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1  Inleiding  

• Afkomstig van het Grieks: onderscheidend vaststellen van psychische eigenschappen. 

Vroeger psychotechniek, nu is nadruk op technische aspecten sterk afgenomen. Reden: vroeger lag de 

nadruk veel meer op technische aspecten (inclusief het gebruik van machines). Nu is men het meer 

gaan kaderen in een psychologisch kader van de patiënt.  

• Het is het analyseren van eigen of andermans kenmerken of problemen, zoeken naar verklaringen enz. 

behoren tot dagdagelijkse ervaringen maar met wetenschappelijke kennis onderbouwd en 

repliceerbaar.  

• Een vorm van meten: 

o psychologische constructen bestaan en kunnen gemeten worden: eigenschappen worden 

ondersteund door theorieën 

� identificatie van de te meten eigenschap: de theorie(ën) met betrekking tot de 

eigenschap in kaart brengen (= belangrijk), kiezen welke theorie het uitgangspunt van 

de test zal worden.  

Probleem: voor sommige eigenschappen is er slechts een beperkte theorievorming 

Voorbeeld: meten van creativiteit: wel zinvol maar moeilijk om een test te vinden om 

het te meten. De theorievorming over creativiteit is niet zo groot waardoor men het 

moeilijker heeft om een test hiervoor op te stellen.  

� operationalisering van de te meten eigenschap: specificatie van de operaties die nodig 

zijn om de eigenschap te meten, definitie van een domein van gedragingen die typisch 

zijn voor de bedoelde eigenschap, keuze van stimuli die aan de proefpersoon kunnen 

worden voorgelegd om reacties uit te lokken die een indicatie geven van de te meten 

eigenschap (= items). 

Voorbeelden: uitspraken (persoonlijkheidsvragenlijsten), taken (intelligentietests) en 

vragen (vaardigheidstests) 

� onderzoek en kwantificering van reacties: reacties van de persoon op de items geven 

informatie over de te meten eigenschap (in eerste instantie kwalitatief (woorden, 

gedragingen) en moeten gekwantificeerd worden). Met behulp van testmodellen 

wordt nagegaan of de verzamelde gegevens voldoen aan de vereisten om van een 

geslaagde meting te kunnen spreken. 

� terugkoppeling naar de theorie: als het aan een geslaagde meting voldoet en de 

bedoelde eigenschap meet � ondersteuning voor de theorie 

! Ook niet-succesvolle testconstructie kan bijdragen tot theorie-ontwikkeling 

(herziening of keuze voor rivaliserende theorie) 

o wetenschap van psychologisch meten = psychometrie 

o diverse types meetinstrumenten beschikbaar (o.m. observatie, interview, taak); tests= 

meetlatten voor psychologische eigenschappen 

2. Historische ontwikkeling van het testen 
Testonderzoek is al oud: 

• Oudheid:  

o voor 2000vC: Chinese keizer toetst zijn dienaren elke drie jaar op vorderingen 
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o voor 1000vC: selectie op testscores in boogschieten, muziek, paardrijden, schrijven, rekenen, 

sociale etiquette 

o Oude Testament: Gideon reduceert zijn leger middels beoordelingen 

o Oude Grieken: Hypocrates: theorievorming over temperamenten van mensen: afhankelijk van 

de lichaamsvochten in het lichaam: 4 vochten: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. De 4 types 

hadden te maken met karaktereigenschappen en het voorkomen.  Heel ongestructureerde 

manier om te bepalen voor welk type iemand was. Vooral klinisch.  

• Middeleeuwen en nieuwere tijd: 

o pogingen om intellectuele of karaktereigenschappen te beschrijven en te meten: fysieke 

kenmerken van:  

� gelaat (Lombroso), criminele fysiognomie 

� schedel (Gall), Psychologische eigenschappen hebben een zetel in de hersenen. 

Naarmate de eigenschap meer aanwezig is de hersengebieden groter zijn waardoor er 

uitstulpingen zijn in de schedel. Dus door het schedeloppervlak te inspecteren kan je 

veel zaken te weten komen over een bepaalde persoon en zijn kenmerken. Heel 

populair geweest. Nog steeds zaken van te zien: wiskundeknobbel 

� lichaam (Huter), handen= chiromantie 

� buitenaardse determinanten (astrologie),   

� zoölogische methode (Giambattista della Porta),  

� Fysiognomiek (Lavater): Uitloper van zoölogische methode � door de kritiek verder 

gegaan met de fysiognomiek: sterke drang om de bevindingen wetenschappelijk te 

maken. Het silhouette van het gelaat zou veel te zeggen hebben over de 

karaktereigenschappen.  

• vanaf begin 20
e
 eeuw: meer wetenschappelijke aandacht omdat men meer wetenschappelijke 

zekerheid wou. 

2.1 Periode tot het verschijnen van de Binet-Simon test 

• Psychiatrie in Frankrijk en Duitsland: Verschillen tussen geesteszieken en verschillende gradaties 

o In Frankrijk vooral aandacht voor geestelijke onvolwaardigheid 

Pinel bevrijdde krankzinnigen, omdat zij niet misdadig maar ziek zijn. Ontstaan van sterke 

interesse in geestelijke abnormaliteit 

Esquirol: boek met nadruk op onderscheid tussen krankzinnigheid en zwakzinnigheid. Idiotie: 

geen ziekte maar gebrek aan intellectuele vaardigheden 

Séguin: trainen van zwakzinnige kinderen, mn motorisch en sensorisch. performantietest: 

Séguin Form Board: vaststellen van de graad van zwakzinnigheid en hoe training erop inspeelt. 

o Charcot (1825-1893) 

grondlegger van de neurologie, leidde een van de belangrijkste centra voor psychiatrie en 

neurologie in Europa: Hôpital la Salpétrière in Parijs 

o In Duitsland: onderzoek naar geestelijke vermogens: 

Rieger: algemeen toepasbare methode voor intelligentieonderzoek 

Kraepelin: pogingen tot diagnose van krankzinnigheid 

Ebbinghaus: psychische vermoeidheid meten 

Ziehen: evaluatie van antwoorden af laten hangen van prestaties van getesten 

• Experimentele psychologie in Duitsland: stimulerende en remmende werking. 

 Stimulerend:  

� waarde aan exacte beschrijving van experimenteercondities 

� rigoureuze controle van variabelen 

� nauwkeurige verwerking van uitkomsten. 
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Remmend: 

� nauwkeurige verwerking van uitkomsten, want verschillen werden toegeschreven aan 

fouten van het experimenteerproces 

o Wundt: Leipzig (1879). Doel: generaliseerbaarheid van wetten en samenhangen. Onderzoek 

beperkt tot de primaire sensorische en motorische functies 

start systematisch experimenteel onderzoek op grote schaal. 

beperkingen in relevantie voor testdiagnostiek 

� focus op algemene wetten en samenhangen en niet op afwijkingen en verschillen 

� focus op primaire sensorische en motorische functies en niet op hogere en complexere 

cognitieve en intellectuele processen   

o Cattell: individuele verschillen in reactietijd. (1890) Woord ‘test’ voor het eerst. 

promoveerde bij Wundt over individuele verschillen in reactietijd 

stichtte in VS ‘laboratorium voor experimentele psychologie en testpsychologie’ 

o Jastrow: serie tests, waarbij ze resultaten konden vergelijken met normen 

o American Psychological Association (1893): commissie met als taak registreren van tests en 

formuleren van gebruiksmogelijkheden 

• Genetica 

o Galton (neef Darwin): antropometrische onderzoekingen: lichamelijke, sensorische én 

geestelijke functies. In navolging van Darwin geïnteresseerd in erfelijkheid van psychische 

eigenschappen en probeerde aan te tonen dat dezelfde wetten gelden.  

Drie elementen: 

� wenselijkheid van het onderzoek van individuele verschillen 

� noodzaak van systematisering van onderzoekstechnieken: standaardisatie van 

condities, gedisciplineerd gebruik van onderzoeksinstrumenten 

� resultaten uitdrukken in termen van afwijkingen van gemiddelde: ‘normatief’denken.  

Dit normatieve denken, met resultaten in statistische termen en 

waarschijnlijkheidsberekeningen waren nieuw. 

o Pearson: geïnspireerd door deze mogelijkheden en heeft veel betekend voor statistiek en 

testpsychologie � verschillende soorten correlaties. 

Maar nog niet op grote schaal. Interesse was incidenteel en voornamelijk theoretisch en alleen in laboratoria. 

Onderzoeksresultaten werden weinig toegepast, en als dat werd gedaan was het teleurstellend. Reden: 

• keuze van de vermogens en functies: hoofdzakelijk psychofysiologisch. Nauwelijks gericht om meer 

complexe intelligentiefuncties. 

2.2 Periode tussen verschijnen van de Binet-Simon-test en WO-I. 

� later begon men te experimenteren met het gebruik van tests buiten het laboratorium 

o onderwijs 

o psychiatrie 

o personeelsselectie 

In die contexten werd duidelijk dat de methoden uit het experimenteel labo beperkingen hadden. Dit 

gaf aanleiding tot het ontstaan van nieuwe testvormen: 

o intelligentietests 

o psychotechnische proeven 

o persoonlijkheidsvragenlijsten 

o projectietests 
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• intelligentietests:  

1896 Binet & Henri: La Psychologie Individuelle 

o studie van individuen als alternatief voor algemene psychologie 

o criteria “mental test”werd indicatie voor geestelijke groei. 

Binet (directeur, Sorbonne) kreeg opdracht (1904, van min van onderwijs) om onderzoek te doen naar 

moeilijkheid tot differentiatie tussen luie en incapabele kinderen. Succes kwam toen niet getest werd 

op veronderstelde basisfuncties, maar een steekproef uit verschillende complexe opgaven uit dagelijks 

leven.  

leidde tot eerste intelligentietest: Binet-Simon 1905 

o 30 proefjes (opgaven dagelijks leven) 

o uitgeprobeerd bij 50 normale kinderen van verschillende leeftijden 

o gerangschikt volgens moeilijkheid (“leeftijdsdifferentiatie”) 

o nog geen objectieve scoring 

Binet’s benadering was nieuw: 

� accent op complexe i.p.v. eenvoudige mentale processen (begrip, geheugen, oplossen 

van problemen, verbeeldingskracht) 

� empirisch uitgangspunt. Opgaven die niet functioneerden werden verwijderd 

� totaalscore om intelligentieniveau weer te geven 

• Binet-Simon 1908 

o gedeeltelijk andere items 

o items gegroepeerd in leeftijdsschalen (3-12 jaar) 

o notie mentaal niveau: 

� leeftijd van het normale kind waarmee de prestaties van het onderzochte kind in 

overeenstemming zijn 

� basisjaar + 1 jaar per vijf correct opgeloste items uit een hogere reeks 

• Binet-Simon 1911 

o gelijk aantal proeven (n=5) per leeftijdsschaal 

o proeven voor jongere leeftijdsgroepen (3 mnd, 9 mnd, 1 jaar, 2 jaar) 

o andere berekening mentaal niveau 

� basisjaar + 1/5 jaar voor elke succesvol beëindigde proef uit een hogere categorie 

� decimaal getal 

Later doorgetrokken naar hogere leeftijden.  

Binet’s test waren praktisch van grote betekenis. Niet voor de theoretische vraag naar samenstellende 

elementen in intelligentie. 

� vertaling door Goddard, maar met andere bedoeling 

o eugenetische beweging 

o selectiemiddel 

� toestemming tot immigratie 

� verplichte sterilisatie  

• Claparède bouwde voort.  

Stern: mentale leeftijd vergelijken met werkelijke leeftijd 

Terman: hoogleraar universiteit Stanford, geëngageerd in eugenetische beweging 

o VS-versie van de test. Belang aan twee testtechnische eisen: 

� standaardinstructies, voor vergelijkbaarheid van testscores 

� normen construeren 

o Mentale leeftijd bepalen door testprestatie te delen door chronologische leeftijd 
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Stanford-Binet 1916 

o gedeeltelijk andere items 

o uitbreiding leeftijdsbereik tot 16 jaar, vanaf 16 jaar intelligentie volledig ontwikkeld 

o test ook bruikbaar voor oudere kinderen en volwassenen 

o veel grotere proefgroep dan Binet (wel alleen blanke Californiërs) 

o invoering intelligentiequotiënt (geïnspireerd door Stern) 

o IQ= (ML/CL)/100  

o hoogste ML die behaald kan worden is 19.5 jaar 

• Spearman: twee-factorentheorie: alle test hebben twee intelligentiefactoren: 

� algemene (g-)factor 

� specifieke (s-)factor 

Intelligentie = gemeenschappelijke factor die men kan extraheren uit willekeurige serie 

intelligentietests. 

• Thorndike (VS) en Burt (Eng): meting van opleidingsvordering van leerlingen. Educational achievement 

test. 

Kenmerken van deze periode:  

• vooral in de praktijk van intelligentietesting grote vooruitgang  

• theoretische vraag naar samenstellende elementen van intelligentie blijft grotendeels onbeantwoord 

• nog geen testen op grote schaal (collectieve afname) 

• nog geen valideringsonderzoek 

2.3 Van het begin van WO-I tot WO-II 

Met WO-I kwam ontwikkeling van testen in stroomversnelling. Reden: grote groepen selecteren voor functies 

en opleidingen. 

• Dld, Eng, Fr. Voor het eerst buiten laboratorium en meer routinematig bij ‘selectie en plaatsing’ 

• VS: noodzaak om snel en efficiënt gróepsgewijs te testen. Schriftelijke test, Army Alpha, met 

verschillende soorten opdrachten (reken, denksommen, woordbetekenissen). Later ook Army Beta 

(niet verbaal) Betrouwbaarheid leek bevredigend en voorspellend vermogen ook. 

