangeboden zoals 

KAT of KAG, en dan moet de proefpersoon zo snel mogelijk beslissen of het om een woord gaat of 

niet. Kritiek: je vindt hier wel de snelheid van toegang tot het lexicon, maar geen betekenis. Hoe 

‘dieper’ de informatieverwerking echter is, hoe sterker het verband tussen de snelheid op de taak en 

verbale intelligentie. 

Syntactische/semantische processen tonen we aan met sentence verification taken: er worden 

stimuli aangeboden zoals ‘Plus staat links van ster. *+’. En dan moet de proefpersoon zo snel 

mogelijk aangeven of de zin de bijbehorende pictoriale informatie correct weergeeft. 

 

De resultaten gaven een lage correlatie. 

 

3.1.3 Cognitieve componenten: uitgangspunt 

Opm.: het uitgangspunt wel kennen, verschillende stappen in onderzoek niet. 

Het uitgangspunt is een analyse maken van een complexe taak en dit opdelen in meer elementaire 

deeltaken. Daarna aan de hand van experimenteel onderzoek nagaan in welke mate de elementaire 

deeltaken bijdragen tot de prestatie op de complexe taak. Vb.: voetbale, winst of verlies, er zijn veel 
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factoren die een rol spelen. Deze factoren moeten geïdentificeerd worden (aantal spelers op het 

einde, vroeg of laat op de dag, thuis vs. uit, kleur shirt, aantal corners, etc.). 

 

3.2 Oorzaken van intelligentie 

3.2.1 Genen en opvoeding 

In welke mate wordt intelligentie bepaald door genetische en opvoedingsfactoren? Dit is een debat 

dat in de 20e eeuw veel onderzoek, controverse, en leed als gevolg heeft gehad. Maar het debat en 

de inzichten zijn aan het veranderen in de 21e eeuw. Wetenschappelijk wordt er nu helemaal anders 

gedacht over nature-nurture. We stippen hier kort enkele aspecten aan. 

3.2.1.1 Klassiek onderzoek 

De klassieke vraag is ‘in welke mate is een menselijke eigenschap (intelligentie) genetisch of door de 

omgeving bepaald?’. Het is een vraag om erachter te komen wat de relatieve bijdrage van beiden is. 

Erfelijkheid is het aandeel van de variantie in een bepaalde eigenschap die toe te schrijven is aan 

genetische variantie. En omgevingsbepaaldheid is het aandeel van de variantie in een bepaalde 

eigenschap die toe te schrijven is aan omgevingsinvloeden. 

Klassiek is de additiviteitsaanname: beiden zijn samen 1 (100%). 

 

Hoe kunnen we deze bijdrage achterhalen?: 

a. Selectieve kweek met bv. honden (in een experiment in Siberië hebben zo bijvoorbeeld 

geprobeerd wilde vossen te domiciliëren aan de hand van selectie op karakter). 

b. Familie studies: - siblings: gemiddeld 50% gedeelde genetische constitutie 

- ouder-kind: 50% 

- grootouder-kind: 25% 

Als een genetische trek 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 er is natuurlijk ook nog de gedeelde omgeving. 

c. Tweelingenstudies: een 1-eiïge tweeling (monozygote) heeft 100% genetische overlap, een 2-eiïge 

tweeling (dizygote) 50%. Het verschil in correlatie tussen MZ en DZ vertelt ons iets over de 

genetische bijdrage. 

d. Adoptiestudies: de correlatie tussen kind en adoptieouder/siblings vertelt ons iets over de bijdrage 

van de omgeving, terwijl de correlatie tussen het kind en de biologische ouder/siblings ons iets 

vertelt over de genetische invloed. 

e. Twins reared apart: dit is een combinatie van het voorgaande, en geeft ons een directe schatting 

van de erfelijkheid. 
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Op basis van dergelijke studies werd het aandeel van erfelijkheid in intelligentie geschat op tussen de 

50 en de 80% (persoonlijkheid 30-50%). 

Opmerkingen: 

1. Binnen het aandeel van de omgeving wordt nog een verdere opsplitsing gemaakt: 

- gedeelde invloeden: familiekenmerken, etc. 

- niet gedeelde invloeden: invloeden uniek aan een individu 

2. De schattingen zijn afhankelijk van de onderzochte populatie. Bijvoorbeeld schattingen 

verschillen in functie van leeftijd: de genetische component stijgt met de leeftijd, en daalt 

weer op hoge leeftijd. Schattingen zijn ook afhankelijk van het SES: er is een lagere 

genetische bijdrage in lagere SES klassen. Als de basiscondities niet vervuld zijn, kan een 

gedepriveerd milieu een nefaste invloed uitoefenen. 

