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 Voorbeeldsamenvatting  Psychodiagnostiek - Literatuur 2022/2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Leuk dat je dit jaar Psychologie studeert! Voor je ligt de samenvatting van het vak 
 Psychodiagnostiek. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij 
 zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het 
 behalen van jouw eerste studiepunten! 

 Nu 15% korting op onze producten! 
 Wil jij de Slim Academy samenvattingen van jouw vakken  in huis hebben zodat jij op tijd kan 
 beginnen met studeren? Gebruik dan de kortingscode SLIMPSYCHOLOGIE2023 bij het bestellen 
 en krijg 15% korting op jouw samenvattingen! 
 Ga hiervoor naar  www.slimacademy.nl  en kies je jaar. Deze code is geldig t/m 15 februari 2023. 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt  werken vanuit huis  , krijgt een  riante vergoeding  en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die  goed op je cv  staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Auteursrechten voorbehouden 
 Houd er rekening mee dat onze samenvattingen beschermd zijn door de auteurswet. Dat 
 betekent dat het doorverkopen of delen van onze fysieke en/of digitale samenvattingen illegaal 
 is. Als je wilt dat wij samenvattingen kunnen blijven aanbieden, verzoeken wij je jouw eigen 
 exemplaar te kopen. Als je vragen hebt of schendingen van het auteursrecht wilt melden, kun je 
 contact met ons opnemen via klantenservice@slimacademy.nl. 

 Stay in touch 
 Wil je verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en bij het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
 P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting, 
 die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte 
 lesstof. 
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 Informatie over het vak 

 Je staat op het punt de voorbeeldsamenvatting van het vak Psychodiagnostiek te lezen. Hierin 
 hebben we de eerste drie casussen opgenomen. De overige casussen vind je in de volledige 
 samenvatting. 

 Studenten die starten met de studie Psychologie in Leiden vinden het vaak uitdagend om de 
 diepgang te bepalen van de stof die je zult moeten leren voor het tentamen. Maar maak je geen 
 zorgen, we hebben deze samenvatting geschreven met als doel je door dit vak heen te helpen. 
 Meerdere topstudenten, die recentelijk dit vak hebben gevolgd, hebben hun expertise gedeeld 
 en aan deze samenvatting gewerkt, om je te helpen met de dingen waar de meeste studenten 
 mee worstelen bij het studeren van Psychologie. 

 We hebben gewerkt aan de volgende punten om je de beste hulp te bieden: 
 ●  Analyseren van oude examens om inzicht te geven in wat er wordt gevraagd; 
 ●  Eerstejaars studenten betrokken bij het maken van deze samenvatting, om ervoor te 

 zorgen dat het is geschreven op een manier die het beste is voor jou om mee te 
 studeren; 

 ●  Gebruiken van oefen- en voorbeeldoefeningen op examenniveau, zodat je de beste 
 werkwijze krijgt. 

 Hoe kan je het beste studeren? 
 Tijdens het studeren voor dit vak, is het aanbevolen dat je ook delen uit het boek bestudeert voor 
 een beter begrip, omdat het extra informatie biedt. Oefenen is ook de sleutel tot een goed cijfer 
 voor dit examen. Om je goed voor te bereiden op het tentamen zou je veel oefenvragen kunnen 
 maken. Zo kun je jezelf testen op je verworven kennis van de afgelopen periode. Op deze manier 
 kun je beter de vragen van het examen beantwoorden. Je vindt een paar van zulke oefeningen in 
 dit boekje. 

 Succes met studeren! 
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 Hoofdstuk 1. Psychologische testen 

 Inleiding 
 Dit  hoofdstuk  gaat  over  de  aard  en  toepassingen  van  psychologische  testen  en  ethische  en 
 sociale implicaties van testen.  H1 uit Psychological  Testing and Assessment (Gregory). 

 Onderwerp 1A: De aard en toepassingen van psychologisch testen 

 De gevolgen van testen 
 Psychologische testen komen in veel meer soorten voor dan over het algemeen gedacht wordt. 
 Ook de toepassingen en de gevolgen zijn veel breder dan vaak wordt verwacht. Gedurende je 
 hele leven heb je te maken met testen. Zodra baby’s zijn geboren, wordt de  Apgar test 
 uitgevoerd. Deze meet alle basisvaardigheden en vertelt de dokters of de baby gezond ter wereld 
 is gekomen. Een lage score op deze test laat zien dat er bepaalde zwakke punten aanwezig zijn. 

 Zo’n baby zal gedurende de volgende jaren in de gaten worden gehouden. Er worden dan testen 
 gedaan die ontwikkelingsbeperkingen kunnen laten zien. Peuters doen dan vaak ook een test die 
 laat zien of ze al klaar zijn om naar school te gaan of dat ze beter nog even kunnen wachten. In 
 de periode dat het kind naar school gaat, maakt het honderden testen die alle verschillende 
 vaardigheden van het kind weergeven. Ook bepalen sommige testen de middelbare school waar 
 het kind naartoe kan en nog later de vervolgopleiding. 

 Ook als volwassene krijg je te maken met testen waardoor je een productief leven op kan 
 bouwen. Op latere leeftijd worden er weer meer medische testen afgelegd om in de gaten te 
 houden hoe het gaat met de gezondheid. Deze levenslange verbinding met testen is grofweg 
 over de hele wereld te zien. Het nemen van al deze testen heeft gevolgen waar je vaak niet over 
 nadenkt, zowel positief als negatief. Bij veel testen, zoals academische testen, zijn de gevolgen 
 klein en veranderbaar. Maar de uitkomsten van psychologische testen kunnen de levensloop 
 drastisch veranderen. Omdat jij als psycholoog door het afnemen van deze testen zoveel invloed 
 kan hebben, is het uitermate belangrijk dat je precies weet wat je aan het doen bent. Een 
 psychometrist  is een specialist in de psychologie  of het onderwijs, die psychologische tests 
 ontwikkelt en evalueert. 