• toch ook vooruitgang op vlak van individuele testdiagnostiek: Stanford-Binet 1937 

o uitbreiding leeftijdsbereik (2 jaar – 22j 10m) 

o verdere uitbreiding aantal proeven 

o representatievere onderzoeksgroep (wel nog steeds alleen blank) 

o invoering van parallelvormen 

o meer psychometrische zorg 

o David Wechsler (1896-1981) hoofdpsycholoog aan het Bellevue Psychiatric Hospital in New 

York, professor klinische psychologie aan de New York University 

� 1939 “the measurement of adult intelligence”: kritiek op tests uit de Stanford-Binet 

traditie: 

• Intelligentie is te gedifferentieerd om in één score te vatten 

• Aard van de proeven verschilt naar gelang van de leeftijd 

• Proeven zijn hoofdzakelijk verbaal 

• Mentale leeftijd is niet geschikt voor gebruik bij volwassenen 

� twee nieuwe principes 

• puntenschalen (i.p.v. leeftijdsschalen) 

• verbale en performantiële intelligentie (i.p.v. algemene mentale bekwaamheid) 

� deviatie-IQ  
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� Testen:  

• Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 

o 1949 WISC (Ned. Versie 1963) 

o 1974 WISC-R (Ned. Versie 1986) 

o 1992 WISC-III (Ned. Versie 2002; 2005) 

o 2004 WISC-IV 

• Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 

o 1955 WAIS (Ned. Versie 1970) 

o 1981 WAIS-R 

o 1997 WAIS-III (Ned. Versie 2001) 

o 2008 WAIS-IV 

• Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) 

o 1967 WPPSI (Ned. Versie 1981) 

o 1989 WPPSI-R (Ned. Versie 1997) 

o 2002 WPPSI-III (Ned. Versie 2009) 

• Wechsler Non Verbal scale of ability (WNV) 

o 2006 WNV (Ned. Versie 2008)  

o Tegelijkertijd 2 herzieningen Stanford-Binet: 

� Stanford-Binet 1960 

• geen parallelvormen meer 

• maximale chronologische leeftijd opgetrokken tot 18 jaar 

• invoering deviatie-IQ (gemiddelde 100, SD 16) 

• uitvinding van Wechsler 

• oplossing voor twee problemen: 

• ML stijgt niet zoals CL 

• standaarddeviatie IQ verschilt naargelang leeftijdsgroep 

• in 1972: nieuwe normen (niet uitsluitend blanken) 

� Stanford-Binet 1986 

• inhoudsschalen in plaats van leeftijdsschalen 

• 15 schalen 

• 4 groepen: verbaal, abstract/visueel, kwantitatief, onmiddellijk geheugen 

• standaardscores voor elke subtest (M=50, SD=8) 

• deviatie-IQ per groep en voor geheel 

• nooit in het Nederlands verschenen 

• psychotechnische proeven: parallel aan intelligentietests in de context van onderwijs ontwikkelden zich 

psychotechnische proeven in de context van personeelsselectie en beroepskeuzeadvies 

o door technische en industriële revolutie waren rond de eeuwwisseling nieuwe beroepen 

ontstaan 

o nood aan instrumenten om geschiktheid voor deze beroepen te onderzoeken 

o ontstaan van bureaus voor beroepskeuze 

 

o Hugo Münsterberg (1863-1916) 

� pionier van de psychotechniek 

� van oorsprong Duitser 

� werkzaam aan Harvard University 

� ontwikkelde onder meer psychologische proeven voor de selectie van trambestuurders 
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Na WO-I liep testontwikkeling van Eur en VS sterk uiteen: 

• Eur: gedomineerd door gestaltpsychologie, personalisme, frenomenologie, dus individuele diagnostiek 

populair: wijze waarop taak verricht wordt, net als werkinstelling en houding, minstens even belangrijk 

als prestatie zelf. 

• VS: oblieke factoren, gedomineerd door filosofische, vooral behavioristisch-positivistisch, en praktische 

behoefte: kwantitatief verwerkbare groepstests. Reden: 

o grote aantallen voor selectie en plaatsing 

o toenemend aantal immigranten (zo rationeel mogelijk integreren in maatschappij) 

o toenemende specialisatie, differentiatie en vertechnisering van productieproces 

Door immigranten ook behoefte aan tests die minder afhankelijk zijn van taal en cultuur: 

Pintner en Paterson: niet-verbale intelligentietest, Army Bèta. Deze test grote invloed: 

• Vergelijkend onderzoek tussen bevolkingsgroepen (geringe betrouwbaarheid) 

• onderzoek verschillen tussen volken 

• toepassing in intelligentieonderzoek van gehandicapten, zoals motorisch of perceptueel 

gestoorden 

• Eng: tussenpositie (tussen Eur en VS): 

o Ballard, Progressive Matrices van Raven 

o trachten bij beoordeling van schoolvorderingen de subjectiviteit te elimineren. Dus multiple-

choice, en constructie van docent naar specialist. 

o Orthogonale factoren (rechthoekig, loodrecht) 

Het gebruik van tests ging vooraf aan theorie: 

• Thurstone stimuleerde aandacht voor kritische evaluatie van test: als het gedrag buiten de testsituatie 

wil voorspellen (=criteriumgedrag) moet de relatie tussen test en criterium tevoren zijn aangetoond. 

Dus: statistiek, boeken, tijdschriften 

• Door div: nieuwe dimensie aan  onderzoek naar intelligentiestructuur: groepsfactoren. Thurstone 

identificeerde: verbaal begrip, word-fluency, number-facility, ruimtelijk inzicht, associatief geheugen, 

perceptual-speed, redeneren. 

• rond 1930 gebeurden een aantal verschuivingen: Ontstaan en ontwikkeling van persoonlijkheidstests. 

o geschiktheid voor een beroep hangt niet alleen af van capaciteiten maar ook van 

persoonlijkheid 

o hulp van psycholoog werd niet alleen ingeroepen bij selectie voor technische beroepen maar 

ook bij selectie voor leidinggevende en organisatorische beroepen 

• deze verschuivingen leiden mee tot de intrede van een nieuw soort psychotechnische proeven:  

o observatieproeven (vooral in Eur), voor kwalitatieve aspecten van prestatie. Via beoordeling 

van werkwijze naar test voor gedrag. Nauwelijks betrouwbaar of objectief, voornamelijk 

impressionistisch en intuïtief.  

� niet alleen aandacht voor prestatie van geteste persoon, maar ook voor gedrag tijdens 

de proef 

� persoonlijke inbreng diagnosticus werd belangrijker 

� manier van verslagvoering veranderde 

o Persoonlijkheidsvragenlijsten: door WO I ontstond nood aan instrumenten om emotioneel 

onstabiele recruten te kunnen identificeren 

� 1917: Woodworth Personal Data Sheetbehoefte aan systematische vorm van 

verzamelen. Ook allerlei specifieke terreinen, zoals interesses, waarden en attitudes. 

• Hieruit ontstond in de jaren ’30 heel wat nakomelingen die gekenmerkt worden 

door differentiatie 

o diverse aspecten van aanpassing 

o diverse domeinen 
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� kenmerken: 

• sterk psychiatrische inslag 

• focus op aanpassing 

• psychiatrische ziektebeelden als vormen van ‘onaangepastheid’ 

� in de jaren 1940 ontwikkelen Hathaway en McKinley een vragenlijst die erop gericht is 

meerdere aspecten van persoonlijkheid en disfunctioneren te meten: de Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory (MMPI)(empirische constructiemethode) 

• herwerkt (MMPI-2) en aangepast voor adolescenten (MMPI-A) 

• andere vragenlijsten zijn op de MMPI gebaseerd 

o California Personality Inventory (CPI)‘MMPI voor normalen’ (Empirische 

constructiemethode)  

o Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV) (factoranalytische 

constructiemethode) 

o Projectietest (vanaf jaren ’30), voor associaties, voor identificatie van onbewuste motieven en 

behoeften van de persoonlijkheid. Dit vanuit onvrede met apparaten-tests, die te veel focusten 

op de ‘buitenkant’ van de persoon, mede onder invloed van de opkomst van de psychoanalyse. 

� Sigmund Freud (1856-1939) 

• grondlegger van de psychoanalyse 

• lanceerde de idee dat emotioneel beladen herinneringen, die uit het bewustzijn 

verdrongen zijn, weer bewust gemaakt kunnen worden met behulp van 

subtiele duidingsmethoden 

� Carl Gustav Jung (1875-1961) 

• leerling van Freud 

• gebruikte woord-associatietest om complexen van emotioneel beladen, 

onverwerkte ervaringen bloot te leggen 

� Hermann Rorschach (1875-1961) 

• leerling van Freud en Jung 

• gebruikte vlekken om inzicht te krijgen in diepere persoonlijkheidsstructuur 

(Rorschach vlekkentest) 

• hedendaagse test verschilt van oorspronkelijke 

o minder platen 

o kleinere platen 

o zonder zwarte rand 

o schakering ten gevolge van drukproces 

• Rorschach beschreef test als ‘waarnemingsexperiment’ 

• bij interpretatie niet zozeer letten op inhoud van de antwoorden, maar wel op 

de vormkenmerken 

• test was aanvankelijk niet erg succesvol 

o leidde tot andere vormen van dit soort onderzoek:  

� platentests (bijv. Thematic Apperception Test) 

� keuzetests (bijv. Szondi) 

� tekentests (bijv. Boomtest) 

� vanaf jaren ’40: sector van personeelsselectie en beroepskeuzeadvies 

Samengevat: 

• Ontwikkeling stormachtig. Maar theoretische en methodologische verantwoording niet. 

• Accentverschil tussen Eur en VS. VS: kansen van onderzochte op een positief resultaat, door ‘klasse’ring 

(actuarische wetenschap). In Eur: totaliteit van de persoon, beleven, structuur, dynamiek, met test in 

ondergeschikte rol. Conclusies niet kwantitatief, maar beschrijvend (vaak sterk literair) 

2.4 Van het begin van WO II tot heden 

Ontwikkelingen in VS: 

• Expansie op alle terreinen van testen: qua aantal, en sterke kritische bezinning op methodologische 

grondslagen. In Eng: Education Act van ’44: test voor schoolkeuze. 
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• In Vs samenwerking van psychologen met keurings- en selectiediensten. Leidde tot  

• toename selectie- en diagnostische test 

• professionalisering selectie- en plaatsingsbeleid 

• constructieve en kritische bezinning op psychologische principes van testonderzoek 

o 9 mio getest met Army General Classification Test (AGCT). Gegevens vormen bron voor 

normerings- en valideringresultaten. Naast algemene intelligentie ook structuur van 

vaardigheden.  Speciale test voor specifieke functies en vaardigheden.   Schoolvorderingentest 

voor vergelijking van resultaten van vooropleiding.  Opleidings- en kennistest voor voorspellen 

van toekomstige prestaties, en opleidingsprogramma’s evalueren.  Individuele en 

groepsobservatietest, bij samenstelling van groepen, bepaling van leiderschapskwaliteiten en 

psychiatrische keuring.  Persoonlijkheidsvragenlijsten en biografische vragenlijsten voor 

identificatie van potentiële psychiatrische patiënten.   

• In 1947 Educational Testing Services (ETS): niet alleen gericht op toegepast onderzoek en 

testconstructie, ook fundamenteel psychometrisch onderzoek. 

• Over test en testonderzoek veel geschreven: boeken tijdschriften. 

• Ook itembanken en adaptief testen 

Ontwikkelingen in Eur, vooral in Nl 

• In Nl in ‘40/’50 geremd door oriëntatie van psychologie op intuïtie van psycholoog. 

• 1959: Test Research Commissie (nu COTAN), voor publicatie van test en documentatie van het 

onderzoek daarmee. 

• Schoolvorderingentest: ’70. CITO, voor basisonderwijs en voortgezet algemeen en beroepsonderwijs 

(niet academisch). 

• Sinds ’87 zijn universitaire onderzoeksactiviteiten gebundeld in het Interuniversitair 

Onderzoeksinstituut voor Psychometrie en Sociometrie (IOPS). Taken: bundelen van 

promotieonderzoek in psychometrie en sociometrie via cursussen en congressen. 

3  Definitie, kenmerken en toepassingen van de test 
Test versus voorwetenschappelijke oordeelsvorming; dus kenmerken voor goede test. Relatie tussen testen en 

meten. Eisen aan constructie van tests. 

3.1  Wat is een test 

3.1.1  Onderdelen van een test: 

• testmateriaal:  

o systematische werkwijze 

o steekproef van gedragingen 

o doel = uitspraak over individu (voorspelling, classificatie, beschrijving) 

o vergelijking met andere mensen  

• testformulieren:  

o voor de antwoorden, reacties, gedragsgegevens waarop de interpretaties en conclusies 

gebaseerd zullen worden 

o in te vullen door respondent of proefleider  

• testhandleiding: 

o grote variatie in uitvoerigheid 

o exacte testinstructie: vier basisingrediënten 

� testinstructie (concrete gang van zaken tijdens het testonderzoek) 

� verwerkingsprocedure (toekenning numerieke scores) 

� normtabellen (scores van representatieve normgroep) 
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� informatie over wetenschappelijke kwaliteit van de test (betrouwbaarheid, validiteit) 

3.1.2 Kenmerken van een test: 

• Efficiëntie:  

o testconstructeur heeft verzameling van opgaven geselecteerd of geconstrueerd die optimaal 

een appèl doen op de te meten eigenschap 

o diagnosticus creëert een testsituatie waarin bijkomstigheden en storende invloeden zo veel 

mogelijk worden geweerd 

• Standaardisatie, want prestatie moet vergelijkbaar zijn met die van anderen, dus gelijke 

omstandigheden. Condities en invloeden standaardiseren: procedure van afneming, van testmateriaal, 

instructie en oefenvoorbeelden, van tijdlimieten en verwerkingsregels 

• Normering: gebonden aan groep proefpersonen 

o rangorde 

o afstanden tussen testscores 

o discrete verdeling omzetten in normaalverdeling (voor ‘gladstrijken’ van steekproeffouten, 

voor ‘handige’ schaal). Meestal normen noodzakelijk, behalve wanneer een relatie wordt 

nagegaan (bv selectie van 10 beste kandidaten) 

• Objectiviteit of scoring: onafhankelijk van storende invloeden van persoon van 

waarnemer/beoordelaar /interpretator. 

• Betrouwbaarheid: als tussen twee metingen bijzonder weinig verschillen vinden. 

Er is natuurlijk altijd toeval. Bij psychologische metingen zullen fluctuaties in prestaties en gedrag op 

vragen) groter en complexer zijn dan bv twee keer lichaamslengte meten. 

Hoge betrouwbaarheid is belangrijk, zodat het niet uitmaakt, wanneer iemand getest wordt 

• Validiteit: of de indicaties juist zijn. 

Soms enkelvoudige persoonlijkheidstrek of vaardigheid, soms meer omvattende theorie. 

 

3.2 Meten van eigenschappen door middel van tests 

De test als ‘meetlat’ voor psychologische eigenschappen 

3.2.1 De gangbare procedure voor het meten van psychologische eigenschappen 

Psychologische eigenschappen vallen niet samen met de operaties die men moet verrichten om ze te meten. 

Men kan pas van meten spreken als vanuit dit ‘getelde aantal’ een conclusie volgt over de eigenschap in 

kwestie. 

3.2.1.1 Identificatie van de te meten eigenschap 

Welke theorie of rivaliserende theorieën. De onderzoeker die een test/meetinstrument wil maken 

moet goed op de hoogte zijn van de theorie achter deze eigenschappen en een keuze maken voor een 

theorie die als uitgangspunt zal dienen 

Problemen: 

• Voor veel psychologische eigenschappen is de theorievorming maar matig ontwikkeld. 

• veel psychologische eigenschappen zijn niet waarneembaar in gedrag (bv creativiteit) 

• Er zijn veel eigenschappen met een theoretisch onduidelijke of dubieuze status. Deze 

eigenschappen lijken op te komen en even makkelijk te verdwijnen (waan van de dag) 

3.2.1.2 Operationalisering van de eigenschap: 

= specificatie van de operaties die nodig zijn om de eigenschap te meten. Psychologische 

eigenschappen zijn minstens één niveau van de operaties verwijderd. Psychologische eigenschappen 

zijn hypothetische begrippen. Operationalisering: 

• Domein van gedragingen typisch voor bedoelde eigenschap. Wanneer het hypothetische begrip 

theoretisch goed gefundeerd is, zal de definitie van dit gedragsdomein eenvoudiger zijn. Maar 

deze fundering is vaak onvoldoende. 
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• Afstemmen van stimuli op het beschreven gedragsdomein.  