 

De hedendaagse gedragsgenetica stelt ook de fundamentele additiviteitsassumptie in vraag. Deze 

doet namelijk alsof er geen meetfout is, maar als we naar de test-hertest correlatie kijken, zien we 

dat die vlieger niet opgaat.  

Het doet ook alsof er geen correlatie is, maar we weten dat die vlieger ook niet opgaat omdat 

slimmere ouders bijvoorbeeld vaak een slimmere opvoeding geven. Genetische en 

omgevingsinvloeden zijn gecorreleerd. Als laatste doet het ook nog eens alsof er geen interactie is, 

maar we weten dat de invloed van de omgeving bepaald wordt door de genen en omgekeerd. Dus de 

mate waarin genen tot uiting komen, is afhankelijk van de omgeving. Hoe hoger het SES van het 

gezin waarin je opgroeit, hoe hoger de bijdrage van erfelijkheid bijvoorbeeld. 

 

Hedendaags onderzoek gaat niet meer op zoek naar simplificaties en simpele schattingen. 

Intelligentie is niet nature of nurture, en ook niet nature + nurture, maar nature x nurture. De invloed 

van genetische factoren kan niet los onderzocht worden van omgevingsinvloeden, en de invloed van 

de omgeving staat niet los van kenmerken van het genoom. Het heeft GEEN ZIN om de invloed van 

beiden apart te kwantificeren. Hedendaags onderzoek bekijkt dus de interactie tussen beiden. 

 

3.2.2 Flynn effect 

James R. Flynn is een professor in Nieuw-Zeeland. In 1981 deed hij een studie over nieuwe uitgaven 

van intelligentietests. Dit hield onder andere in dat mensen zowel oude als nieuwe tests deden, en er 

normen voor de nieuwe tests opgesteld werden. Flynn merkte hierbij op dat de IQ scores op de 

nieuwe tests consistent hoger lagen dan op de oude. Dus iemand die in 100 scoorde met de normen 

van 1980, scoorde 110 met de normen van 1950. Hij begon grondiger onderzoek te doen en verkreeg 

betrouwbare aanwijzingen van verschillende landen dat het IQ stijgt doorheen de tijd: gemiddeld 15 

punten per generatie. Dit is sindsdien bevestigd in ander onderzoek (vooral fluid intelligence) en 

staat sindsdien ook bekend als het Flynn effect. 

De vraag is natuurlijk wat hier de oorzaak van is. Aangezien de genetische constellatie niet zo snel 

wijzigt, nemen we aan dat het omgevingsinvloeden zijn. Dus zegt Flynn dat het niet zo is dat 

generaties intelligenter worden, maar wel dat hun vaardigheden om complexe problemen op te 

lossen erop vooruit gaan door: de toenemende lengte van het onderwijs, de vertrouwdheid met 

intelligentietests, betere opvoedingspraktijken, de technologische vooruitgang en informatie-

maatschappij, en voeding. 
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Er is geen eenduidigheid over de voornaamste oorzaak. En daarbij komt dat er een einde lijkt te 

komen aan het Flynn effect. Recente studies tonen een stijging tot de jaren ’90, maar vanaf dan is er 

een afvlakking. 

3.2.3 Compensatorische opvoedingsprojecten 

3.2.3.1 Probleemstelling 

Er is al onderzoek geweest naar veel verschillende factoren: voeding, lood, prenataal gedrag van de 

moeder, geboorteorde (de eerste is de slimste), etc. Maar wat is de verklaring? 

Een belangrijke factor is het SES. Dit hangt namelijk samen met intelligentie (r = .3 - .4). Er zijn 

aanwijzingen dat het SES de intelligentie beïnvloedt uit bv. adoptiestudies. 

Vanaf 1960 werden talrijke opvoedingsprojecten opgezet bij kinderen uit gedepriveerde milieus. Wat 

waren de effecten hiervan op hun intelligentie? 

3.2.3.2 Gedepriveerde milieus 

De meest extreme vorm is de totale afwezigheid van een menselijk milieu. Dit zorgt dan ook voor 

onomkeerbare structurele en functionele afwijkingen (cfr. wolfskinderen).  