 Definities 
 Een  test  is een gestandaardiseerde procedure die gedrag  kan beschrijven in termen van scores 
 of categorieën. De meeste testen kunnen gebruikt worden om ander gedrag te voorspellen. 
 Hiervoor wordt er vaak gebruik gemaakt van bepaalde normen of grenswaarden die het verschil 
 aanduiden tussen de aan- of afwezigheid van dat gedrag. Elke test bevat de volgende kenmerken: 

 ●  Gestandaardiseerde procedure:  Het is van belang dat  psychologische testen 
 gestandaardiseerd zijn: de procedures moeten hetzelfde zijn bij verschillende afnemers 
 en in verschillende omgevingen. Fouten van testafnemers beïnvloeden de mate van 
 standaardisatie. 

 ●  Steekproef van het gedrag:  Omdat er vaak geen tijd  is om al het gedrag van een cliënt in 
 kaart te brengen, is een test altijd slechts een steekproef van gedrag. Deze steekproef 
 hoeft echter niet per se het gedrag te zijn waar de psycholoog in geïnteresseerd is. Vaak 
 is de link tussen het geteste gedrag en het voorspelde gedrag duidelijk aanwezig, maar 
 dit is geen psychometrische eis. 
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 ●  Scores of categorieën:  Een psychologische test moet  de mogelijkheid geven om scores of 
 categorieën af te leiden uit iemands prestatie op een test. Scores representeren 
 abstracte dimensies. Een psychologische test laat zien dat iemand bij een bepaalde 
 groep hoort en niet bij een andere. Een aanname van psychologische testen is dat het 
 individuele verschillen meet. Elke score die uit een test komt, bevat een meetfout. Dit 
 wordt in de klassieke testtheorie als volgt beschreven: X = T + e. De geobserveerde score 
 X bestaat uit een ware score T en de meetfout e. De meetfout moet zo klein mogelijk zijn, 
 maar het is onmogelijk om hem 0 te laten zijn. 

 ●  Normen of standaarden:  Normen  komen voort uit het  afnemen van testen bij groepen 
 mensen. Het is een referentiekader voor verdere afnames van een test. Die normen 
 worden gebaseerd op scores van een  gestandaardiseerde  steekproef.  Dit is een kleine 
 groep mensen die representatief is voor een grotere populatie. Wanneer er goede 
 normen zijn erkend, kan de test worden afgenomen bij individuen. Hun scores worden 
 vergeleken met de normen, waardoor te zien is of er afwijkingen zijn. 

 ●  Voorspellingen van gedrag buiten de test:  Om erachter  te komen of een test een goede 
 voorspeller is van ander, niet getest gedrag, moet er veel validatie onderzoek gedaan 
 worden. Dit kan pas gedaan worden wanneer de test eenmaal in gebruik is genomen. 
 Daarom moet er altijd voorzichtig worden omgegaan met nieuw ontwikkelde testen. Hoe 
 goed een test ook lijkt te zijn, hij kan altijd verworpen worden. Dit kan zelfs jaren later nog 
 gebeuren, terwijl de test dan al lange tijd gebruikt wordt. Zolang er onderzoek gedaan 
 wordt, kunnen er altijd nieuwe bevindingen worden gedaan. 

 Andere distincties in het testen 
 De testen die hier besproken zijn, zijn vooral  norm-referenced  .  Dit wil zeggen dat de score op een 
 test ervoor zorgt dat de persoon vergeleken kan worden met een relevante gestandaardiseerde 
 steekproef. De populatie is dan zorgvuldig gekozen en er is een referentiekader voor de 
 interpretatie van de scores. Hier tegenover staan  criterion-referenced  testen. Deze meten wat 
 een persoon kan zonder dit te vergelijken met anderen. Hierbij is het belangrijk dat de 
 eigenschappen of domeinen zeer expliciet en operationeel worden uitgelegd, zodat precies 
 duidelijk wordt wat de testscore zegt over de capaciteiten van een persoon. Vergelijking met 
 anderen doet er niet toe. 

 Een andere belangrijke onderscheiding die moet worden gemaakt rondom psychologische testen 
 is die tussen testen en beoordeling (  assessment  ).  Beoordeling  wordt omschreven als het schatten 
 of bekijken van de omvang van een of meer attributies van een persoon. Deze term is veel breder 
 dan simpelweg het testen van een persoon. Onder beoordeling vallen meerdere meetmethoden 
 en instrumenten. Een test is dus een onderdeel van een beoordeling. Het lastige aan beoordeling 
 is dat het samenvoegen van informatie uit al deze verschillende bronnen een heel subjectief 
 proces is. Voor een behandelaar is het lastig een voorspelling te doen op basis van zulke 
 complexe data. Het proces van beoordeling is tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstaan, toen 
 men spionnen nodig had. 

 Verschillende soorten testen 
 Er is een algemene verdeling te maken waarbij alle testen in twee groepen vallen:  groepstesten 
 en  individuele testen  . Dit zegt iets over het aantal  mensen dat de test tegelijkertijd maakt. Een 
 voordeel van individuele testen is dat naast de testscore, andere factoren beter zijn te 
 observeren dan wanneer grote groepen tegelijk de test maken. 
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 Een verdere verdeling is te maken, zodat testen in acht categorieën worden onderverdeeld. In elk 
 van deze categorieën zitten  criterion-referenced,  norm-referenced  , groeps- en individuele testen: 

 ●  Intelligentietesten:  Deze soort testen bestaat al  lange tijd. Het is lastig precies te 
 definiëren wat intelligentie allemaal omvat. Intelligentietesten bestaan uit een groot 
 aantal subdomeinen, maar de uiteindelijke totaalscore is wat er toe doet. De 
 subdomeinen kunnen wel laten zien waar zwakke punten liggen. Deze informatie is goed 
 te gebruiken voor schoolgaande kinderen. 