Voorbeelden: 

o uitspraken 

o taken 

o vragen 

3.2.1.3 Onderzoek en kwantificering van reacties. 

Reacties zijn in 1
e
 instantie kwalitatief. De stap naar getallen: reacties in een hogere categorie krijgen 

een hogere numerieke waarde. Items in de test moeten allen positief correleren en wel in dezelfde 

mate. Dat wordt gezien als ondersteuning van de hypothese dat de items gezamenlijk een en dezelfde 

eigenschap meten. 

3.2.1.4 Terugkoppeling naar de theorie: 

Uitkomsten van de statistische analyses hebben gevolgen voor de theorie. Een theorie bestaat 

doorgaans uit het nomologisch netwerk, een theorie ter verklaring van de waarneembare 

verschijnselen, waarbinnen de gemeten eigenschap een plaats heeft. 

Statistische methoden worden gebruikt om een test te construeren en de meeteigenschappen vast te 

stellen: 

• klassieke testtheorie 

• item-responstheorie 

• representational measurement: alleen sprake van meting, indien de formele relatie tussen 

meetwaarden/testscores overeenkomen met de relaties die er in de empirie bestaan tussen de 

objecten. ‘Empirie’ is een direct waarneembaarheid van eigenschappen en relaties. Deze vind 

je zelden in psychologie. Daarom is deze methode niet zo geschikt voor psychologische, 

hypothetische eigenschappen 

3.3  Definitie van een test 

Test = een systematische classificatie- of meetprocedure, waarbij het mogelijk is om een uitspraak te doen over 

één of meer empirisch-theoretisch gefundeerde eigenschappen van de onderzochte of over specifiek niet-

testgedrag, door uit te gaan van een objectieve verwerking van reacties van hem/haar, in vergelijking tot 

die van anderen, op een aantal gestandaardiseerde zorgvuldig gekozen stimuli. 

3.4 Toepassingsmogelijkheden 

3.4.1  Beoordeling van individuen 

• Voorspellingen van in de toekomst gelegen prestatie: criterium 

• keuzemogelijkheid tussen ten minste 2 opties. Tests moeten niet alleen correleren met criteria, maar er 

moet ook differentiatie tussen de verschillende alternatieven zijn.  

• onderzoeken wat de zwakke en sterke kanten van een kandidaat zijn. Testscores van dezelfde persoon 

onderling vergelijken (= ipsatieve scores) 

• ontwikkeling van een persoon in de tijd: interne vergelijking. Longitudinaal onderzoek 

• Beschrijving van een onderzochte. Voor diagnostische doeleinden, voor verklaringen, voor adviezen. 

• t.b.v. counseling, om samen met de cliënt analyseren / bewust maken en herformuleren van het 

probleem 

3.4.2  Beoordeling van groepen 

Bv onderzoek naar intelligentieverschillen tussen bevolkingsgroepen, verschillen in cognitieve ontwikkeling 

tussen leeftijdsgroepen. 

De individuele diagnostiek grijpt altijd terug op onderzoek naar groepsverschillen. 
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3.5  Beoordeling van invloed van situaties en methoden 

Onderzoek van groepsverschillen ook nodig in het kader van de beoordeling van methoden (bv behandeling) en 

van situaties (bv stress). Het gaat om conclusies inzake de verschillende experimentele of empirische 

variabelen op basis waarvan die verschillende groepen zijn onderscheiden. 

Averechtse diagnostiek: wanneer een test met een criterium correleert, dan deze correlatie niet alleen 

gebruiken voor voorspellingen, maar licht werpen op criterium zelf. 

4 Indelingen, onderscheidingen en begrippen 

4.1 Indeling naar testgedrag 

Niet altijd ondubbelzinnig aan te geen in welke categorie een psychologische eigenschap hoort. 

Onderscheid naar: 

• tests voor prestatieniveau: maximale prestatie wordt verwacht, met duidelijke norm wat ‘goed’ en 

‘fout’ is. 

• Tests voor gedragswijze: niet een vooraf bekende ‘goed/fout’-sleutel. Het gaat erom ‘hoe’ iemand iets 

doet. Test is vaak ‘vragenlijst’ 

• meting van intelligentie, cognitieve capaciteiten, kennis, inzicht,… 

4.1.1  Categorie 1: enkelvoudige algemene niveautests 

• meten ‘general ability’ en leiden tot één indicatie van intelligentie 

• doel = algemene niveaubepaling, niet differentiatie in deelaspecten 

• drie soorten 

o ontwikkelingstests en individuele intelligentietests voor kinderen 

Bayley Scales of Infant Development en Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III) 

o individuele intelligentietests voor volwassenen 

Kaufmann Adolescent and Adult Intelligence Test (KAIT)  

o algemene collectieve intelligentietests 

Nederlandse DifferentiatieTestserie (NDT) 

4.1.2  Categorie 2: veelvoudige algemene niveautests 

• doel = differentiatie in deelaspecten 

• voorwaarde: deeltests moeten afzonderlijk voldoende betrouwbaar zijn en onderling voldoende 

onafhankelijk 

• twee soorten 

o testbatterijen voor intelligentiefactoren 

Drenth testserie voor het hoger niveau (NAT, VAT, TNVA) en French Kit 

o testbatterijen voor geschiktheden 

o General Aptitude Testbattery (GATB) 

4.1.3  Categorie 3: speciale niveautests 

• toegespitst op een speciaal segment van begaafdheid 

• drie soorten 

o tests voor speciale intelligentiefactoren 

Raven Progressive Matrices 

o tests voor speciale geschiktheden 

d2 Aandachts- en concentratietest: volwassenen moeten doelstimuli identificeren in aanwezigheid 

van diverse afleiders. Resulteert in werktempo, nauwkeurigheid, concentratieprestatie en variatie 

in tempo. 

o tests voor speciale niet-intelligentiefactoren 

bijv. tests voor kleurenblindheid, handvaardigheid,... 



Samenvatting psychodiagnostiek                                                         Dorien Schraepen  

pag. 18 

4.1.4 Categorie 4: vorderingentests 

• doel = meten in hoeverre de onderzochte het doel van een opleiding bereikt heeft verder onderscheid 

mogelijk tussen 

o schoolvorderingentest (‘achievement test’): specifiek gericht op schoolse kennis 

bijv. CITO-toetsen 

o vaardigheidstest (‘proficiency test’): gericht op vaardigheden buiten de directe cognitieve sfeer en 

kennis 

4.2  Tests voor prestatieniveau 

• focus op hoe iemand iets doet of op welke manier zijn prestatie of reactie plaatsvindt 

• geen vooraf gekende ‘goed/fout’-sleutel 

• meting van persoonlijkheidstrekken, voorkeuren, houdingen,… 

4.2.1  Categorie 1: observatietests 

• beoordelaar observeert de cliënt 

• aanvangsgegevens zijn al het resultaat van een informatieverwerkingsproces 

• twee soorten 

o Individuele observatietests 

bijv. individuele opdrachten binnen assessment center: vb: presentatie, simulatie en 

postbankoefening.  

o Groepsobservatietests 

bijv. groepsopdrachten binnen assessment center d.m.v. groepsdiscussie 

4.2.2  Categorie 2: somatofysiologische methoden 

• psychologische kenmerken wordt afgeleid uit meting van lichamelijke kenmerken of processen 

• twee soorten 

o morfologische methoden (vooral historisch belang) 

bijv. fysiognomiek, zoölogische methode, frenologie,... 

o fysiologische methoden 

bijv. EEG, hersenscans, huidgeleiding,... 

4.2.3  Categorie 3: zelfbeoordelingen 

• meestal in de vorm van vragenlijsten 

• andere methoden: 

o Osgood schalen / semantische differentiaal: veelheid aan polariteiten is te beschrijven in termen 

van drie dimensies: evaluatie (goed/slecht), activiteit (actief/passief) en potentie (sterk/zwak) � 

dimensies zijn niet sterk cultuurgebonden 

o Role Construct Repertoire / Rep-test: persoonlijkheid bestaat uit een reeks ‘constructs’ die voor 

iedere mens uniek zijn. Gericht op voor gedrags relevante sociale begrippen en connotaties bloot 

te leggen 

o Q-technique / Q-sort: onderzochte moet een serie uitspraken sorteren in stapeltjes en dat wordt 

gebruikt voor vergelijkingen, bijv. ‘huidige zelf’ versus ‘ideaal zelf’. 

• vier soorten 

o interessetests 

bijv. beroepeninteressetests 

o waarde- en attitudetests 

bijv. Schaal voor Interpersoonlijke Waarden (SIW): wat mensen belangrijk vinden in sociale relaties, 

30 groepen met drie uitspraken, waarvan telkens de ‘meest belangrijke’ en de ‘minst belangrijke’ 

aangeduid moeten worden. Zes soorten waarden: Sociale Steun, Conformiteit, Erkenning, 

Onafhankelijkheid, Altruïsme en Leiderschap. 

o biografische vragenlijsten 

bijv. gestandaardiseerd anamneseformulier 
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o persoonlijkheidsvragenlijsten 

bijv. MMPI-II. 

4.2.4  Categorie 4: kwalitatieve prestatietests 

• cliënt krijgt opdracht; niet goed of fout uitvoeren is van belang, wel wijze waarop 

• twee soorten 

o niveautests voor gedragswijze 

� experimentele tests (bijv. pijndrempel, figurale na-effecten,...) 

� motoriektests (bijv. tapping) 

� intelligentietests voor klinisch gebruik (bijv. Bender Gestalt test: figuren overtekenen, 

observatie naar hoe vlot) 

� karaktertests (maar verouderd) 

� tests voor cognitieve of perceptuele stijlen (bijv. Embedded Figures Test) 

o projectieve technieken:  

� perceptietests, bijv. Rorschach 

� interpretatietests, bijv. Thematic Apperception Test (TAT), Children’s Apperception Test 

(CAT): interpreteren van een afbeelding of een foto. 

� expressietests, bijv. Boomtest 

� constructietests, bijv. Wereldspel 

� associatietests, bijv. Zinaanvultest 

� keuzetests, bijv. Szondi 

4.2  Volgens instructie en afneming:  

4.2.1  Individuele test  

• Testleider formuleert vragen/opdrachten en registreert reacties/prestaties van de onderzochte tijdens een 

individueel contact 

• populair in Europa 

• voordelen: 

o onderzochte kan gestimuleerd worden indien nodig 

o testleider kan nagaan of onderzochte instructies begrepen heeft 

o mogelijkheid tot observatie en verzamelen kwalitatieve gegevens 

4.2.2  Groepstest  

• Testleider geeft collectieve instructie voor hele groep tegelijk, surveilleert, geeft aanwijzingen tijdens 

afname en zamelt de voltooide opgaven in 

• moeilijker in bepaalde culturen, bij jonge kinderen en bij patiënten 

• optimale groepsgrootte hangt af van aard test, doel onderzoek en leeftijd onderzochte groep 

• voordelen: efficiënt, besparing van tijd en geld 

4.2.3  Snelheidstest (speedtests) 

• peilt naar snelheid waarmee de onderzochte kan werken  

• maat = # opgaven die voltooid worden binnen bepaalde tijd 

• # opgaven > wat de meeste mensen binnen de voorziene tijd kunnen voltooien 

• alle opgaven hebben ongeveer zelfde moeilijkheidsgraad 

• opgaven zijn makkelijk zodat er nauwelijks fouten gemaakt worden 

4.2.4 Niveautest  

• Peilt naar het prestatieniveau dat de onderzochte behaalt 

• maat = aantal correct opgeloste opgaven 

• opgaven variëren in moeilijkheidsgraad 

• opgaven worden meestal in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad voorgelegd 

• er wordt geen tijdsdruk opgelegd 
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Verhouding snelheid-niveau: 

• snelheid: kwaliteit en kwantiteit van de opgaven: negatieve correlatie: kwaliteit neemt af.  

• Niveau: bij beperking van tijd: wie beter is is ook sneller 

• Snelheid: als men goed is in makkelijker taken wordt het niet duidelijk dat iemand een hoog iq heeft � 

eerder routine kenmerk. 

4.3 Volgens de aard van de testvragen:  

4.3.1  Cultuurvrije test 

• test die (vrijwel) geen appèl doet op condities die door cultuur en onderwijs worden beïnvloed 

• bij uitstek geschikt voor onderzoek naar verschillen tussen volkeren en culturen in psychologische 

eigenschappen 

• gradueel begrip: volledig cultuurvrije tests bestaan niet 

• vaak non-verbaal, omdat taal bij uitstek cultuurbepaald is 

voorbeeld: Raven Progressive Matrices 

4.3.2  Niet-cultuurvrije test  

• test die een appèl doet op condities die door cultuur en onderwijs worden beïnvloed 

• verbale tests zijn bijna vanzelfsprekend niet-cultuurvrij 

• ook veel niet-verbale tests zijn cultuurbepaald (bijv. verwijzing naar westerse schoolcontext). 

4.3.3 Directe test  

• test waarbij het voor de onderzochte duidelijk is wat men wil meten of voorspellen 

o prestatieniveautests 

o vorderingentests 

o biografische informatievragenlijsten 

o opinievragenlijsten 

o attitudetests 

4.3.4  Indirecte test 

• Test waarbij het voor de onderzochte niet duidelijk is wat men wil meten of voorspellen 

o projectieve methoden 

� Rorschach voorgesteld als ‘fantasietest’ 

� Boomtest voorgesteld als ‘tekentest’ 

o vragenlijsten met indirecte vragen 

5 Afneming van tests en verwerking van testgegevens 

5.1 Test afnemen 

Complex en veelzijdig proces: 

• testsituatie varieert van zakelijk-neutraal tot persoonlijke inzet van zowel proefleider als proefpersoon. Bv 

rollenspel 

• Motivatie, samenwerking, onbevangenheid en andere eigenschappen  beïnvloeden de relatie met 

testleider: mate van testervaring van proefpersoon, van testervaring van proefleider. 

• variëteit in instructietechniek. Sommige tests vragen lange training. Bv RAKIT 

 

Enkele aspecten van deze standaardisatie: 

• Objectieve testsituatie: goed uitgewerkte instructie, eis dat proefleider zich hieraan houdt, weren van 

omgevingsinvloeden. Speelt vooral bij groepstest en test met snelheidskarakter. 