Dan heb je ook nog affectieve deprivatie. Dit zorgt voor uitgesproken sensorische en motorische 

beperkingen samen met uiterst weinig contact met volwassenen (bv. weeshuis Bulgarije). Een 

onderzoek uit ’30 toonde aan dat het IQ van kinderen uit weeshuizen met 20 à 30 punten kan stijgen, 

door het kind voor hun 6 jaar in betere milieuomstandigheden te plaatsen. Dit heeft geen 

noodzakelijk irreversibele gevolgen voor het IQ (uiteraard wel voor het welzijn). 

En als laatste heb je nog culturele deprivatie. Ondanks de sensorische en motorische stimulatie en 

affectieve warmte, is er bv.: - gebrekkige huisvesting, volwassenen gebruiken rudimentaire taal,  

weinig of geen conversatie tussen ouder en kind, geen of weinig 

educatief speelgoed, geen leesboeken, autoritaire opvoedingsstijl, niet 

naar kleuter- of peuterschool, etc. 

3.2.3.3 Projecten en hun effecten 

De projecten werden in verschillende vormen en fases opgericht met het idee van kinderen in 

gedepriveerde milieus toch optimale kansen en intelligentieontwikkeling te geven: 

- intellectuele training 

- stimulatie van de taalontwikkeling van kind en ouders 

- algemeen-cultureel niveau van het milieu wordt opgedreven 

- het opvoedingsklimaat wordt geoptimaliseerd 

- het geven van medische hulp en voorlichting 

Er zijn 2 soorten projecten:   1. voorschoolse projecten 

2. Projecten vanaf de geboorte 

 

1. Voorschoolse projecten: 

- Head start: een project uit de VS, opgezet door president Johnson. De kinderen uit cultureel 

gedepriveerde milieus kregen een ‘kopstart’ tijdens de zomervakantie voor de start van het 

1e leerjaar. De resultaten waren gemengd: onmiddellijk na de interventie scoren de 

experimentele kinderen hoger, maar kort na de start van het 1e leerjaar halen 

controlekinderen hen snel in inzake intelligentie. Het had wel goede effecten op motivatie, 

en het schoolse presteren. 

- Project follow through planned variation: dit startte voor de basisschool en bleef de 

kinderen volgen in de eerste jaren van de basisschool. Er werd een effectiviteitsstudie 

gedaan voor een 1000-tal kinderen, voor 95% zwarte kinderen uit de laagste socio-
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economische milieus die al dan niet aan een project hadden deelgenomen. De duur van het 

programma was enkele maanden tot 2 jaar. Er was geen blijvende IQ winst, maar er was wel 

een gestegen schoolsucces in de experimentele groep. 

2. Projecten vanaf de geboorte: 

- Milwaukee project: moeders met een WAIS IQ van 75 en een baby jonger dan 6 maanden. 

20 zaten in de experimentele en 20 in de controle conditie. Er waren 2 aspecten aan het 

project: het programma voor de moeder (huishouden, opvoeding, omgaan met de kinderen) 

en het programma voor het kind in een kinderdagverblijf. Het programma eindigde wanneer 

het kind 6 jaar was. Gemiddeld was er een verschil van 21,4 in IQ score. 

Op hun 12-14 jaar was het IQ van de experimentele groep stabiel, terwijl dat van de 

controlegroep steeg. Ze presteerden op school wel even goed. Andere metingen dan IQ 

toonden soms een gunstig effect, en soms niet. 

Conclusie: er lijkt een blijvend effect op IQ te bestaan. 

- Abecedarian project: er werd een selectie gemaakt op basis van de risico-index. Daarna 

werd een opdeling gemaakt in de experimentele en controle groep. Beide werden begeleid 

in termen van voeding, sociale services, health care, etc. Het einde van het project was op 5 

jaar, met een gemiddeld verschil in IQ score van 10 punten. Op 12 jaar was dit verschil 5. 

Conclusie: er bestaan effecten, maar die worden kleiner bij het begin van de adolescentie. 

 

Algemene conclusies: 

1. Voorschoolse projecten lijken weinig effect te hebben op IQ, maar wel op schoolsucces en andere 

factoren zoals motivatie. Het totaal is een complex samenspel van factoren. 

2. Projecten vanaf da geboorte hebben een duidelijk effect op IQ op korte termijn, maar het wordt 

kleiner bij het begin van de adolescentie. 