 ●  Aptitude  (aanleg/vaardigheid) testen:  Deze testen  meten een of meerdere duidelijk 
 gedefinieerde onderdelen van de capaciteiten van een persoon. Er zijn twee soorten: 
 enkele testen en multipele testbatterijen. De scores op deze testen worden vaak gebruikt 
 om succes te voorspellen. Dit kan gaan om academisch succes, maar ook om succes in 
 een specifieke baan. Belangrijk om te onthouden is dat elke  aptitude  test één specifiek 
 subdomein omvat. Dit is bijvoorbeeld niet ‘rekenen’, maar ‘optelsommen’. 

 ●  Prestatietesten:  De domeinen die hier aan bod komen  zijn succes, prestatie en 
 leervermogen. Deze testen nemen aan dat het onderwerp dat getest wordt, aan bod is 
 gekomen op school. De test meet vervolgens hoeveel de persoon heeft onthouden van 
 dit onderwerp op school en in hoeverre hij het zich eigen heeft gemaakt. Prestatietesten 
 bestaan vaak uit meerdere subtesten, waar alle schoolvakken aan bod komen. Deze soort 
 testen lijken veel op  aptitude  testen, omdat ze beide  vaardigheid meten. Het verschil zit 
 hem in de toepassing.  Aptitude  testen worden meer  gebruikt om de toekomst te 
 voorspellen, prestatietesten kijken meer terug op wat er is geleerd. Het is mogelijk dat 
 een test tegelijkertijd een prestatietest en  aptitude  test is. 

 ●  Creativiteitstesten:  Deze soort testen laten zien  in hoeverre de persoon nieuwe 
 inzichten en ideeën kan genereren. Ook creatieve creaties, die een bepaalde toegevoegde 
 waarde hebben, worden bekeken. De nadruk ligt hierbij op originaliteit en in hoeverre 
 een idee of inzicht nieuw of vernieuwend is. In de jaren zestig werden creativiteitstesten 
 gezien als een goed alternatief voor intelligentietesten. Toch stellen sommige 
 psychometristen dat creativiteit niet als intelligentie gezien moet worden. 

 ●  Persoonlijkheidstesten:  Deze testen meten de eigenschappen,  gedragingen en 
 kwaliteiten van een persoon. Daarnaast kunnen ze ook de mate van individualiteit van 
 een persoon meten. Er zijn heel veel verschillende vormen van persoonlijkheidstesten. Ze 
 variëren van duidelijke vragenlijsten tot meer abstracte inktvlektests (  inkblots  ). 

 ●  Interessetesten:  Deze groep wordt niet zo vaak echt  ‘test’ genoemd, maar vaker een 
 inventarisatie. Het laat zien welke activiteiten of onderwerpen de voorkeur hebben bij 
 een persoon. Dit soort testen worden vooral gebruikt rondom banen. Jongeren maken 
 testen om erachter te komen wat ze later zouden willen gaan doen. Werknemers kunnen 
 ook interesse testen maken om te zien wat hen motiveert binnen hun baan en hoe ze 
 hun tevredenheid kunnen verhogen. 

 ●  Gedragsmatige procedures:  Er zijn allerlei meetinstrumenten  ontwikkeld, die de 
 gevolgen van bepaalde gedrag kunnen meten. Deze testen kijken vaak naar duur, 
 frequentie, de gevolgen en de opwekker van het gedrag. Deze testen worden vaak tijdens 
 behandeling nog gebruikt. 

 ●  Neuropsychologische testen:  Wanneer er verwacht worden  dat iemand 
 disfunctionerende hersenen of hersenabnormaliteiten heeft, worden 
 neuropsychologische testen afgenomen. Uit langdurig neuropsychologisch onderzoek is 
 gebleken dat bepaalde testen specifieke brein disfuncties kunnen laten zien. Door het 
 afnemen van deze testen worden duidelijk waar de disfunctie precies zit, hoe ernstig deze 
 is en wat de gevolgen ervan zijn voor deze persoon. Wanneer iemand goed 
 neuropsychologisch onder de loep genomen moet worden, betekent dit dat er uren lang 
 testen gedaan worden. Dit kan oplopen tot acht uur een-op-een testen. 
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 Waarvoor gebruik je testen 
 Psychologische testen worden over het algemeen gebruikt om beslissingen te maken. Deze 
 beslissingen worden onderverdeeld in vijf categorieën: 

 ●  Classificatie:  Het proces van  classificatie  bestaat  uit allerlei onderdelen, die er 
 uiteindelijk samen voor zorgen dat een persoon toebedeeld kan worden aan een 
 specifieke groep. Dit wordt vaak het doel van classificatie genoemd, maar dit is slechts de 
 basis van het eigenlijke doel zoals behandeling. Er zijn verschillende classificaties 
 procedures die worden belicht.  Plaatsing  is het sorteren  van mensen in programma’s, 
 gebaseerd op hun behoeften en vaardigheden. In Amerika wordt dit vaak gedaan op 
 scholen om te kijken welke variant van een bepaald vak de leerling zou moeten volgen 
 (beginnersniveau of verder gevorderd).  Screening  is  een snel proces dat in een korte tijd 
 laat zien of een persoon bijzondere eigenschappen of behoeften heeft. De kans dat de 
 screening een verkeerd beeld geeft, is echter erg groot. Daarom wordt er altijd 
 geadviseerd een  follow-up  test af te nemen. Vaak wordt  screening gedaan bij een grote 
 groep, waarna er met een kleiner, specifieker groepje verder wordt gewerkt (vaak dus 
 criterion referenced  ). 

 ●  Selectie en  certificatie  werken allebei via het principe  van slagen of falen. Certificatie wil 
 zeggen dat een persoon een bepaalde expertise op het geteste gebied heeft. Vaak brengt 
 het slagen ook een bepaald privilege met zich mee, zoals een daadwerkelijk certificaat of 
 diploma. Selectie werkt grotendeels hetzelfde, alleen is er dan vaak geen sprake van een 
 certificaat of diploma. 