• Gedrag van proefpersoon 

o vermoeidheid 
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o kritisch naar verwachting en tracht verwachting in te lossen 

o invullen van de vragenlijst met sociaal wenselijke antwoorden 

o ervaring 

o verwachting over eigen resultaten en gevolgen 

o proefpersonen reageren verschillend op stimulansen 

o Motivatie: angst voor gevolgen (testangst ‘state anxiety’, niet de stabiele persoonlijkheidstrek 

‘angstigheid’/‘trait anxiety’).  Onderscheid positieve faalangst (bevorderend) versus negatieve 

faalangst (storend) 

 

• Gedrag van proefleider, vooral bij individuele test 

o variatie in gedrag, ervaring met test 

o vooroordelen, sympathieën/antipathieën, blijvende invloed van 1
e
 indruk 

o uiterlijk, sekse, leeftijd 

o subtiele, fysieke en persoonskenmerken van testleider 

 

Hoe ondervangen? 

als het gaat om hypothese vinden, dan via klinisch-intuitieve weg deze elementen in evaluatie verwerken 

Als voorspellende of classificerende uitspraken gewenst zijn, dan een zo normaal mogelijke relatie, met 

positieve, stimulerende en vriendelijke toon. In de verwerking doen alsof de invloeden genegeerd kunnen 

worden. 

5.2 Scoring van antwoorden of objectiviteit 

Scoringsproces o.b.v. subjectieve oordeelsvorming geeft grotere foutenmarge.  

Scoring van reacties op items met open-vraagvorm 

• Zowel verbaal al niet-verbaal 

• Gevaren van subjectiviteit en een lage overeenstemming tussen beoordelaars. Reduceren door 

o coderingssysteem (met regels/voorschriften die duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Bv met checklist 

o beoordelaars vooraf goed instrueren en oefenen. Overigens: hoge overeenstemming leidt niet 

automatisch tot goede validiteit. 

• Scoring van reacties op geprecodeerde items 

o Zorg voor nauwkeurigheid en efficiëntie. Drie mogelijkheden: 

� Handscoring: tellen van aantal goed/fout/overgeslagen. Problemen: tijdsduur en (correctie 

van) fouten 

� zelfscoring: onder het antwoordformulier een tweede vel met serie cirkeltjes. Aanzienlijk 

sneller en efficiënter, maar duurder 

� Machinescoring: met potloodstreepje op een optisch leesbaar formulier, of onmiddellijk 

via beeldscherm. Directe terugkoppeling. Ook controle op kwaliteitskenmerken van de test 

mogelijk. Voordeel: snel, nadeel: duur.  

5.3 Bewerkte scores en normen 

= toekennen van betekenis aan scores. 

• Testuitslag eerst in basisscore / ruwe score, meestal door telling. 

Ruwe score:  

  X =    g=id van item, Xg = score van item (fout=0, goed=1) 

• Drie soorten bewerkte scores: bij vergelijking met anderen: 

o vergelijking met absolute standaard 

o deling door bv leeftijd of schoolklas 

o relatieve positie in een referentiegroep 

• Norm = referentiekader voor de evaluatie van de ruwe scores, dat is gebaseerd op de kenmerken van de 

verdeling van de ruwe scores in een populatie. Deze kenmerken worden geschat op basis van een 

representatieve steekproef 

• Ook diverse bewerkingen die onafhankelijk zijn van de prestaties van anderen 
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• Gebruik van normen houdt een vergelijking in met een referentiepopulatie, niet met de groep die men 

toevallig onderzoekt. Bv CITO: uitslag in relatie tot populatie van Nederland. 

• Niet altijd is het nodig/gewenst om normen te berekenen: 

o voor een rangorde binnen de onderzochte groep (bv beste drie gaan door…) 

o pct goede antwoorden moet (bv) hoger zijn dan 80, anders (… niet alleen werken in de klas). 

• Soms zijn ruwe scores voldoende, bv bij onderzoeksdoeleinden voor samenhang tussen testscores en 

criteriumscores. 

• Naarmate onderzochte groep groter is en meer de kenmerken van een relevante populatie weerspiegelt, 

krijgen de vergelijkingen meer het karakter van vergelijkingen met een norm. Belangrijk hierin: 

o Bij normeringsonderzoek moeten de kenmerken van de onderzochte normgroep vermeld worden 

o Normen niet absoluut zien: populatie veranderd. Daarom ook de eis van geregelde normrevisies van de 

test 

5.3.1  Vergelijking met een absolute standaard 

Dus niet vergelijking met klas, leeftijdgenoten of nl-populatie. Maatstaf kan subjectief en arbitrair zijn, maar 

ook gebaseerd op grondige onderwijskundige of psychologische analyse. Eng: ‘criterion-referenced 

measurement’. 

Bij absolute normering is een goede analyse van doelen, of de mate waarin die doelen zijn verwezenlijkt op een 

betrouwbare manier te meten. 

5.3.2 Verhoudingsnormen 

Testscores gedeeld door een andere variabele, als leeftijd, klasse, enz. Bv IQ 

• IQ  =  ML/CL x100  ML=mentale leeftijd, CL=chronologische leeftijd 

o ML = basale leeftijd  + aantal-goed-na-basale-leeftijd/aantal items per leeftijdgroep 

o Basale leeftijd = laatste leeftijd waarop geen fouten is gemaakt 

• Het IQ-begrip kent kanttekeningen: 

o Formule suggereert dat ML en CL vergelijkbare grootheden zijn, maar CL is de verwachte 

testprestatie o.b.v. leeftijd 

o Lange tijd ging men ervan uit dat IQ constant was. Maar er zijn veel vragen die zowel door vorming 

en scholing als van intelligentie afhankelijk is. Ook wordt psychologische groei beïnvloed door 

allerlei lichamelijke en fysiologische factoren. Verder gelden wijzigingen in leermogelijkheden en 

motivatie, en emotionele bereidheid. 

o Hogere leeftijden lopen de prestaties in vele intellectuele functies terug. Oudere mensen zijn dus in 

het nadeel 

o Veel IQ-test voldoen niet aan de eis van een evenredig toenemende spreiding bij hogere leeftijden 

(dus steeds grotere noemer) 

o Vooral historisch belang (Stanford-Binet 1916). In modernere intelligentietests worden meestal 

andere bewerkte scores gebruikt. 

5.3.3 Vergelijking en normen gebaseerd op een rangorde 

Direct gebonden aan de specifieke groep. 

Kennis van de groepsgrootte is niet vereist bij percentielscores. 

5.3.3.1 Rangscores 

Eenvoudigste vorm, bewerkte score = rangnummer. 

Interpretatie is afhankelijk van de groepsgrootte: 

• nuttig voor snelle aanduiding van prestatie in vergelijking met anderen in dezelfde groep 

• zonder kennis van groepsgrootte en buiten de bewust groep geen betekenis 

 

5.3.3.2 Percentielen 

= de 99 punten die een frequentieverdeling verdelen in 100 groepen van gelijke grootte 

voorbeeld: Pc 70 = punt op de schaal waaronder 70% van de verdeling gelegen is 
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• bekende percentielen: 

o P50: mediaan 

o P25: eerste kwartiel (Q1) 

o P75: derde kwartiel (Q3) 

• Percentielscores zijn onafhankelijk van de groepsgrootte. Wel blijven ze afhankelijk van niveau, spreiding 

en andere kenmerken.  

• Percentielscores worden veel gebruikt,  

• Voordelen: onafhankelijk van groepsgrootte, eenvoudige en snelle berekening, gemakkelijke 

toepasbaarheid en de inzichtelijkheid.  

• Nadelen: 

o Ordinaal meetniveau: geen gemiddelde en varianties 

o geen zin om frequentieverdelingen van percentiele en ruwe scores te vergelijken. De verschillen 

tussen percentielscores in relatie tot de ruwe scores worden rond de mediaan overschat en aan de 

uiteinden onderschat. 

5.3.3.3 Decielen 

Frequentieverdeling wordt in 10 gelijke groepen verdeeld. 

5.3.4 Vergelijking en normen gebaseerd op gemiddelde en spreiding 

• Standaardnormen: standaardscore-eenheden als representatie van een populatie. 

• Standaardscores en standaardnormen kennen niet de bezwaren van percentiele normen, ordinale schaal 

en de onvergelijkbaarheid met ruwe score-eenheden. 

• Standaardscores of z-scores = omgezette ruwe scores, uitgedrukt in aantal standaarddeviatie-eenheden 

van het gemiddelde:        zX  = (X – gemX)/ SX  

o Standaardscores behouden, op gemiddelde en standaarddeviatie na, dezelfde 

verdelingskenmerken als de ruwe scores. Z-scores zijn niet automatisch normaal verdeeld. 

Omzetten naar z-scores betekent: de verdeling van X wordt verschoven en de afstand tussen de 

scores wordt met een constante factor veranderd. 

• Genormaliseerde standaardscores:  

o Verkregen uit niet-lineaire transformaties, die de verdeling van X zodanig vervormen, dat wel een 

normaalverdeling ontstaat.  

o Sommige score-eenheden worden ‘uitgerekt’  en anderen ‘ingedrukt’  

� (om verdeling van 34% tussen gemX en (gemX + 1SX) en 34% tussen gemX en (gemX – 1SX) 

en 14% tussen (gemX + 1SX) en (gemX + 2SX) en 14% tussen (gemX - 1SX) en (gemX - 2SX) 

o Normalisering van de verdeling is vaak nauwelijks gerechtvaardigd. Beweerd wordt wel dat de 

intelligentie normaal verdeeld moet zijn, evenals lengte en gewicht van mensen. Een hypothetische 

eigenschap kan men nooit op haar kenmerken onderzoeken onafhankelijk van de manier van 

meten. Te gemakkelijke items zullen een scheefheid naar links veroorzaken, te moeilijke items naar 

rechts. Rechtvaardiging hooguit in het gemak en de bruikbaarheid. 

• T-scores: gemiddelde van 50 en spreiding van 10 

• Stanines (US air force). Scores vertegenwoordigen een breedte van ½SX. Het midden van de vijfde stanine 

komt overeen met het gemiddelde van de verdeling 

• Deviatie-IQ: standaardnormen met een gemiddelde van 100. I.p.v. oorspronkelijke vergelijking van ML en 

CL worden de testprestaties per leeftijdsklasse verwerkt tot genormaliseerde standaardscores. WAIS-

scores zijn met leeftijd genormeerd. 

6 Betrouwbaarheid 

• = de mate van herhaalbaarheid van metingen. Bij gelijkblijvende condities en dezelfde persoon, in hoeverre 

varieert de verkregen testscore over testsessies.  

• Metingen van lengte en gewicht zijn betrouwbaar.  

• Ook psychologische eigenschappen (bijv. intelligentie) worden gemeten. Verwacht wordt dat fluctuaties in 

prestaties en gedrag als reactie op testvragen en –opgaven groter en complexer van aard zijn �  
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verschillen tussen eerste en tweede meting ook groter. Vb: leereffecten, motivatie,… � hypothetische 

herhaling. 

• doel = in kaart brengen wat de relatieve inbreng is van de onvoorspelbare invloeden over testafnames 

heen op de testprestaties 

• klassieke testtheorie: testscore die een bepaalde persoon in een specifieke testsessie behaalt, kan 

opgesplitst worden in twee componenten: 

o systematisch deel dat over testafnames niet verandert (‘ware score’) 

o toevallig deel dat over testafnames op onvoorspelbare wijze varieert (‘foutencomponent’) 

� foutencomponent verandert de score van de geteste persoon op toevallige wijze  

� over herhalingen heen heffen de foutencomponenten elkaar op 

↓ 

� als men het gemiddelde neemt van een groot aantal herhalingen, krijgt men de “ware” 

score 

� MAAR: Twee vragen: 

o is het zinvol om dezelfde persoon de test diverse malen voor te leggen 

o wat verstaan we onder ‘gelijkblijvende condities’. 

6.1 Herhaalbaarheid van metingen 

• Zinvolle herhaalbaarheid van metingen worden in hoge mate bemoeilijkt door geheugeneffecten en 

leerprocessen. Herhaalbaarheid is derhalve hypothetisch 

• Onder gelijkblijvende condities verstaan we: 

o Items, instructie, fysieke omstandigheden, tijdstip,  

o psychologische eigenschappen van persoon. 

� Onbedoeld beroep op bv woordbegrip 

� Items kunnen emotionele of agressieve reactie oproepen. Ook woordbegrip speelt 

o lichamelijke en fysiologische processen, zoals motoriek/waarneming 

• Hoe kunnen bij herhaalde afnemingen onder gelijkblijvende condities de scores toch fluctueren? 

Het gaat om invloeden die onvoorspelbaar of toevallige wijze variëren. Bij groot aantal metingen heffen 

voor- en nadelen elkaar op. Voorbeelden van invloeden:  blackout,  lichamelijk ongemak, laag overkomend 

vliegtuig, tijdelijk concentratieverlies, enz. 

• Dus: herhaalbaarheid van metingen? dan zijn testprestaties bij verschillende afnemingen onafhankelijk van 

elkaar; geen leer- en herinnereffecten. 

• Klassieke testtheorie: relatieve inbreng van onvoorspelbare invloeden en werkzame eigenschappen van 

personen en situatie. ‘Onafhankelijke replicaties’ = herhaalde metingen. 

6.2 Bepaling van de betrouwbaarheid 

Twee benaderingen voor het schatten van de betrouwbaarheid: 

6.2.1  Twee testafnemingen / herhaalde meting 

• Paralleltest / parallelvormmethode: 

o De inwisselbaarheid/equivalentie van de tests is wiskundig gedefinieerd (maar niet identiek).  

o Correlatie tussen beide tests is de paralleltestbetrouwbaarheid. 

o Kanttekening: in de praktijk moeilijk om echt parallelle tests te ontwikkelen 

 

• Dezelfde test / test-hertestmethode.  

o Correlatie tussen beide scores is de test-hertestbetrouwbaarheid.  

o Test wordt met een behoorlijke tussentijd tweemaal aan dezelfde groep proefpersonen voorgelegd 

o Kanttekening: het is mogelijk dat de gemeten eigenschap verandert in de tussentijd en dat is niet 

bij iedereen in gelijke mate zo 

� leereffecten 

� geheugeneffecten 

� directe invloed van eerste meting op gemeten eigenschap (bijv. attitudeverandering) 

� uitval: select of aselect. 
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6.2.2  Eenmalige meting 

• twee helften / splitsingsmethode. 

o test wordt in twee helften met elk evenveel items gesplitst, die zoveel mogelijk parallel zijn 

o = efficiënte variant van de parallelvormmethode 

o betrouwbaarheid wordt gedefinieerd als correlatie tussen de scores op de twee testhelften 

o kanttekening: in de praktijk moeilijk om een test in echt parallelle helften te splitsen 

• individuele items / interne-consistentiemethode.  

o test wordt één keer afgenomen 

o betrouwbaarheid wordt gebaseerd op de variantie van de testscore en alle covarianties tussen de 

items 

o bekendste coëfficiënt = Cronbach’s alpha (α) 

6.2.3  Evaluatie  

Betrouwbaarheidscoëfficiënten variëren tussen 0 en 1 

� als de test gebruikt wordt om belangrijke beslissingen over individuen te nemen: 

o .90+ goed 

o .80-.90 voldoende 

o <.80 onvoldoende 

� als de test gebruikt wordt om minder belangrijke beslissingen over individuen te nemen: 

o  .80+ goed 

o .70-.80 voldoende 

o <.70 onvoldoende 

� als de test gebruikt wordt voor groepsvergelijkingen of experimentele toepassingen (try-out van nieuwe 

tests) 

o .70+ goed 

o .60-.70 voldoende 

o <.60 onvoldoende 

� betrouwbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor validiteit 

o een onbetrouwbare test geeft vooral meetfouten weer en kan de bedoelde psychologische 

eigenschap hooguit heel zwak representeren 

� betrouwbaarheid is evenwel geen voldoende voorwaarden voor validiteit 

o een betrouwbare test kan onbedoeld iets anders meten dan wat de bedoeling was 

o wat is wel nodig voor validiteit? (→ 3.5) Des te onbetrouwbaarder, des te meer meetfouten en ruis 

meten.  