3. Effecten op andere metingen dan IQ (zittenblijven, schoolse vorderingen) lopen niet altijd parallel 

met de effecten voor IQ. Ook zijn er soms positieve effecten, en soms niet. 

4. Er zijn veel methodologische problemen (ethische en financiële moeilijkheden om een 

wetenschappelijk ‘goed’ project op te zetten). 

 

3.3 Controverses 

3.3.1 Groepsverschillen in intelligentie 

Bevindingen dat genen een rol spelen gaf aanleiding tot het zoeken naar verschillen in intelligentie in 

“biologische categorieën” van mensen. Mensen hebben immers sterk de neiging om hun wereld te 

categoriseren. 2 van de meest saliënte sociale categorieën zijn geslacht en etniciteit. 

Psychologische verschillen tussen deze categorieën worden gemakkelijk geacht een biologische 

oorzaak te hebben MAAR zijn geslachtsverschillen wel zo groot als de populaire wetenschap ons wil 

doen geloven? En is de oorzaak wel biologisch? En is etniciteit wel een biologische categorie? En zijn 

er echt verschillen?  

Onderzoek heeft zich dan ook toegespitst op de vraag op deze groepen verschillen in intelligentie. 

3.3.1.1 Geslacht en intelligentie 

Tot vroeg in de 20e eeuw was er een algemene overtuiging dat mannen intelligenter waren dan 

vrouwen. Dit werd ook ondersteund door verschillen in hersengrootte. Maar er werd geen rekening 

gehouden met de gehele lichaamsgrootte. 
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Een van de positieve gevolgen van de opkomst van intelligentieonderzoek is dat deze fabel snel werd 

rechtgezet. Terman krijgt hoge scores op de Stanford-Binet test voor meisjes, Spearman ziet geen 

geslachtsverschillen, Cattell ziet ook geen verschillen inzake fluid en crystallized intelligence, etc. 

Desondanks overleven tot op vandaag mythes over bv. geslachtsverschillen in meer specifieke 

vaardigheden, die een biologische basis zouden hebben. De meta-analyse ontkent het bestaan van 

een verschil tussen mannen en vrouwen inzake ‘dual-tasking’. 

Er zijn echter uitzonderingen: 

1. Geslachtsverschillen in specifieke intelligentie: mannen zijn beter dan vrouwen inzake 

spatiale intelligentie. 

2. Geslachtsverschillen in variantie in intelligentie: dit is groter voor mannen. Dit houdt in dat er 

meer mannen zijn met zeer lage en zeer hoge scores. Dit zou onder andere het verschil 

kunnen verklaren in bepaalde uitmuntende beroepen. Bv. schaakspelers zijn 99% mannen, 

maar dit klopt niet aangezien er gewoon veel meer mannen zijn die aan schaken beginnen. 

De losers. 

3.3.1.2 Etniciteit en intelligentie 

De vraag rond etniciteit en intelligentie is zwaar beladen omwille van politieke, morele, en 

filosofische redenen en dient daarom met de grootste wetenschappelijke integriteit aangepakt te 

worden. 

Een feit is dat op standaard intelligentietesten in de VS zwarten gemiddeld 1SD lager scoorden dan 

blanken. De vraag is natuurlijk wat dit betekent, en wat de oorzaak is. In 1994 werd in het boek The 

Bell Curve gerapporteerd over de intelligentie in de VS, en de groepsverschillen. Het vertrok van een 

sterk biologisch gedetermineerde visie op intelligentie. De gevonden groepsverschillen werden dan 

ook biologisch geïnterpreteerd en daar werden de conclusies aan vastgelegd. Dit veroorzaakte grote 

ophef. Ophef! 

Het vertrok vanuit 6 assumpties: 

1. Er bestaat een algemene intelligentiefactor waarop mensen verschillen. 

2. Er bestaan vele tests, maar IQ tests zijn de beste hiervan. 

3. IQ scores komen overeen met wat mensen “slim” noemen. 

4. IQ scores zijn relatief stabiel doorheen het leven. 

5. Als IQ tests goed worden afgenomen, vertonen ze geen dubbelzinnigheid in geslacht, etniciteit, 

sociale klasse, etc. 

6. Intelligentie, en verschillen tussen groepen in intelligentie, is sterk erfelijk (40-80%). 

Op basis hiervan bespreken de auteurs vervolgens 4 trends die ze in de gegevens zien opduiken: 

1. Bovenaan staat de cognitieve elite: universiteiten bevatten de meest verstandige mensen, en 

hun afgestudeerden komen in de hoogste beroepen terecht. Er ontstaat dus een elite die 

gebaseerd is op intelligentie. 