 ●  Diagnose en behandelplannen: Diagnosticeren  bestaat  uit het vinden van de aard van 
 iemands abnormale gedrag en het classificeren van het gedragspatroon. Dit laatste wordt 
 gedaan met een algemeen geaccepteerd diagnostisch systeem zoals de DSM. Na 
 diagnosticering wordt er overgegaan op behandeling of doorverwijzing. Veel diagnoses 
 houden het hierbij. Een betere diagnose houdt echter ook rekening met een aantal 
 andere onderdelen: 

 ○  Sterke punten; 
 ○  Zwakke punten; 
 ○  Etiologie; 
 ○  Beste behandelopties. 

 ●  Zelfkennis:  Als individu kun je veel baat hebben bij  wat de resultaten van een 
 psychologische test je leren. Je krijgt meer inzicht in je eigen sterke en zwakke punten en 
 kunt dit gebruiken in je verdere leven. Een groot deel van de psychologische testen vertelt 
 je niets nieuws, maar juist het kleine andere deel van de uitslagen is erg waardevol. 

 ●  Programma evaluatie:  Psychologische testen kunnen  iets zeggen over de werking van 
 ofwel sociale ofwel educatieve programma’s. Sociale programma’s hebben als doel de 
 verbetering van bepaalde omstandigheden of het welzijn van een persoon. 
 Psychologische testen kunnen laten zien in hoeverre dit is gelukt. Ook kan er getoond 
 worden welke andere gevolgen het programma heeft, waar van tevoren misschien geen 
 rekening mee is gehouden. 

 ●  Onderzoek:  Naast het duidelijke praktische doel van  testen, namelijk het nemen van 
 beslissingen, zijn testen ook erg waardevol in het onderzoeksveld. Om tot nieuwe 
 inzichten en theorieën te komen kunnen onderzoekers gebruik maken van 
 psychologische testen om hun hypothese te testen. Het feit dat psychologische testen 
 vaak gebruikt worden in onderzoek en dat er veel onderzoek wordt gewijd aan het 
 bevestigen en verbeteren van de validiteit en betrouwbaarheid van psychologische testen 
 laat zien dat ze gewaardeerd worden door professionals. 

 Deze categorieën zijn niet wederzijds uitsluitend, maar overlappen juist vaak. 
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 Wat beïnvloed testen? 
 ●  Methode van administratie:  Het is belangrijk dat de  interpretatie van testscores 

 betrouwbaar is. De betrouwbaarheid wordt gewaarborgd wanneer alle metingen via 
 gestandaardiseerde procedures zijn verlopen. Het kan lastig zijn om testen volledig 
 gestandaardiseerd uit te voeren, omdat er altijd mensen bij betrokken zijn. Zowel de 
 afnemer van de test, als de geteste persoon kunnen afwijken van de standaard. 
 Zoals eerder besproken is er altijd een uitvoerige handleiding aanwezig waarin staat hoe 
 een test moet worden afgenomen. Toch is het ook belangrijk dat de test wordt aangepast 
 aan de situatie. Deze aanpassingen blijven echter altijd klein en hebben geen grote 
 gevolgen voor de uitkomst. De testafnemer kan er ook voor kiezen om meer significant af 
 te wijken van de normen. Dit heeft te maken met de doeleinden van de test. 
 Om een test goed af te nemen, moet de afnemer goed bekend zijn met alle materialen 
 die gebruikt zullen worden. Daarnaast moeten eventuele sensorische of executieve 
 beperkingen van de geteste persoon ook bekend zijn en meegenomen worden in de 
 afname van de test en interpretatie van de score. 
 Testafname in een groep vergt ook goede aandacht, anders is het mogelijk dat er een  bias 
 voor de hele groep ontstaat. De meest gemaakte fout is het verkeerd bijhouden van tijd 
 wanneer de test binnen een bepaalde tijd gemaakt moet worden. Dit komt vaak voor, 
 omdat er niet goed gepland is hoelang alle andere handelingen duren en de afnemer 
 besluit minder tijd te geven voor de daadwerkelijke test zodat de afspraak niet uitloopt. 
 Ook kunnen afnemers door empathie besluiten iets meer tijd te geven. Beide 
 beslissingen hebben grote negatieve gevolgen. De validiteit en betrouwbaarheid van de 
 test wordt verminderd en de resultaten zouden anders geïnterpreteerd moeten worden, 
 maar worden dit vaak niet. 
 Een andere grove fout is onduidelijke uitleg van de procedure aan de geteste groep 
 mensen. Ook externe geluiden tijdens de procedure kunnen de resultaten sterk 
 beïnvloeden. Een ander groot probleem is gokken. Geteste personen stellen vaak vragen 
 over gokken, waardoor andere personen dit ook als optie gaan zien terwijl zij hier eerst 
 niet aan dachten. De afnemer moet proberen het onderwerp te ontwijken door impliciet 
 te laten weten dat gokken niet de bedoeling is. Toch wordt er vaak ook nog een 
 gokcorrectie  op de resultaten losgelaten. 

 ●  Eigenschappen van de testafnemer:  Het is extreem belangrijk  voor de afnemer van een 
 test om voor  rapport  te zorgen. Dit wil zeggen dat  er een prettige sfeer is die de geteste 
 mensen motiveert goed mee te werken aan de procedure. Wanneer de afnemer er niet in 
 slaagt een rapport te creëren, beïnvloedt dit de testresultaten en kan het ervoor zorgen 
 dat de geteste mensen vijandig of onverschillig reageren op de afnemer en de procedure. 
 Rapport heeft te maken met de persoonlijkheid van de afnemer en de sfeer in de 
 omgeving. 
 Er is veel onderzoek gedaan naar verschillende eigenschappen van de afnemer van een 
 test en of deze invloed hebben op de resultaten van de test. Tot nog toe is het onderzoek 
 op dit gebied tegenstrijdig en onduidelijk. 
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 ●  Motivatie en ervaring van de geteste  : Er wordt in psychologische testen vaak gezocht 
 naar individuele verschillen in bepaald gedrag. Maar geteste personen verschillen ook 
 van elkaar op andere gebieden dan wat er getest wordt en dit kan invloed hebben op de 
 resultaten. Een belangrijke factor om mee te nemen in het onderzoek is de eventuele 
 aanwezigheid van  faalangst  (  test anxiety  ). 
 Wanneer iemand met faalangst een psychologische test moet afleggen, kan de angst de 
 prestatie van de persoon vervormen. Er zijn korte vragenlijsten ontworpen, die de 
 onderzoeker inzicht kunnen geven in de mate van faalangst bij de geteste persoon. Het is 
 lastig om testresultaten goed te interpreteren wanneer er sprake is van faalangst. 
 Faalangst is op zichzelf een fenomeen dat behandeld zou kunnen worden om het welzijn 
 van de geteste persoon te verbeteren. Vooral testen met een tijdslimiet zorgen ervoor dat 
 faalangst meer aanwezig is. 
 Ook is het mogelijk dat de geteste persoon redenen heeft om de testresultaten te 
 vervormen, bijvoorbeeld wanneer een aangeklaagde misdadiger een kortere straf kan 
 krijgen wanneer hij of zij gediagnosticeerd wordt met een psychologische stoornis. 