7 Validiteit en betekenis 
Voor een goede validiteit is een hoge betrouwbaarheid nodig, maar een betrouwbare test is niet perse valide.  

7.1 Het begrip validiteit 

De mate waarin de test aan zijn doel beantwoordt. 

• niet eigenschap van de test op zich. 

• uitspraak over validiteit kan alleen met verwijzing naar de bedoeling van een test. 

• als een test meerdere doelen dient, kan het zijn dat hij voor het ene doel wel en voor het andere niet valide 

is. 

 

• Validiteit heeft betrekking op de vraag of die sprong van het testgedrag naar iets anders verantwoord is. 

De vraag naar validiteit kan betrekking hebben op ieder proces van concluderen tot andere dan 

waargenomen feiten of gebeurtenissen. Geneeskunde: in hoeverre zegt bloeddruk iets over een mogelijke 

hartkwaal. Intelligentiescore: in hoeverre zegt deze iets over leervermogen of geschiktheid voor een 

opleiding.  

• Valideringsproces = verzamelen van bewijs dat deze sprong gerechtvaardigd is.  
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• Validiteit = mate waarin die rechtvaardiging is gevonden. 

Valideringsvraag: twee doelstellingen: 

1 Test als voorspeller van ander gedrag 

• Over feiten waarvoor we geen directe evidentie hebben. Feiten kunnen in de toekomst liggen (predictie), 

heden (paradictie) of verleden (postdictie). 

• Enige relativering over de mogelijkheid van correcte voorspellingen: 

o aantoonbare relatie tussen de begrippen (bv) intelligentiescore en schoolsucces 

o zinvolle operationalisering van intelligentie/schoolsucces 

2 De test als operationalisering van een psychologisch begrip 

• Capaciteit, persoonlijkheidstrek of attitude, die verantwoordelijk geacht mag worden voor de testscore of 

het testresultaat. Gebruik van hypothetische begrippen en meting daarvan. 

• Enige relativering: ook relaties met operationaliseringen van andere psychologische begrippen worden in 

de beschouwing betrokken. 

7.1.1 Soorten validiteit 

7.1.1.1 Predictieve validiteit 

• om een goede voorspelling mogelijk te maken moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

o zowel voor de predictor als voor het criterium moeten goede meetinstrumenten voorhanden zijn 

o zowel de test als het te voorspellen gedrag moeten uitingen zijn van eigenschappen waartussen 

een aantoonbare relatie bestaat 

• er zijn diverse mogelijkheden om predictieve validiteit na te gaan 

o associaties tussen test en criterium 

o onderscheidend vermogen van de test ten aanzien van het criterium 

7.1.1.2 Begripsvaliditeit 

• primair doel = een capaciteit, persoonlijkheidstrek of attitude operationaliseren 

� bij onderzoek naar de psychologische betekenis van testresultaten wordt ook gekeken naar relaties met 

operationaliseringen van andere begrippen (= nomologisch netwerk) 

� onderscheid tussen: 

o begripsvalidering: nagaan of de test meet wat hij beoogt te meten 

o betekenisanalyse (cf. bredere begrip ‘construct validity’): wat meet de test eigenlijk? (los van wat 

hij beoogde te meten) 

� deelvragen 

o komt de interne structuur van de test overeen met de verwachte structuur? = interne 

begripsvaliditeit 

o vertoont de test de verwachte mate van samenhang met andere tests die operationaliseringen zijn 

van ofwel een zelfde begrip ofwel een verschillend begrip? = externe begripsvaliditeit 

� samenhang met tests die zelfde meten: convergente/congruente validiteit 

� samenhang met tests die iets anders meten: divergente/ discriminante validiteit 

7.1.1.3 Inhoudsvaliditeit 

• hoe goed representeert de inhoud van de test een geheel van situaties, kennisinhouden of vaardigheden 

waarover conclusies getrokken moeten worden? 

• = indicatie van de mate waarin de test het domein van mogelijke items representeert 

o vaak nagegaan door bevraging van deskundigen 

o gevaar van cirkelredenering 

• vooral relevant binnen onderwijskundige diagnostiek 
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7.1.1.4 Synthetische validiteit 

• richt zich op identificeerbare en op zichzelf zinvolle onderdelen van het criterium veeleer dan op het 

criterium als geheel 

• uit de afzonderlijke voorspelde elementen wordt de voorspelling van het hele criterium gesynthetiseerd 

• vergroot de potentiële steekproef voor het valideringsonderzoek 

• vooral van belang voor praktische toepassingen van tests in de selectie- en beroepskeuzesector 

7.1.1.5 Indrukvaliditeit 

• mate waarin de persoon die de test aflegt de test relevant acht voor datgene waarvoor hij/zij getest wordt 

o relatie tussen test en criterium is duidelijk 

o betekenis van test is duidelijk 

• staat los van of de test daadwerkelijk samenhangt met criterium of daadwerkelijk bedoelde eigenschap 

meet (cf. ‘faith validity’) 

• verwant met ‘transparantheid’ 

• is wenselijke maar niet noodzakelijke eigenschap van een goede test 

7.1.1.6 Incrementele validiteit 

• betere voorspelling door het toevoegen van een of meerdere tests aan reeds aanwezige informatie 

• situeert zich op het domein van predictieve validiteit 

• niet bij alle coëfficiënten ‘hoe hoger hoe beter’ (cf. discriminante validiteit) 

• tentatieve vuistregel: 

o >.50 hoog 

o >.30 medium 

o >.10 laag 

7.1.1.7 Besluit soorten validiteit 

predictieve validiteit en begripsvaliditeit hebben raakvlakken: 

� te voorspellen criteria maken deel uit het van het nomologisch netwerk, waardoor onderzoek  naar de 

begripsvaliditeit ook informatie over het voorspellend vermogen van de test oplevert 

� testen is meestal geen activiteit op zich (alleen om een begrip te meten), maar gebeurt met het oog op een 

buiten de test gelegen doel (voorspelling van een criterium) 

bijv. onderzochte beschrijven in psychologische termen (doel = operationalisering van eigenschap) met oog op 

uitspraak over de prognose of doorverwijzing naar een behandeling (doel = criterium voorspellen) 

7.1.2  Validiteitsgeneralisatie 

In hoeverre kan gebleken validiteit worden gegeneraliseerd?  

• Effectiviteit = representatieve validiteit binnen een specifieke categorie van tests en functies. Schmidt 

concludeert o.b.v. empirisch onderzoek naar validatiegeneralisatie dat effectiviteit groot genoeg is en 

resterende variantie klein genoeg, om in 90 a 95% van de nieuwe toepassingen een positieve validiteit 

te verwachten. Zelfs voor tests voor cognitieve vaardigheden: geen situatiespecificiteit. 

• Enkele punten van kritiek op de onderzoeksmethoden om generalisatie te onderzoeken: 

o ingewikkelde criteria als beroepssucces zijn op veel te eenvoudige manier gemeten. Slecht 

geoperationaliseerde criteria leidt tot te lage validiteiten met te weinig spreiding. Dus als wel 

goed was gemeten, zou de mogelijkheid van situatiespecificiteit niet verworpen worden 

o correctie is vaak te groot 
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7.2  COTAN 

1959 oprichting COmmissie TestAangelegenheden Nederland (COTAN), naar model van Educational Test 

Services in VS:  

� overzicht/beoordeling van in Nederland bestaande en in gebruik zijnde tests: Documentatie van Tests en 

Testresearch in Nederland 

� twee delen: 

o Testbeschrijvingen 

o Testresearch 

� eerste editie 1961, nadien aanvullingen en updates 

� elektronisch consulteerbaar in PBIB 

7.2.1 Richtlijnen van de COTAN 

7.2.1.1 Uitgangspunten van testconstructie 

basisvraag 

1.1. "is het gebruiksdoel van de test aangegeven?" �bij neg. beoordeling 1.1. doorgaan naar cat 2a 

anders verder gaan met 1.2 en 1.3.  

1.2. "is de herkomst van het constructie-idee beschreven en/of worden de te meten constructen 

gedefinieerd?" 

1.3. "wordt de relevantie van de testinhoud van de te meten constructen aannemelijk gemaakt?" 

7.2.1.2 Testmateriaal 

basisvragen 

2.1. "zijn de testopgaven gestandaardiseerd?" 

2.2. "is er een objectief scoringssysteem?" 

2.3. "zijn de vragen vrij van racistische of kwetsende inhoud?" �bij neg. beoordeling 2.1., 2.2. of 2.3. doorgaan 

naar cat 2b anders verder gaan met 2.4. t.e.m. 2.6. 

2.4a "zijn items, testboekje, antwoordschalen en/of antwoordformulier zo ontworpen dat fouten bij invulling 

vermeden kunnen worden?" 

2.4b "hoe is de kwaliteit van het testmateriaal?" 

2.5. "is scoringssysteem zodanig ontworpen en beschreven dat fouten bij scoring vermeden kunnen worden?" 

2.6. "is de instructie voor de geteste volledig en duidelijk?" 

7.2.1.3 Handleiding 

basisvragen 

2.7. "is er een handleiding beschikbaar?" �bij neg. beoordeling 2.7. doorgaan naar cat 3 

anders verder gaan met 2.8. t.e.m. 2.13  

2.8. "zijn de aanwijzingen voor de testleider volledig en duidelijk?" 

2.9. "wordt informatie gegeven over de gebruiksmogelijkheden en beperkingen?" 

2.10. "wordt een samenvatting van de onderzoeksresultaten gegeven?" 

2.11. "wordt met voorbeelden aangegeven hoe de testscores geïnterpreteerd kunnen worden?" 

2.12. "wordt gewezen op soorten informatie die bij de interpretatie van belang kunnen zijn?" 

2.13. "wordt de mate van deskundigheid vereist voor bij afname en interpretatie vermeld?"  

7.2.1.4 Normen 

basisvragen 

3.1. "zijn er normen?" 
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3.2. "wat is de kwaliteit van de normgroepen?" �bij neg. beoordeling 3.1. of 3.2. doorgaan naar cat 4 

anders verder gaan met 3.3. t.e.m. 3.8. 

3.3. "wordt aangegeven naar welke andere groepen gegeneraliseerd kan worden en met welke kans op 

fouten?" 

3.4. "worden betekenis en beperkingen van gebruikte type normscore aangegeven en is dat type in 

overeenstemming met doel van de test?" 

3.5. "worden gemiddelden, standaarddeviaties en gegevens over scoreverdeling gemeld?" 

3.6. "worden standaardmeetfouten en/of standaardschattingsfouten met erbij horende intervallen vermeld?" 

3.7. "worden gegevens verstrekt over mogelijke verschillen tussen subgroepen?" 

3.8. "wordt voor elke normgroep vermeld in welk jaar de gegevens verzameld zijn?" 

7.2.1.5 Betrouwbaarheidsgegevens 

Basisvragen 

4.1. "worden er gegevens over de betrouwbaarheid verstrekt?" �bij neg. beoordeling 4.1. doorgaan naar cat 5 

anders verder gaan met 4.2. en 4.3. 

4.2. "is betrouwbaarheid voldoende gelet op het beoogde type beslissingen?" 

a. paralleltestbetrouwbaarheid 

b. interne consistentie 

c. test-hertestbetrouwbaarheid 

d. interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

4.3. beoordeel de kwaliteit van het onderzoek:  

a. "zijn de procedures om betrouwbaarheidsgegevens te berekenen correct?" 

b. "zijn de steekproeven in overeenstemming met het beoogde gebruik?" 

c. "maken de verstrekte gegevens een gefundeerd oordeel mogelijk?" 

7.2.1.6 Begripsvaliditeit 

Basisvragen 

5.1. "worden gegevens over begripsvaliditeit vermeld?" �bij neg. beoordeling 5.1. doorgaan naar cat 5.2. 

anders verder gaan met 5.2. en 5.3. 

5.2. "maken de resultaten voldoende aannemelijk dat het begrip zoals bedoeld wordt gemeten? 

5.3. beoordeel de kwaliteit van het onderzoek:  

a. "zijn de procedures om begripsvaliditeitsgegevens te berekenen correct?" 

b. "zijn de steekproeven in overeenstemming met het beoogde gebruik?" 

c. "wat is de kwaliteit van de andere maten die in het onderzoek gebruikt zijn?" 

d. "maken de verstrekte gegevens een gefundeerd oordeel mogelijk?" 

7.2.1.7 Criteriumvaliditeit 

basisvragen 

5.4. "worden gegevens over criteriumvaliditeit vermeld?" � bij neg. beoordeling 5.4. stop 

anders verder gaan met 5.5. en 5.6. 

5.6. "zijn de resultaten voldoende gelet op het beoogde type beslissingen?" 

5.7. beoordeel de kwaliteit van het onderzoek:  

a. "zijn de procedures om criteriumvaliditeitsgegevens te berekenen correct?" 

b. "zijn de steekproeven in overeenstemming met het beoogde gebruik?" 

c. "wat is de kwaliteit van de criteriummaten die in het onderzoek gebruikt zijn?" 

d. "maken de verstrekte gegevens een gefundeerd oordeel mogelijk?" 
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7.2.2  Werkwijze COTAN 

� elk van de zeven criteria wordt beoordeeld als 'onvoldoende', 'voldoende' of 'goed' 

� quotering is soms argument voor al/niet gebruiken van een test, maar... 

� relativerende kanttekeningen 

o 'goed' alleen voor gebruik bij geteste populatie 

o sommige criteria belangrijker dan andere 

o gebruik van testen die (nog) niet voldoende scoren moet beargumenteerd worden.  