2. Onderaan staan sociale en economische problemen: sociale problemen hangen samen met 

lagere intelligentie (armoede, werkloosheid, gevangenis, scheiding, meer kinderen hebben, 

etc.) 

3. Ras en IQ: Aziaten > Blanken > Zwarten 

4. Implicaties voor de sociale policy: er is een neerwaartse druk op het IQ in de VS. Mensen met 

een lager IQ produceren meer kinderen, dus zijn er meer mensen met een lager IQ (want 

erfelijk), en dat brengt meer sociale problemen met zich mee. Dit impliceert dat mensen met 

een lagere intelligentie deel zijn van de oorzaak van het probleem + interventies zullen 

weinig zin hebben want het IQ is grotendeels erfelijk en stabiel. 
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We moeten dus leren leven met de ongelijkheid (in plaats van ze te proberen oplossen), en we 

steken middelen beter in de hoge groep dan in de lage groep. 

Het boek kreeg veel publieke aandacht, maar ook veel wetenschappelijke kritiek. Er werd zelfs een 

task force opgericht om dit debat van de juiste argumenten te voorzien. Er waren 3 soorten kritiek: 

- Analyse van de assumpties 

- Bewijslast 

- Implicaties 

 

ANALYSA VAN DE ASSUMPTIES: 

1. “Er bestaat een algemene intelligentiefactor waarop mensen verschillen”: niet bewezen 

2. “Er bestaan vele tests, maar IQ tests zijn de beste hiervan”: als het vorige niet bewezen is, is dit 

ook problematisch. 

3. “IQ scores komen overeen met wat mensen ‘slim’ noemen”: dit is bijvoorbeeld al cultureel 

bepaald. 

4. “IQ scores zijn relatief stabiel doorheen het leven”: dit klopt niet, zie compensatorische 

programma’s. 

5. “Als IQ tests goed afgenomen worden, vertonen ze geen bias …”: IQ tests zijn doorgaans westerse 

opvattingen. 

6. “Intelligentie, en verschillen tussen groepen in intelligentie, is sterk erfelijk”: zijn rasverschillen in 

IQ het 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. 

Vb.: plant graan in rijke en arme grond. Op zich is de lengte, en kwaliteit van graan sterk erfelijk 

bepaald, maar dit wil niet zeggen dat het verschil in opbrengst tussen de 2 gronden ook erfelijk is. 

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

 

BEWIJSLAST 

- Correlatie is geen oorzaak. 

- De validiteit van de gebruikte metingen. 

- Geciteerde literatuur: bv. een studie over rasverschillen in ZA hield geen rekening met verschillende 

talen van proefpersonen. 

 

IMPLICATIES 

Eugenetica wordt aangespoord. Het idee om karakteristieken van de populatie te veranderen op 

basis van de erfelijkheid van eigenschappen. Dit was populair in de jaren 20-30, maar er stonden toch 

enkele grote vraagtekens bij. Het boek werd bekritiseerd omdat sommige argumenten sterk 

aanleunde bij het eugenetische gedachtengoed.  

 

Er blijken wel kleinere of grotere verschillen tussen groepen te bestaan in intelligentie. Recent 

onderzoek heeft echter een belangrijke ontdekking gedaan die een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan het verstaan van groepsverschillen in intelligentie: het onderzoek rond Stereotype threat. 

Het activeren van een stereotype kan belangrijke gevolgen hebben, ook op het gedrag. Het kan 

werken als een self-fulfilling prophecy: als aan vrouwen gezegd wordt “dit is een test waar mannen 

typisch goed op scoren”, dan scoren de vrouwen lager. Als aan een proefpersoon gezegd wordt “dit 

is een test waarop we consistent etnische verschillen vinden”, dan scoren zwarten lager dan blanken. 
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Aangezien stereotypes leven in de samenleving, wordt het fenomeen van stereotype threat ten 

minste deels verantwoordelijk geacht voor groepsverschillen inzake intelligentie. 

Moraal van het verhaal: als wetenschappelijk opgeleidde psycholoog is het cruciaal te handelen op 

basis van wetenschappelijke feiten, en niet op basis van stereotypes, of halve waarheden. Op die 

manier kan je stereotypes de wereld uit helpen. 

 

- Fin - 