 ●  Context van het testen 
 ●  Methode van scoren 

 Onderwerp 1B: Ethische en sociale implicaties van testen 

 De motivatie voor professionele teststandaarden 
 Psychologische testen kunnen grote gevolgen hebben, zeker wanneer er labels op personen 
 worden geplakt door de uitkomsten van een test. Wanneer psychologische testen niet 
 verantwoord of ethisch gebruikt worden, zijn deze gevolgen des te ernstiger. Vaak worden testen 
 per ongeluk onverantwoord of onethisch afgenomen, maar soms zijn testen in hun design al 
 fout. De lastigste gevallen zijn de grensgevallen, waarbij sommige mensen het zien als een 
 ethisch onderzoek en anderen als onethisch. Uit veiligheid redeneren de meeste commissies vrij 
 conservatief. Er zijn verschillende standaarden waar respectievelijk de testuitgevers als de 
 testgebruikers zich aan moeten houden om een test zo verantwoordelijk en ethisch mogelijk te 
 maken. 

 Regels voor testuitgevers 
 1.  Een testuitgever moet zijn test niet te vroeg uitbrengen. Er is veel druk om snel en veel 

 testen te publiceren, maar hoe sneller dit gedaan wordt, hoe slordiger. Er zijn regels 
 opgesteld waarbij er een bepaalde hoeveelheid testen (over onder andere 
 betrouwbaarheid en validiteit) uitgevoerd moet zijn voordat een nieuwe test gepubliceerd 
 mag worden. Hierdoor kunnen gebruikers ook lezen wat de resultaten van de test zijn en 
 hierop hun keuze van wel of niet gebruiken baseren. Er moet dus altijd een handleiding 
 zijn bij een gepubliceerde test. 

 2.  Het presenteren van nieuwe testen moet correct gebeuren. Valse presentatie van een 
 test kan ervoor zorgen dat mensen de test gaan gebruiken, wanneer dit niet toepasbaar 
 is op hun situatie. Om een test goed te presenteren moeten bijvoorbeeld alle 
 testresultaten besproken worden, ook degene die minder positief zijn. Ook moet er 
 vermeld worden wanneer de test verkeerd gebruikt kan worden, om mensen op tijd te 
 waarschuwen. 

 3.  Alleen gekwalificeerde gebruikers mogen de test aanschaffen. Sommige testen kunnen 
 vrij gevaarlijk zijn als ze in verkeerde handen vallen. Er zijn allerlei richtlijnen opgesteld, 
 die bepalen hoe gelimiteerd de toegang is bij allerlei soorten testen. De testen zijn 
 ingedeeld in niveau a, b en c, waarbij elk niveau complexer en dus strenger gelimiteerd is. 
 Er zijn bepaalde commissies die de aanvragen voor het kopen van bepaalde testen 
 doornemen, en niet-bevoegden weigeren. 
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 Regels voor testgebruikers 
 Er zijn over de jaren veel gebruiksaanwijzingen en richtlijnen opgesteld om psychologen te 
 helpen testen goed af te nemen bij cliënten. Deze handleidingen zijn praktisch, maar ook ethisch 
 gericht, zodat de psycholoog geen schade kan veroorzaken tijdens de behandeling. Er zijn een 
 hele hoop richtlijnen, en ze kunnen zeer specifiek zijn. In theorie zou er geen bezwaar kunnen 
 zijn tegen het gebruik van een test wanneer iemand zich aan al deze regels houdt. De algemene 
 lijnen in al deze regels zullen nu besproken worden. 

 1.  Behandeling wordt voortgebouwd op een goede, professionele relatie met de cliënt. 
 Daarom is het belangrijk dat de psycholoog altijd beslissingen neemt waarbij de cliënt het 
 meeste baat heeft. Als dit niet het geval is, is het niet verantwoord deze test uit te voeren. 
 Ook moet er rekening gehouden worden met mogelijke negatieve gevolgen van het 
 afnemen van een test. 

 2.  Psychologen hebben een strikt beroepsgeheim, ook wanneer het gaat om de resultaten 
 van een cliënt op bepaalde testen. Er zijn echter een paar uitzonderingen, waarbij het 
 beroepsgeheim geschonden moet worden: 

 a)  Juridische procedures; 
 b)  Plicht te waarschuwen  bij serieuze kans dat de cliënt  iemand schade zal 

 aanbrengen. Dit is lastig te bepalen en men kan uit de functie gezet worden voor 
 het onjuist schenden van het beroepsgeheim. 

 3.  De gebruiker van de test heeft volledige verantwoordelijkheid voor de goede toepassing 
 van de test. Daarom moet de gebruiker een expert zijn op het gebied van de test en 
 getraind zijn om deze goed af te nemen en te interpreteren. Een ongetrainde psycholoog 
 zou de test niet verantwoord af kunnen nemen. De gebruiker moet alle psychometrische 
 analyses met de test kunnen uitvoeren. Er is geen ruimte om kleine foutjes te maken. 