8. De empirische cyclus als wetenschappelijke basis voor het 

psychodiagnostisch proces 

8.1 Het ongewapend oordeel 

� diagnostiek = complex proces van verzamelen, interpreteren en afwegen van informatie met het oog op 

het nemen van de beslissing of er iets, en zo ja wat, gedaan kan worden t.a.v. vraag/klacht 

�  meestal geen pasklaar antwoord: “de alledaagse diagnostische situatie is doorgaans te typeren als een 

slecht gedefinieerd beslissingsprobleem” 

� diagnosticus moet oordelen en beslissen in onzekerheid 

� als de diagnosticus niet op een systematische manier te werk gaat (="ongewapend oordeel"), is er een 

groot risico op fouten en vertekeningen 

� diagnostiekopleiding in het verleden voornamelijk gericht op kennis/vaardigheden in het afnemen, scoren 

en interpreteren van tests (cf. psychodiagnostiek = "het onderscheiden van personen naar hun individuele 

psychische kenmerken, zoals die zich manifesteren in hun typische gedrags- en uitingsvormen, en wel met 

behulp van tests" (De Zeeuw, 1983, p. 3)) 

� nu meer aandacht voor het aanleren van systematische procedures van diagnostische besluitvorming en 

minder klemtoon op afnemen van tests (cf. psychodiagnostiek = "het onderscheidend vaststellen van 

kenmerkende psychische eigenschappen om te komen tot een goed omschreven beeld van een persoon of 

groep personen" (De Zeeuw, Dekker, & Resing, 2004, p. 14)) 

� kennis over hoe oordelen en beslissingen tot stand komen (cf. besliskunde) kan benut worden om de 

diagnostische praktijk te optimaliseren (cf. Verplaetse, J. (2008). For the Sake of Argument. 

Argumentatieleer voor juristen en ethici. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu Uitgevers.) 

8.1.1  Denkfouten 

� review van empirisch onderzoek naar hoe mensen oordelen en beslissen leidt tot vier ‘foute stellingen’ 

1) vaak niet bewust van factoren die onze beslissingen beïnvloeden en vooral irrationeel maken. 

2) relevante informatie vinden we onbelangrijk, irrelevante informatie vinden we essentieel 

3) we zijn steeds op zoek naar bevestiging, nooit naar weerlegging, zelfs niet in het geval van duidelijke 

tegenspraak 

4) theorieën die we omtrent onszelf en anderen hebben zijn meestal onhoudbaar, hoe belangrijk we ze 

ook vinden en hoe zelfzeker we ook zijn 

� welke cognitieve mechanismen zijn onderliggend aan dit onkritisch oordelen en irrationeel beslissen? 

� oordeelsfouten kunnen vermeden worden door systematisch te werk te gaan 

� psychodiagnostiek als vorm van 'toegepast wetenschappelijk onderzoek' 

8.1.1.1.1 Biases 

=  stereotype neigingen, onbewuste tendensen of verborgen vooroordelen 

• vertekenen de conclusies van ons redeneren en beslissen 
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• zijn er vaak op gericht ons zelfbeeld te beschermen of ons psychisch evenwicht te herstellen na inbreuken 

op ons zelfbeeld 

• cognitieve technieken waarmee we ons comfortabel voelen 

 

1.Fundamentele attributiefout = neiging om andermans afkeurenswaardig gedrag toe te schrijven aan 

persoonlijke kenmerken, maar het eigen afkeurenswaardig gedrag te wijten aan situationele invloeden (+ 

omgekeerd voor lovenswaardig gedrag) + in het algemeen de invloed van situatie te weinig in rekening brengen 

2.Confirmatiebias = de neiging om informatie te zoeken, interpreteren of creëren die de eigen overtuiging 

bevestigt en om ontkrachtende gegevens te negeren of minimaliseren 

3.Vals-consensuseffect = neiging om te denken dat anderen denken zoals wijzelf 

4. Illusie van controle = perceptie dat toevalsgebeurtenissen controleerbaarder zijn dan ze werkelijk zijn. Ligt 

aan de basis van de ‘drogreden van de gokker’ 

5. Just world belief = overtuiging dat de wereld rechtvaardig is en dat mensen in het leven krijgen wat ze 

verdienen 

8.1.1.1.2 Heuristieken 

=  cognitieve shortcuts, vuistregels voor het verwerken van informatie 

• laten toe snel en eenvoudig te beslissen, maar leiden vaak ook tot foutief beslissen 

• levensreddend in situaties waar beslissen beter is dan dralen 

• levensgevaarlijk in contexten waar nauwgezet redeneren en weloverwogen deliberatie noodzakelijk zijn 

8.1.1.1.2.1 Representativiteit 

= als aan mensen gevraagd wordt de kans te schatten dat iets tot een bepaalde categorie behoort, hebben ze 

de neiging hun oordeel steunen op de mate waarin het representatief is voor die categorie 

• redeneren aan de hand van typische voorbeelden is op zich niet verkeerd, zolang we rekening houden met 

andere vormen van relevante informatie 

• diverse soorten foutieve oordelen binnen deze heuristiek zijn het gevolg van het onvoldoende in rekening 

brengen van relevante informatie (statistische verdeling van de eigenschap in de populatie; 

steekproefomvang;...) 

• heuristiek is wijdverspreid en hardnekkig: studenten die hogere opleiding in de statistiek en kansrekening 

volgden, doen het nauwelijks beter dan anderen (85% vs. 90% maakt oordeelsfout)  

o geen rekening houden met a priori waarschijnlijkheid van de verschillende categorieën 

bijv. "Mijn vriend is professor. Hij schrijft graag gedichten, is nogal verlegen en klein van gestalte. Op 

welk terrein is hij werkzaam: Chinese literatuur of psychologie?" De meeste mensen dat het om een 

hoogleraar Chinese literatuur gaat. 

o ten onrechte denken dat een combinatie van  eigenschappen waarschijnlijker is dan een van de 

afzonderlijke eigenschappen (conjunctiefout) 

bijv. "Linda is 31 jaar oud, alleenstaand, openhartig en bijzonder slim. Ze is afgestudeerd in de filosofie. 

Als studente was ze zeer begaan met rassendiscriminatie en sociale onrechtvaardigheid." Rangschik 

onderstaande beweringen van de meest naar de minst waarschijnlijke: (a) Linda werkt op een bank; (b) 

Linda is actief in de vrouwenbeweging; (c) Linda werkt op een bank en is actief in de vrouwenbeweging. 

De meeste mensen vinden (c) waarschijnlijker dan (a). 

o beperkte omvang van de steekproef (=wet van de kleine getallen) 

bijv. "In ziekenhuis A worden gemiddeld 45 baby's per dag geboren, in ziekenhuis B gemiddeld 15 per 

dag. Het gemiddelde aantal jongetjes dat geboren wordt, is 50%, maar het percentage varieert van dag 

tot dag: soms 50%, soms meer, soms minder. Als men nu het aantal dagen zou tellen waarop 60% 
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jongens geboren worden, waar komt dit vaker voor: (a) in ziekenhuis A, (b) in ziekenhuis B of (c) in 

beide ziekenhuizen even vaak? De meeste mensen denken dat (c) het juiste antwoord is. 

o misvattingen over regressie = over het hoofd zien dat variabele die bij eerste meting extreem 

scoort bij volgende meting hoogstwaarschijnlijk  dichter bij gemiddelde zal scoren (=regressie naar 

het gemiddelde) 

bijv. Een leerkracht geeft na een toets de vijf best scorende leerlingen een beloning en de vijf slechtst 

scorende leerlingen een straf. Op de volgende toets stelt ze vast dat de prestaties van de beloonde 

leerlingen verslechterd zijn, terwijl die van de bestrafte leerlingen verbeterd zijn. Ze concludeert dat 

beloning tot slechtere prestaties leidt en straf tot betere. 

8.1.1.1.2.2 Beschikbaarheid 

= als aan mensen gevraagd wordt de waarschijnlijkheid van iets in te schatten, laten ze zich leiden door het 

gemak waarmee ze er voorbeelden van kunnen bedenken 

bijv. "Welk type woorden zijn het meest frequent in het Engels? (a) woorden die beginnen met een 'r' of (b) 

woorden die 'r' als derde letter hebben?" De meeste mensen vinden (a) waarschijnlijker dan (b). 

8.1.1.1.2.3 Voorstelling 

= neiging om zich te laten beïnvloeden door de manier waarop iets gepresenteerd of gekaderd wordt 

bijv. “slaagkans 80%” versus “faalkans 20%” 

8.1.1.1.2.4 Verankeren 

= bij het inschatten van de waarschijnlijkheid van 

iets hebben mensen de neiging te vertrekken van 

een initiële waarde (anker), vanwaar de schatting 

naar boven of onder aangepast wordt op basis van 

bijkomende informatie 

bijv. schat uitkomst van “2x3x4x5x6x7x8” versus 

“8x7x6x5x4x3x2” 

8.2  De empirische cyclus 

� denkschema's inductie, deductie en toetsing kunnen opgevat worden als fasen in een 'empirische cyclus'  

(De Groot, 1961)  

� logisch-methodologische manier van redeneren 

o bij uitstek bruikbaar in de psychologie 

o beschermt tegen fouten in besluitvorming 

• gebruik van een prescriptief, hypothesetoetsend model, gebaseerd op methodologische regels: 

o toets vermoedens (hypothesen) aan gegevens en stel (voor)oordelen bij als daar aanleiding toe is 

o zoek doelgericht en systematisch naar gegevens die voor én tegen de hypothesen pleiten en houd 

rekening met consistentie in die gegevens 

o hanteer theoretisch verantwoorde redeneringen en gegevens uit recent onderzoek 

o gebruik voldoende betrouwbare, valide en genormeerde onderzoeksmiddelen 

o leg verantwoording af aan collega’s en cliënten door de denk- en werkwijze steeds te expliciteren 

• 5 stappen:  

1) Observatie: eerste verzameling en groepering van gegevens ten behoeve van de vraagstelling 

2) Hypothese: formuleren van een vraagstelling op basis van ideeën opgedaan in de observatie 

3) Voorspelling: omzetten van de hypothese in een toetsbare voorspelling (=consequentie van de hypothese) 
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4) Toetsing: verrichten van waarnemingen om de hypothese te toetsen (afname en intepretatie van 

testmateriaal, bijkomende observaties,...) 

5) Evaluatie: met elkaar in verband brengen van de verzamelde gegevens om tot een conclusie te komen (kan 

aanleiding geven tot nieuwe hypothesen en start nieuwe empirische cyclus) 

• ideaalmodel 

o diagnostiek in de praktijk kan hier niet steeds aan voldoen 

o wenselijk vs. haalbaar 

• spiegel voor reflectie en overleg met collega's/cliënten 

o wat doe ik als diagnosticus en waarom? 

o van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam 

• Praktische voorbeelden:  

 

9.  Het psychodiagnostisch proces 

9.1 Actoren 

� Psychodiagnosticus:  

o psychodiagnostiek als specifieke competentie van psychologen/pedagogen 

o diagnosticus in verschillende rollen 

o gedragswetenschapper (expertrol, zie ook actor 4) 

o samenwerkingspartner in dialoog met opdrachtgever en cliënt (zie ook actoren 2 en 3) 

o samenvattende term voor de verschillende rollen = "praktijkwetenschapper" 

� opdrachtgever: 

o heeft een motief om iemand psychologisch te laten onderzoeken 

o motief wordt aangegeven bij de aanvraag 

o daarnaast vaak nog impliciete doelstellingen 

o psychodiagnosticus heeft er baat bij de opdrachtgever goed te kennen of uitgebreid kennis met 

hem/haar te maken 

� cliënt: 

o kan uiteenlopende posities hebben  

o (vrijwillig meewerken vs. met tegenzin ondergaan) 

o belang van "dialectische benadering": cliënt is geen willoos object, maar mede-onderzoeker 

o kwaliteit psychodiagnostisch onderzoek wordt mee bepaald door inzet cliënt: onwillige cliënten 

kunnen onmogelijk goed onderzocht worden 

o in sommige gevallen is cliënt opdrachtgever 

o cliënt is niet noodzakelijk een individu (kan ook gezin, team, schoolklas, organisatie,... zijn. 

� wetenschappelijk forum 

o psychodiagnostiek is een vorm van wetenschappelijk handelen 

o psychodiagnosticus past algemene denkschema's van inductie, deductie en toetsing toe 



Samenvatting psychodiagnostiek                                                         Dorien Schraepen  

pag. 34 

9.2 De empirische cyclus 

Psychodiagnostisch proces speelt zich af tussen 

• de 'aanvraag' tot een psychodiagnostisch onderzoek 

• het door de psychodiagnosticus afgeleverde psychologisch rapport 

• en is in overeenstemming met de stappen binnen de empirische cyclus 

9.2.1 De aanvraag/hulpvraag 

• potentiële opdrachtgever heeft geoordeeld dat psychodiagnostisch onderzoek aangewezen is zich tot de 

diagnosticus gewend met een aanvraag voor een psychodiagnostisch onderzoek 

o belang van goede profilering diagnosticus (waarvan kan men bij hem/haar terecht?): heeft te 

maken met je eigen potentie. 

o vaak is de aanvraag niet meer dan een vaag omlijnd idee, dat zonder verdere toelichting tot 

misverstanden kan leiden 

• twee mogelijke situaties: 

o externe opdrachtgever (bijv. huisarts, psychiater,...) 

o cliënt (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) als aanvrager 

• diagnosticus gaat in overleg met de aanvrager om een beeld te krijgen van de achtergrond en het doel van 

de aanvraag 

o waarom wil opdrachtgever een onderzoek? 

o wat verwacht hij/zij ervan? 

• de aldus verkregen informatie helpt de diagnosticus te beslissen of hij/zij de aanvraag al dan niet zal 

aannemen 

• al dan niet acceptatie van aanvraag hangt af van verschillende factoren 

o kennis: behoort vraag tot competentie van de psychodiagnosticus? 

� ja: uitspraken die met onderzoeksmateriaal aannemelijk gemaakt kunnen worden 

� nee: hoogstens persoonlijke mening 

o onderzoekbaarheid: voorwaarden: 

� gepubliceerd onderzoek dat toelaat geldige uitspraken te doen 

� onderzoeksvraag eenduidig en duidelijk 

� psychodiagnosticus beschikt over de nodige competentie 

o nut 

� diverse invullingen: 

• heeft het antwoord nut voor de opdrachtgever/cliënt? 

• waar zal de onderzoeksopdracht toe leiden? 

• heeft het onderzoek toegevoegde waarde? 

� 'doelgerichtheid' diagnostiek (Pameier & Van Beukering, 2007) 

• alleen onderzoek verrichten als de uitkomsten nodig zijn om advies te kunnen 

geven 

• als we de vraag zonder diagnostisch onderzoek kunnen beantwoorden: doen! 

o tijdstip van formuleren van de aanvraag 

� de vraag moet voor aanvang van het onderzoek vastliggen 

� fouten bij het achteraf formuleren van vraag: 

• conclusie is gebaseerd op materiaal dat voor een andere vraag verzameld is 

• uitspraken in het rapport zijn ongevraagd 

• deze werkwijze vergt te veel testafnames (duur en belastend) 

Psychodiagnosticus kan een opdracht weigeren! 
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9.2.2 Vraagstelling 

• voor aanvraag zijn er geen eisen in termen van duidelijkheid, zakelijkheid of wetenschappelijkheid 

• aanvraag moet vertaald worden in een onderzoekbare vraagstelling: Belangrijke stap in het onderzoek!  

o geeft het kader voor het psychodiagnostisch onderzoek 

� gedetailleerde weergave van wat onderzocht zal worden 

� geformuleerd worden als hypothese(n) 

o onderdeel van psychologisch dossier 

o kan in rapport opgenomen worden 

� vooral als opdrachtgever zelf psycholoog/pedagoog is 

o vereist soms een vooronderzoek: ga ik het onderzoek aannemen of niet?  