 4.  Voordat de gebruiker van een test deze mag uitvoeren, moet hij of zij  informed consent 
 van de cliënt of proefpersoon verkrijgen. Hierin wordt vermeld waar de test over gaat en 
 waar de resultaten voor gebruikt zullen worden. Ook krijgt de persoon te horen dat hij of 
 zij altijd de mogelijkheid heeft te stoppen met de test. Er moet worden vermeld of er 
 opnameapparatuur aanwezig is en of de informatie met anderen zal worden gedeeld. 
 Wanneer de persoon zelf niet competent is om deze informatie te begrijpen, zal een 
 verzorger de  informed consent  ondertekenen. Er zijn  enkele specifieke situaties, vaak bij 
 onderzoeken, waarbij de  informed consent  achterwege  gelaten mag worden omdat het de 
 testresultaten zal beïnvloeden. Achteraf krijgt de persoon altijd wel te horen waar het 
 onderzoek om ging. 

 5.  Geen ouderwetse testen en wel de  standaard van zorg  .  Dit is een abstract begrip dat 
 vaak in de medische wereld wordt gebruikt. Het betekent dat in bepaalde situaties altijd 
 de standaardzorg wordt verschaft, en niet een andere procedure die daar nooit voor 
 gebruikt wordt. Voor psychologen is het hierbij ook belangrijk dat er geen oude testen 
 worden gebruikt om iets te meten, wanneer er al een vernieuwde versie bestaat die 
 tegenwoordig altijd gebruikt wordt. Ook is het belangrijk om een soort 
 houdbaarheidsdatum te zetten op de resultaten van een test, zodat deze niet jaren later 
 nog als accuraat zullen worden gezien. 

 6.  Het goed schrijven van een verslag. Omdat de informatie in het rapport soms zeer 
 permanente gevolgen kan hebben, is het belangrijk dat alles goed verwoord wordt. Een 
 goed rapport gebruikt weinig jargon en geeft de cliënt nuttige inzichten in de situatie. 

 7.  Het nabespreken van de test en de resultaten met de cliënt. Dit komt omdat het vaak 
 moeilijk is de cliënt te vertellen waarom hij of zij een negatief resultaat heeft behaald. 
 Toch is het van belang dat de cliënt opbouwende feedback krijgt. Ook is het belangrijk dat 
 de psycholoog inzicht krijgt in hoe hard dit nieuws aankomt bij de cliënt. Het lijkt ook al 
 een deel te zijn van de behandeling om feedback te geven die gericht is op de verdere 
 behandeling. Door tijdens de latere behandeling terug te grijpen op de testresultaten 
 krijgen de cliënten meer inzicht in het proces en zijn ze meer betrokken bij hun eigen 
 revalidatie. 
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 8.  Het rekening houden met individuele verschillen in mensen. Vaak zijn er verschillende 
 psychometrische formules die gebruikt moeten worden voor verschillende groepen. Als 
 dit niet correct gedaan worden, kunnen de resultaten onterecht negatief zijn. 

 Het testen van culturele en linguïstische minderheden 
 In multiculturele landen moet er rekening gehouden worden met de behandeling van 
 minderheidsgroepen (andere cultuur of moedertaal). Het is niet van alle testen duidelijk of er een 
 verschil zit in de werkzaamheid voor deze groepen. De eerste testen, waar veel latere testen op 
 voortgebouwd zijn, hielden totaal geen rekening met cultuur. Hierdoor hebben alle latere testen 
 een lichte achterstand. 

 Vandaag de dag worden psychologen geleerd om altijd rekening te houden met zaken als cultuur 
 en taal bij de behandeling van cliënten. Bij het opbouwen van de professionele relatie met de 
 cliënt, moet de psycholoog een goed beeld vormen van welke waarden en normen de persoon 
 heeft en hoe de beheersing van de taal is. De keerzijde van rekening houden met cultuur is 
 overgeneralisatie. Binnen verschillende culturen zijn mensen nog steeds uniek. Daarom moeten 
 de stereotypen die zich ontwikkelen over minderheidsgroepen ook niet leidend zijn in het 
 creëren van een beeld over de cliënt. 

 Naast het feit dat de scores op testen anders kunnen zijn voor verschillende mensen, kan ook de 
 kwalitatieve reactie op een vraag anders zijn. Door zaken als cultuur reageren sommige mensen 
 anders op een vraag dan anderen in termen van uitbreiden of spontaan reageren. De psycholoog 
 moet de reactiestijl van de cliënt proberen te achterhalen en ervoor te zorgen dat het optimale 
 antwoord op de vraag naar voren komt. 

 Ook moet men op de hoede zijn voor  stereotype dreiging  ,  waardoor de cliënt gaat conformeren 
 aan de stereotypen die heersen over zijn of haar cultuur. Vooral op intelligentietesten ligt de 
 prestatie hierdoor soms misleidend laag. 

 Onbedoelde effecten van belangrijke testen 
 Over het algemeen denkt men dat er weinig gefraudeerd wordt bij belangrijke testen. De 
 gedachte hierachter is dat de risico’s zo hoog zijn en dat fraudeurs niet zomaar ongezien weg 
 kunnen komen, en dat mensen het daarom niet snel doen. Dit is echter niet helemaal waar. Juist 
 omdat er zoveel op het spel kan staan bij zeer belangrijke testen, proberen specifieke mensen 
 juiste extra hard om te frauderen (  beat the system  ). 

 Op scholen wordt er regelmatige gefraudeerd. Opvallend is dat de motieven hiervoor vaak bij de 
 leerkrachten liggen, omdat zij willen dat hun carrière baat heeft bij de goede resultaten van hun 
 leerlingen. Ook denkt men dat er nog veel meer ‘slimmere’ fraudeurs tussen zitten, die nooit 
 gepakt worden. Om fraude tegen te gaan wordt er geprobeerd meer surveillance in te zetten 
 wanneer de testen worden afgenomen. Verder wordt er achteraf met statistische analyses 
 gekeken of de resultaten normaal zijn. Vaak claimen scholen namelijk dat al hun leerlingen beter 
 zijn dan gemiddeld, wat het  Lake Wobegon  Effect  genoemd  wordt. Als fraude te veel voorkomt, 
 belemmert dit de algehele validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte test. 
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 Hoofdstuk 2. Testen door de tijd heen 

 Inleiding 
 Dit  hoofdstuk  ging  over  het  ontstaan  van  psychologisch  testen  en  over  de  geschiedenis  van 
 testen tot het heden.  H2 uit Psychological Testing  and Assessment (Gregory). 