� intakeformulier 

� Screeningsbatterij: als men niet weet in welke richting men moet werken. Vb: eerder angst 

ofwel depressie.  

� intake-interview:  

o in elk psychodiagnostisch onderzoek is de cliënt de centrale figuur, maar als er een externe 

opdrachtgever is staat de cliënt vaak niet centraal bij het opstellen van de vraagstelling  

o in de fase van vraagstelling gebeurt er een filtering, verheldering en/of herformulering van de 

vragen uit de aanvraag 

o dat resulteert in een of meerdere diagnostische vraagstellingen, die onder te brengen in een van 

volgende categorieën: 

� onderkenning ('wat is het geval?') 

� verklaring ('hoe komt dat?') 

� predictie (‘hoe zal de cliënt in de toekomst functioneren?’) 

� indicatie ('wat kunnen we eraan doen?') 

o ze worden samengebracht in een zogenaamd ‘diagnostisch scenario’ 

� alle deelvragen worden ondergebracht in een van de categorieën 

� de types worden in een bepaalde volgorde behandeld: 

onderkenning → verklaring → predicee/indicaee 

� niet alle diagnostische scenario’s bevatten alle subtypes van vraagstellingen 

9.2.3 Toetsbare voorspellingen 

� diagnostisch scenario is opgebouwd uit hypothesen die aan evidentie getoetst moeten worden 

� hiertoe worden instrumenten gekozen, op basis waarvan toetsbare voorspellingen geformuleerd 

kunnen worden 

� bij de keuze van instrumenten gelden de kwaliteitscriteria hiervoor besproken (pagina’s 18-19,21-27) 

9.2.4 Afname en verwerking per test 

de gekozen tests worden op deskundige wijze afgenomen en verwerkt (standaardisatie, objectiviteit,...) 

 

9.2.5 Evaluatie van de resultaten 

� de resultaten worden test per test verwerkt, gebruik makend van de toetsingscriteria 

� de resultaten worden over tests heen geïntegreerd en teruggekoppeld naar de hypothesen 

� er wordt bekeken of alle vragen uit de aanvraag beantwoord zijn en of er al dan niet bijkomend 

onderzoek nodig is: te weinig info, te discrepante info,… 

� soms geeft een onderzoek aanleiding tot nieuwe informatie, van waaruit nieuwe vragen rijzen en een 

nieuwe cyclus kan ontstaan. Vb: alcoholproblematiek van een werknemer, geen onderzoek naar maar 

later in het onderzoek duidelijk geworden.  
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9.2.6 Rapportering 

9.2.6.1 Waarom rapporteren? 

� in de psychodiagnostiek vaak geen eenduidig "ja" of "nee" 

� wel geclausuleerd antwoord: de gedane uitspraken zijn maar geldig als aan bepaalde voorwaarden voldaan 

wordt 

� vier redenen om te rapporteren: 

o verantwoording:  

� opdrachtgever wil begrijpen hoe conclusie tot stand gekomen is 

� noodzaak van wetenschappelijke verantwoording en mogelijkheid tot verificatie 

o verkoopbaar product:  

� opdrachtgever wil 'waar voor zijn geld' 

� rapport is vaak enige tastbare product dat uit het psychodiagnostisch onderzoek resulteert 

� spanningsveld tussen 'nastreven van aantrekkelijkheid' en 'voldoen aan wetenschappelijke 

o effectieve communicatie: 

� mondeling rapporteren is snel maar niet doelmatig: bij doorvertellen komen er steeds 

vervormingen 

� rapport als naslagwerk, waarop beslissingen gebaseerd kunnen worden 

o betrokkenheid opdrachtgever: 

� opdrachtgever kan zich de gedachtengang van de psychodiagnosticus eigen maken 

� advies valt niet uit de lucht. 

9.2.6.2 Rapporteren als proces 

� rapporteren maakt deel uit van het diagnostisch proces 

o in elke stap van het proces is informatie verzameld die wel of niet in het rapport terecht zal komen 

o alleen informatie opnemen die relevant is en aan cliënt geen schade berokkent 

� kennis van proces in zijn geheel is belangrijk 

o soms moeten verslagen met elkaar vergeleken kunnen worden 

o verslag kan verdere relatie met cliënt beïnvloeden 

9.2.6.3 Wat rapporteren? 

� slechts een selectie van informatie uit het psychodiagnostisch onderzoek komt in rapport 

� twee vereisten 

o vraagstelling wordt, voor zover mogelijk, beantwoord 

o antwoord wordt beargumenteerd 

� diverse indelingen mogelijk 

o in functie van voorkeuren aanvrager 

o wel aantal vaste onderdelen 

� herkomst van de vraagstelling 

� geschiedenis van de aanvraag 

� situering in tijd 

� beschrijving van de vraagstelling en het diagnostisch scenario: bevat verschillende vragen 

over waar het onderzoek zal gaan. 

� verloop onderzoek 

� omstandigheden van het onderzoek 

� onderwerpen, bv. 

� datum / tijdstip / duur  
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� stemming 

� bijzondere voorvallen 

� volgorde onderdelen 

� observaties 

� … 

� anamnese 

� achtergronden van cliënt voor zover relevant voor vraagstelling: klinische 

geschiedenis,… 

� te uitvoerige anamnese kan schadelijk zijn voor de cliënt 

� type anamnese afhankelijk van vraagstelling 

� bevindingen van derden  

� resultaten onderzoek 

� alle verzamelde informatie 

of 

� selectie o.g.v. relevantie voor conclusie/advies (deze benadering geniet voorkeur, 

want niet-relevante informatie kan een eigen leven gaan leiden) = beter voor het 

onderzoek 

� samenvatting 

� korte herhaling vraagstelling 

� weergave belangrijkste bevindingen 

� antwoord op vraagstelling 

� conclusie/advies 

� verband tussen de vraagstelling en de bevindingen van het onderzoek 

� eventueel (afhankelijk van vraagstelling) uitgebreider advies 

9.2.6.4  Hoe rapporteren? 

� Stoorzenders kunnen op verschillende momenten optreden: 

o bij de opdrachtbevestiging 

o bij de overdracht van het rapport 

o bij de presentatie van het rapport 

o bij de administratieve afwikkeling 

� taal en schrijfstijl 

o vakjargon kan bron van irritatie voor opdrachtgever zijn 

o taalgebruik van de ‘zender’ dient afgestemd te worden op dat van de ‘ontvanger’ 

o voortdurend lezer in gedachten houden bij het schrijven 

o tips  

� aandacht voor lengte van de zinnen 

� actief taalgebruik 

� wetenschappelijkheid 

o stappen 

� verzamelen van de gegevens 

� ordenen van de gegevens 

� uitschrijven van de gegevens: duidelijk maken waar je de informatie uit haalt, 

interpretaties, getuigenissen,… 

o transparant en toetsbaar 

� verwijzing naar normen: 

o ‘soortgelijken’ met elkaar vergelijken 



Samenvatting psychodiagnostiek                                                         Dorien Schraepen  

pag. 38 

o principe: 

o relevante normgroep zoeken 

o positie vaststellen 

o verantwoorde uitspraak doen 

� valkuilen: 

o inhoudsproblemen 

� ruwe data in het rapport, zonder verdere duiding zijn op zich niet interpreteerbaar tenzij 

naar een collega psycholoog of pedagoog die weet heeft van het onderzoek. 

� nadruk op verkeerde elementen 

� ontbreken van essentiële informatie voorbeeld leeftijd, geslacht,… 

� ontbreken van essentiële onderdelen van het rapport 

o interpretatieproblemen 

� stokpaardjes: oordeelsfouten wanneer de diagnosticus te fel over zijn vakgebied gaat 

schrijven. 

� beperkt referentiekader: altijd op dezelfde manier zaken interpreteren (zie ook 

stokpaardjes) 

� systematische fouten in interpretatie van ruwe data: vb: alles onder het gemiddelde (heel) 

laag en alles boven het gemiddelde (heel) hoog 

o attitude van de diagnosticus 

� zich niet verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt en/of externe opdrachtgever 

� onpraktische oplossingen 

o communicatieproblemen 

� zie ‘stoorzenders’ 

� slechte toegankelijkheid 

o professionele problemen 

� fouten in de testopzet 

� onwetendheid, optelfouten, nonchalance,…: dubbel checken, heel belangrijk want zulke 

zaken kunnen echt niet!  

10.  Voorbeelden van testen 

10.1 Overzicht van ontwikkelingstesten 

10.1.1 DOS Denver OntwikkelingsScreeningtest 

• 16 dagen tot 6 jaar: is al wat verouderd maar wordt nog vaak gebruikt. De nieuwe versie is wel al 

beschikbaar in de VSA maar nog niet vertaald naar het Nederlands.  

• screening van ontwikkelingsstoornissen en/of retardatie in de ontwikkeling 

• geschikt voor leeftijdsbereik van 16 dagen tot 6 jaar 

• peilt naar ‘mijlpaalgedragingen’ (= gedragingen die kinderen op een bepaalde leeftijd zouden moeten 

vertonen;  90% vd kinderen op een bepaalde leeftijd kunnen dit) 
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• 4 schalen: 

o Sociaal Gedrag o.m. naar gezicht kijken, spontaan 

lachen, teruglachen,... 

o Adaptief Gedrag o.m. armpjes en beentjes evenveel 

bewegen, handjes samenbrengen, rammelaar 

pakken,...  

o Taalgedrag o.m. geluidjes maken, op bel reageren, 

papa en mama zeggen,... 

o Motorisch Gedrag o.m. in buiklig hoofd optillen, 

omrollen, zonder steun zitten,... 

• kan, na training, afgenomen worden door 

consultatiearts, wijkverpleegkundige of kleuterleidster 

• resultaat van afname: 

o normaal 

o onduidelijk 

o uitgebreid onderzoek nodig (voorbeeld de 

Bayleystest; zie verder) 

in beide laatste gevallen is een hertesting binnen twee 

weken aangewezen en – indien bevestiging resultaat – 

uitgebreid onderzoek 

• afnameduur: 5 à 20 minuten 

• beoordeling 

o COTAN: g v v o v o v 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: onvoldoende 

(Vlaamse beoordeling, enkel normen van 

Vlaanderen)  

10.1.2 BSID-II  Bayley Scales of Infant Development – II  

• afname vereist training en inzicht in de vroegkinderlijke ontwikkeling 

• door het gebruik van spelmateriaal of door het gedrag van testleider/ouder worden bij het kind op een 

gestructureerde manier gedragingen uitgelokt 

• gericht op het vaststellen van de algemene mentale en motorische ontwikkeling met het oog op het 

opsporen van kinderen met risico op ontwikkelingsachterstand 

• geschikt voor leeftijdsbereik van 1 tot 42 maanden 

• 3 schalen 

o Mentale Schaal: meet vaardigheden die een beroep doen op de cognitie van het kind o.m. visuele 

en auditieve informatieverwerking, imitatie, taalontwikkeling, geheugen, probleemoplossend 

vermogen,... 

o Motorische Schaal: meet vaardigheden met betrekking tot de controle over de grove en fijne 

spiergroepen. O.m. rollen, kruipen , zitten, staan, lopen, rennen, springen, aangepast gebruik 

schrijfmateriaal, ... 

o Gedragsobservatieschaal: beoordeling van mate van alertheid, aanpassing aan de omgeving en 

kwaliteit van de motoriek op basis van het gedrag van het kind tijdens de testsituatie. 

• afnameduur 25 à 60 minuten 

• beoordeling 

o COTAN g g g v v v o 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: voldoende 

Om te beginnen trek je een verticale lijn op de leeftijd. Alles 

wat er voor staat moet het kind hebben verworven om te 

kunnen besluiten dat er al dan niet een vertraging 

voorkomt. 
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10.2 Overzicht van intelligentietesten 

10.2.1 Bruikbaar vanaf kleuterleeftijd 

10.2.1.1Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III (WPPSI-III) 

� 2.5 tot 8 jaar 

� gedeeltelijk verschillende batterij voor jongere kinderen (<4 jaar) en oudere kinderen (>= 4 jaar) 

� Jongere kinderen: 5 subtests � vier scores: 

o Verbaal IQ 

o Performantieel IQ 

o Totaal IQ 

o Algemene Taal Index 

� Oudere kinderen: 14 subtests, resulterend in vijf scores: 

o Verbaal IQ 

o Performantieel IQ 

o Totaal IQ 

o Verwerkingssnelheid 

o Algemene Taal Index 

� subtests ingedeeld in kernsubtests, en aanvullende/optionele subtests (voor IQ-bepaling zijn kernsubtests 

noodzakelijk) 

� afnameduur: 30 tot 90 minuten 

� beoordeling 

o COTAN: g g g v v g v 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: goed 

10.2.1.2 Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest (SON-R 2.5-7) 

� doelgroep:  

o gehoorgestoorde en dove kinderen 

o allochtone kinderen die de taal van de testleider niet of beperkt beheersen 

o moeilijk testbare kinderen 

� 2.5 tot 7 jaar 

� twee schalen  

o Performale schaal (SON-PS): Mozaïeken, Puzzels, Patronen 

o Redeneerschaal (SON-RS): Categorieën, Analogieën, Situaties 

� Sluit aan bij definities van intelligentie als probleemoplossend vermogen en het vermogen te leren (vooral 

Fluid Intelligence) met nadruk op visueel-motorische, perceptuele vaardigheden, ruimtelijk inzicht, abstract 

en concreet redeneervermogen 

� afnameduur: 50 tot 60 minuten 

� beoordeling 

o COTAN: g g g g g g g  

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: voldoende 

10.2.1.3 Leidse Diagnostische Test (LDT) 

• 4 tot 8 jaar 

• Wordt nog steeds gebruikt maar is niet meer nieuw verkrijgbaar en als er geen update van komt zal deze 

niet meer worden gebruikt omdat de normen verouderd zijn.  Is wel interessant omdat hij uit een andere 
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klasse is ontstaan: eerder theoretisch, gebaseerd op theorie van Mark over de ontwikkeling van leer- en 

denkprocessen 

o cognitieve ontwikkeling wordt beschreven in termen van kanalen en functies 

o kanaal = verbinding tussen input en output en gekenmerkt door eigenschappen van beide (bijv. 

auditief-spraakmotorisch) 

o functie = informatieverwerkende activiteit binnen een kanaal (bijv. aandacht, redeneren) 

• drie kanalen: 

o visueel-fijnmotorisch kanaal (bijv. Blokpatronen) 

o auditief-fijnmotorisch kanaal (bijv. Natikken) 

o auditief-spraakmotorisch kanaal (bijv. Begrip, antwoorden op een vraag) 

• doordat de combinatie van functies per subtest verschillend is, is een analyse van het profiel mogelijk.  

6 subtests: 

o Blokpatronen 

� Input: visueel – Output: fijnmotorisch 

� Functies: patroonwaarneming, matching, analyse, synthese, redeneren, oog-hand-

coördinatie 

o Vouwblaadjes 

� Input: visueel – Output: fijnmotorisch 

� Functies: aandacht, geheugen voor ruimtelijke transformaties, redeneren, oog-hand-

coördinatie 

o Zinnen Nazeggen 

� Input: auditief – Output: spraakmotorisch 

� Functies: aandacht, onmiddellijk geheugen voor woordsequenties 

o Natikken 

� Input: auditief – Output: fijnmotorisch 

� Functies: aandacht, onmiddellijk geheugen voor ruimtelijke sequenties, oog-hand-

coördinatie 

o Verhaaltjes Vragen 

� Input: auditief – Output: spraakmotorisch 

� Functies: begrijpen van vragen, semantisch geheugen, (re)productieve taalvaardigheid  

o Begrip en Inzicht 

� Input: auditief – Output: spraakmotorisch 

� Functies: begrijpen van vragen, redeneren, productieve taalvaardigheid 

• afnameduur: 50 tot 75 minuten (verkorte versie mogelijk) 

• beoordeling 

o COTAN: g g g o v v v 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: onvoldoende 

10.2.1.4 Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test (RAKIT) 

• 4 tot 11 jaar 

• sluit aan bij de opvattingen van Thurstone 

• 12 subtests, verdeeld over vier factoren 

o Verbaal Leren 

o Perceptueel Redeneren 

o Ruimtelijke Oriëntatie en Tempo 

o Verbale Vlotheid 
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• verkorte vorm met 6 subtests 

• afnameduur: 1,5 tot 2 uur (verkorte vorm: 45 min tot 1 uur) 

• beoordeling 

o COTAN: g g g o g g g 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: onvoldoende 

10.2.1.5 Wechsler Non Verbal Scale of Ability (WNV) 

• doelgroep: doven, slechthorenden, kinderen met spraak-en taalproblemen, kinderen met een allochtone 

achtergrond en kinderen met autismespectrumstoornis 

• geschikt voor leeftijdsbereik van 4 tot 22 jaar     

• gedeeltelijk verschillende subtests voor de leeftijdscategorie van 4 t.e.m. 7 jaar en 8 t.e.m 21 jaar 

• zes subtests in totaal, maar slechts vier per leeftijdscategorie 

• resulteert in totaal IQ 

• afnameduur: 20 tot 45 minuten 

• beoordeling 

o COTAN  g g g g v g v 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: voldoende 

10.2.2 Bruikbaar vanaf lagereschoolleeftijd  

10.2.2.1 Wechsler Intelligence Scale for Children – III (WISC-III) 

� geschikt voor leeftijdsbereik van 6 tot 17 jaar 

� 13 subtests, resulterend in  drie IQ-scores: 

o Totaal IQ 

o Verbaal IQ 

o Performantieel IQ 

� en drie factorscores   

o Verbaal Begrip 

o Perceptuele Organisatie 

o Verwerkingssnelheid  

� afnameduur: 50 tot 85 minuten 

� beoordeling 

o COTAN: g g g v v v o 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: goed 

10.2.2.2 Snijders-Oomen Niet-Verbale Intelligentietest (SON-R 5.5-17) 

• doelgroep:  

o gehoorgestoorde en dove kinderen 

o allochtone kinderen die de taal van de testleider niet of beperkt beheersen 

o moeilijk testbare kinderen 

• 5.5 tot 17 jaar 

• vier schalen, peilend naar  

o Concreet Redeneren 

o Abstract Redeneren 

o Perceptueel 

o Ruimtelijk 
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• sluit aan bij definities van intelligentie als probleemoplossend vermogen en het vermogen te leren (vooral 

Fluid Intelligence) met nadruk op visueel-motorische, perceptuele vaardigheden, ruimtelijk inzicht, abstract 

en concreet redeneervermogen 

• de verbale en de niet-verbale instructies zijn in de handleiding naast elkaar afgedrukt 

• afnameduur: 90 minuten (verkorte versie mogelijk) 

• beoordeling 

o COTAN: g g g o g g g 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: voorlopig aanvaardbaar, meer onderzoek nodig 

10.2.3 Bruikbaar vanaf late adolescentie 

10.2.3.1 Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test (KAIT) 

� doelgroep: adolescenten en volwassenen van 14 tot 85+ jaar 

� 10 subtests, resulterend in drie IQ-scores 

o Totaal IQ 

o Fluid IQ 

o Chrystallized IQ 

� afnameduur 65 tot 90 minuten 

� beoordeling 

o COTAN g g g v g g o 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: goed 

10.2.3.2 Wechsler Adult Intelligence Scale – III (WAIS-III) 

� geschikt voor leeftijdsbereik van 16 tot 85 jaar 

� 16 subtests,  resulterend in drie IQ-scores 

o Verbaal IQ 

o Performantieel IQ 

o Totaal IQ 

� en vier index-scores 

o Verbaal Begrip 

o Perceptuele Organisatie 

o Werkgeheugen 

o Verwerkingssnelheid 

� afnameduur 90 minuten 

� beoordeling 

o COTAN v g g v g v o 

o Commissie Psychodiagnostiek BFP: goed 

10.3 Overzicht van persoonlijkheidsvragenlijsten 

10.3.1 Bruikbaar vanaf de kleuterleeftijd 

10.3.1.1 HiPIC (Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen) 

• 2.5-8 jaar 

• in Vlaanderen ontwikkelde ‘Big Five’- vragenlijst voor kinderen van 6 tot 13 jaar 

• in te vullen door de moeder 

• gebaseerd op lexicografische hypothese 
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• 5 domeinen (Big Five) 

o Emotionele Stabiliteit: angst en zelfvertrouwen 

o Extraversie: energie, expressiviteit,… 

o Vindingrijkheid: creativiteit, intellect, nieuwsgierigheid 

o Welwillendheid: altruïsme, dominantie, egocentrisme, gehoorzaamheid, irriteerbaarheid. 

o Consciëntieusheid: concentratie, doorzettingsvermogen, ordelijkheid, prestatiemotivatie 

• verder onderverdeeld in 18 facetten 

• afnameduur 30 minuten 

• beoordeling 

o COTAN v g g o v v o 

10.3.2 Bruikbaar vanaf de lagereschoolleeftijd of vroege adolescentie 

10.3.2.1 Junior Nederlandse PersoonlijkheidsVragenlijst (NPV-J) 

� geschikt voor leeftijdsbereik van 9 tot 16 jaar 

� aanpassing voor kinderen van de NPV (zie verder) 

� zelfrapportering 

� vijf subschalen: 

o Inadequatie/Neuroticisme 

o Volharding 

o Sociale Inadequatie 

o Recalcitrantie 

o Dominantie 

� afnameduur 20 minuten 

� beoordeling 

o COTAN g g g v g g v 

10.3.2.2Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst (VTCI) 

� verkorte versie van de TCI (zie verder) met alleen de hoofdschalen 

� door de verkorte vorm kan dit instrument bij jongere adolescenten gebruikt 

� afnameduur 15 tot 20 minuten 

� beoordeling 

o COTAN g g v v v v o 

10.3.2.3 Minnesota Multiphasic Personality Inventory – A (MMPI-A) 

� 13 tot 18 jaar 

� aanpassing voor adolescenten van de MMPI-2 (zie verder) 

� toevoeging van een aantal specifiek op adolescentie betrekking hebbende items en (inhouds)schalen (o.m. 

aliënatie, gedragsproblemen, ambitie, schoolproblemen) 

� afnameduur 90 minuten 

� beoordeling 

o COTAN o g v o v o o 
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10.3.3  Bruikbaar vanaf de late adolescentie of volwassenheid 

10.3.3.1 Temperament en Karakter Vragenlijst (TCI en VTCI) 

� volwassenen vanaf 15 jaar 

� gebaseerd op de psychobiologische theorie van Cloninger: Heel theoretisch gestuurd, als je deze wil 

afnemen kan je best ook een heel goed beeld hebben van die theorie om ervoor te zorgen dat zowel de 

afname als de interpretatie in orde zijn.  

� onderscheid tussen temperament en karakter 

o temperament:  

� erfelijk beïnvloed 

� vroeg observeerbaar 

� beïnvloedt leerprocessen automatisch en onbewust 

o karakter:  

� komt op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling  

� invloed op persoonlijke en sociale effectiviteit 

� zelfwaardegevoel 

� vier temperamentschalen met elk een aantal subschalen 

o Prikkelzoekend (ontdekkingsdrang, impulsief, extravagant, wanordelijk) 

o Leedvermijdend (dwangmatig-piekerend, onzekerheidsangst, verlegen,  kwetsbaar) 

o Sociaalgericht  (sentimenteel, intimiteit, afhankelijk) 

o Volhardend 

� drie karakterschalen, met elk een aantal subschalen 

o Zelfsturend (verantwoordelijk, doelbewust, vindingrijk, positief zelfbeeld, goede gewoontes) 

o Coöperatief (tolerant, empathisch, behulpzaam, vergevingsgezind, gewetensvol) 

o Zelftranscendent (zelfverliezend, natuurgericht, magisch denken) 

� afnameduur 40 minuten 

� beoordeling 

o COTAN g g v v v v o 

10.3.3.2 Nederlandse PersoonlijkheidsVragenlijst-2 (NPV-2) 

� vanaf 15 jaar 

� oorspronkelijk Nederlandstalig instrument, ontworpen om aspecten van persoonlijkheid te meten die 

relevant zijn in verschillende praktijkgebieden (gezondheidszorg, onderwijs, beroepskeuze, selectie...) 

� NPV werd vroeger soms ook de methode voor de normalen werd genoemd.  

� combinatie van constructiemethodes (empirisch, factoranalytisch, apriori) 

� zeven subschalen: duurde vrij lang vooraleer deze werden opgesteld. Meerdere gebruikte technieken om 

tot stand te laten komen.  

o Inadequatie/Neuroticisme: 

o Sociale Inadequatie:  

o Rigiditeit 

o Verongelijktheid 

o Zelfgenoegzaamheid 

o Dominantie 

o Zelfwaardering 

� normgroepen uit diverse contexten (selectie, psychiatrische patiënten, somatische patiënten, 

eerstelijnscliënten) 

� afnameduur 30 minuten 
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� beoordeling 

o COTAN g g g v g g v 

10.3.3.3 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) 

� vanaf 18 jaar 

� doel = meerdere klinische aspecten van persoonlijkheid meten 

� empirische constructiemethode: grote itemset werd voorgelegd aan ‘normalen’ en verschillende 

klinische groepen voor de constructie van tien klinische schalen: 

o Validiteitsschalen: ontwikkeld als controlemiddel om na te gaan in welke mate de 

testresultaten een weergave zijn van de problematiek van de cliënt 

� Vraagtekenschaal (alle items) 

� som van alle opengelaten of dubbel beantwoorde items  

� Cut-off=15 

� L-Schaal of Leugenschaal 

� meet algemene tendens tot liegen 

� items die doorgaans positief beantwoord worden  

� “Niet akkoord” antwoorden = liegen 

o Item 29: Zo nu en dan heb ik zin om te vloeken 

o Item 77: Af en toe stel ik uit tot morgen wat ik vandaag had moeten 

doen 

� F-Schaal  

� gaat over dingen die eigenlijk bijna niemand doet. Als je daar positief op 

antwoord is dit opmerkelijk (vb: ik vloek nooit). Als er een grote score is op 

deze schaal moet men verder gaan zoeken naar bepaalde situaties.  

�  Meet deviante en atypische manieren van antwoorden 

� 60 items die zelden (<10%) positief beantwoord worden 

o Item 24 (akkoord): Af en toe ben ik bezeten door boze geesten 

o Item 126 (niet akkoord): Ik vind dat de wet gehandhaafd moet worden 

� K-Schaal  

� Meet neiging om defensief te antwoorden 

� 30 items waarvan meeste doorgaans positief beantwoord worden (niet 

akkoord=defensief) 

o Item 37 (niet akkoord): soms heb ik zin om iets kapot te slaan 

o Item 127 (niet akkoord): kritiek of uitbranders kwetsen mij 

� Fb-Schaal 

� Meet deviante en atypische manieren van antwoorden 

� zitten op het einde van de test, om effecten van vermoeidheid na te gaan 

� VRIN schaal (Variable Response Inconsistency) 

� 67 itemparen - meet tendens om op een inconsistente manier te antwoorden, 

waarbij de configuraties ‘ja/nee’ en ‘nee/ja’ teken zijn van inconsistentie 

o Item 28A en Item 59NA 

o Item 28 (Akkoord): Mijn maag is meerdere keren per week van streek 

o Item 59 (Niet akkoord): Om de paar dagen of vaker heb ik last van een 

onaangenaam gevoel in mijn maag 

� TRIN schaal (True Response Inconsistency) 

� 23 itemparen - meet tendens om op een inconsistente manier te antwoorden, 

waarbij de configuraties ja/ja en  nee/nee teken zijn van inconsistentie 
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o Item 3A – Item 39A 

� Item 3 (A): ‘s Morgens word ik meestal fris en uitgerust wakker 

� Item 39 (A): Mijn slaap is onregelmatig en gestoord. 

o Inhoudsschalen = schalen waarin de items naar inhoud bijeengebracht zijn, geclusterd in vier 

gebieden: 

� Intrapsychische symptomen (angst, obsessie,...) 

� Naar buiten gerichte agressie (boosheid, cynisme,...) 

� Negatief zelfbeeld (lage zelfwaardering) 

� Algemene probleemgebieden (familiale problemen, aantasting arbeidsvermogen,...) 

� daarnaast ook validiteitsschalen en inhoudsschalen en.... 

� afnameduur 60 tot 90 minuten 

� beoordeling 

o COTAN g g g o v o o 

10.3.3.4 NEO-PI(-R)  

� vanaf 18 jaar 

� oorspronkelijk slechts drie factoren 

o Neuroticisme 

o Extraversie 

o Openheid 

� later twee toegevoegd, rechtstreeks voortgekomen uit het Big Five onderzoek.  

o Vriendelijkheid 

o Gewetensvolheid 

� voor elke factor verdere differentiatie in facetten: 

o Neuroticisme 

o Angst, Ergernis, Depressie, Schaamte, Impulsiviteit, Kwetsbaarheid 

o Extraversie 

o Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme, Vrolijkheid 

o Openheid 

o Fantasie, Esthetiek, Gevoelens, Veranderingen, Ideeën, Waarden 

o Vriendelijkheid 

o Vertrouwen, Oprechtheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid, Bescheidenheid, Medeleven 

o Gewetensvolheid 

o Doelmatigheid, Ordelijkheid, Betrouwbaarheid, Ambitie, Zelfdiscipline, Bedachtzaamheid 

� afnameduur 40 tot 50 minuten 

� beoordeling 

o COTAN  g g g v v g o 

10.3.3.5 NEO-FFI 

� verkorte versie NEO-PR (geen facetten) 

� afnameduur  10 tot 15 minuten 

� beoordeling 

o COTAN  g g g v v v o 

� normen beschikbaar voor diverse contexten (selectie, kliniek, research) 