 Onderwerp 2A: Het ontstaan van psychologisch testen 

 Je kunt veel leren over hedendaagse psychologische testen door te kijken naar het verleden. Zo 
 kun je zien waar de testen uit voortgekomen zijn en welke elementen er nog wel en welke niet 
 meer betrokken zijn in de testen. 

 2200 voor Christus, China 
 De Chinezen zijn het eerste volk waarover gerapporteerd kan worden dat ze gebruik maakten 
 van testinstrumenten om kennis te vergaren. De keizer liet de mannen op hoge posities in zijn 
 rijk elke drie jaar testen om te kijken of ze nog geschikt waren. Ook al zijn de omstandigheden 
 van testen tegenwoordig niet meer zo ruig, worden er nog steeds testen gebruikt om mensen te 
 selecteren voor hoge posities. 

 Fysiognomie, frenologie en de psychograaf 
 Er zijn door de tijd heen verschillende stromingen en theorieën ontstaan waarop testen zijn 
 gebaseerd. Ook zijn er instrumenten ontworpen om metingen uit te kunnen voeren die de 
 theorie onderbouwen kunnen. 

 Fysiognomie  is een stroming die stelt dat alle karaktereigenschappen  van mensen te zien zijn 
 aan uiterlijke kenmerken. Specifiek het gezicht is duidelijk ‘af te lezen’. Tegenwoordig heeft deze 
 theorie geen aanhangers meer omdat hij is ontkracht. Maar dit is een van de eerste theorieën die 
 uitnodigde tot het ontwikkelen van testen en meetinstrumenten. 

 Aristoteles was een van de eerste mensen die deze ideeën ontwikkelde. Dit speelde zich dus af in 
 de vierde eeuw na Christus. Hij stelde dat het lichaam en de ziel gesynchroniseerd werkten en 
 dat daarom de ziel te zien zou moeten zijn in het lichaam. Alle elementen van het gezicht konden 
 worden geanalyseerd en Aristoteles kon hier ook al snel uitspraken over doen betreffende 
 persoonlijkheid of specifieke eigenschappen. 

 In de achttiende eeuw begon deze stroming echter pas echt vorm te krijgen door de bijdrage van 
 Johann Lavater. Hij schreef meerdere essays over fysiognomie en vooral de Westerse wereld las 
 veel over deze ideeën. Hij had ontzettend veel specifieke tekeningen gemaakt waarin de 
 bepaalde gezichtskenmerken uitgelegd werden. Het was als het ware een handboek om de 
 persoonlijkheid van mensen te kunnen bepalen. 

 Uit de fysiognomie groeide een andere stroming, de  frenologie  . De grondlegger van deze 
 stroming is Franz Joseph Gall. Hij stelde dat niet het gezicht, maar de schedel informatie bevat 
 over eigenschappen en persoonlijkheid. Hij onderscheidde allerlei plekken op de schedel die 
 specifieke eigenschappen betroffen. Wanneer er op deze plek op de schedel een bult zat, was 
 deze eigenschap goed ontwikkeld. Gall baseerde deze theorie op de kennis dat de hersenen 
 allerlei specifieke locaties hebben voor specifieke functies. Wanneer deze goed ontwikkeld zijn, 
 zouden deze moeten groeien. Om hier ruimte aan te geven zou de schedel een bult kunnen 
 vormen om het hersengebied te accommoderen. Deze redenering lijkt erg goed mogelijk, maar is 
 tegenwoordig ook ontkracht. 
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 Latere ‘leerlingen’ van Gall gingen verder met zijn ideeën. Henry C. Lavery ontwikkelde een 
 apparaat, de  psychograaf  , om de bulten en kuilen op  de schedel preciezer te kunnen meten. Er 
 werden verschillende niveaus onderscheiden, waardoor gemeten kon worden hoe goed dit 
 gebied ontwikkeld was. Dit kon variëren van normaal tot uiterst superieur. Dit apparaat zorgde 
 voor een van de eerste geautomatiseerde persoonlijkheidsomschrijvingen. Het apparaat en de 
 stromingen waren een tijd lang immens populair, totdat scepsis begon te groeien onder de 
 mensen. 

 Het  ‘brass instruments’  tijdperk 
 In Europa groeide de experimentele psychologie enorm in de negentiende eeuw. Onderzoekers 
 waren steeds beter in staat informatie te vergaren op een objectieve manier. Vaardigheden en 
 eigenschappen konden gemeten worden en deze metingen waren repliceerbaar. Hierdoor was er 
 veel minder sprake van discussie, discrepantie en totaal verschillende meningen in de 
 wetenschappelijke wereld. 

 De testen werden echter verkeerd gebruikt, waardoor de wetenschap zich niet goed kon 
 ontwikkelen. Reactietijden en sensorische verwerking kon worden gemeten, maar de resultaten 
 werden vervolgens geïnterpreteerd als intelligentie. Dit wordt gezien als een soort ‘valse start’ 
 voor de experimentele psychologie en dit tijdperk wordt ook wel  the brass instruments era 
 genoemd. 

 Ondanks de valse start is er in dat tijdperk wel veel bijgedragen aan een goede methodologie 
 voor de psychologie. Dit zorgde ervoor dat het steeds beter mogelijk was om de hersenen, en zo 
 ook gedrag, te kunnen meten. Dit gaf de psychologie permanent een nieuwe plek in de 
 wetenschap. 
 Wilhelm Wundt wordt gezien als een van de pioniers van experimentele psychologie, omdat hij 
 het eerste psychologische laboratorium oprichtte in 1879. Wundt deed zelf al veel langer aan 
 wetenschappelijke onderzoeken, maar dan in een minder objectieve omgeving. Zijn bevindingen 
 droegen onder andere ook bij aan het oplossen van problemen in de astronomie. Wundt 
 ontdekte door zijn onderzoeken veel over individuele verschillen in mensen. 

 Galton en de eerste batterij van mentale testen 
 Sir Francis Galton is een Britse pionier van de vernieuwde experimentele psychologie. Galton 
 stelde dat vrijwel alles te meten was en hij probeerde daarom ook vrijwel alles te meten. Veel van 
 deze metingen zijn nuttig gebleken voor verder onderzoek, maar veel worden tegenwoordig 
 eerder als komisch bestempeld. Hij was meer gericht op problemen die door de menselijke 
 evolutie zijn ontstaan dan echte psychologie, maar toch heeft hij veel in dit veld bijgedragen. 
 Galton bouwde verder op veel testen die al in Europa waren ontwikkeld door mensen zoals 
 Wundt. Deze testen waren echter vaak vrij lang. Galton maakte hier een serie korte testen van en 
 ontwikkelde zo de eerste testbatterijen. Zo waren de gegevens ook beter te interpreteren 
 wanneer de testen bij grote groepen mensen waren afgenomen. 

 Ook opende Galton een psychologisch laboratorium waar vooral gefocust werd op 
 psychometrische metingen en de grootschalige afname van testen. Dit alles werd gedaan met als 
 doel om individuele verschillen aan het licht te brengen. De metingen waren zowel op fysieke, als 
 gedragsmatige onderwerpen gericht. Het doel van Galton om met deze metingen intelligentie te 
 meten, bleek uiteindelijk niet zo goed te werken. Desondanks heeft hij ontzettend veel 
 bijgedragen aan de psychologie. 

 Cattell importeert  brass instrument  naar de VS 
 Samen met Wundt deed Cattell veel onderzoeken naar reactietijden, en kwam hij tot de conclusie 
 dat er structurele verschillen tussen individuen gevonden werden. Hij noemde dit als een kleine 
 opvallendheid, en hij adviseerde andere wetenschappers om hier meer gestructureerd 
 onderzoek naar te doen. 
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 Ook Cattell opende zijn eigen laboratorium om verder onderzoek te doen naar Galtons theorie. 
 Hij ontwikkelde testen die hij toevoegde aan de testbatterijen van Galton en ontwikkelde ook de 
 term  ‘  mental tests  ’  (mentale testen). Hij stelde een  aantal testen voor die met alle mensen 
 gedaan konden worden en mentale capaciteiten konden meten. 

 Toen Cattell eenmaal bij de universiteit ging werken, had hij veel nu bekende studenten (zoals 
 Thorndike, Woodworth en Strong). De student die uiteindelijk de grootste invloed op 
 psychologisch testen heeft gehad, was Wissler. Hij nam mentale testen af bij meer dan 300 
 medestudenten om te laten zien dat scores op deze testen academische prestatie konden 
 voorspellen. De resultaten waren totaal niet significant, maar tegenwoordig voert men nog 
 steeds testen uit met dit doel. 

 Wetenschappers stopten massaal met het kijken naar reactietijden en individuele verschillen en 
 zeiden dat Galton ongelijk had met zijn wetenschappelijke visie. Allemaal gingen ze verder met de 
 testen van Wissler, waar uiteindelijk Alfred Binet zijn intelligentietest uit afleidde. Wissler zelf was 
 zo gedemotiveerd door zijn eigen resultaten dat hij stopte in de psychologie en zich bezig ging 
 houden met antropologie. Wetenschappers konden nu verder bouwen op de bevindingen van 
 Binet. 

 Het ontstaan van beoordelingsschalen 
 Om subjectieve begrippen in de psychologie te kunnen kwantificeren, worden er 
 beoordelingsschalen gebruikt. Hierbij worden participanten gevraagd hun reactie onder te 
 brengen in een van de vooropgestelde categorieën. Zo kunnen de resultaten beter met elkaar 
 vergeleken worden dan wanneer de participant de reactie zelf mag verwoorden. Deze schalen 
 bestaan al sinds de tweede eeuw. 

 Het eerste gebruik van een beoordelingsschaal in de psychologie is te danken aan Thomasius, 
 eind zeventiende eeuw. Hij gebruikte een beoordelingsschaal om zijn theorie over 
 persoonlijkheidskenmerken te testen. 

 Veranderende opvattingen over mentale retardatie in de 19e eeuw 
 De intelligentietest van Binet had als doel te kijken naar welke kinderen baat zouden hebben bij 
 een ander schoolsysteem. Er werd hierbij vooral gelet op de zwakkere kinderen. Voor deze tijd 
 was er nog maar weinig interesse in de behoeften van een kind rond educatie. Ook hadden 
 wetenschappers er nog veel moeite mee om emotionele onderontwikkeling van mentale 
 onderontwikkeling (  retardation  ) te onderscheiden. 

 Onder andere door de opkomst van het humanisme kwam er meer begrip voor het verschil 
 tussen mentale onderontwikkeling (toen idiotie) en mentale ziekten (toen:  dementia  ). Er werd 
 ontdekt dat mentale onderontwikkeling een levenslang fenomeen is, terwijl mentale ziekten pas 
 later in het leven opkomen. Esquirol benadrukte taalvaardigheden bij het stellen van de diagnose 
 mentale onderontwikkeling. Hij maakte onderscheid tussen drie niveaus van mentale 
 onderontwikkeling, gebaseerd op de taalvaardigheden: 

 ●  Kinderen die in korte zinnen praten; 
 ●  Kinderen die alleen woorden van één lettergreep gebruiken; 
 ●  Kinderen die alleen huilen en helemaal niet praten. 

 Binet’s vroege onderzoek naar zijn test 
 Binet was een onderzoeker en schrijver op het gebied van psychologie. Na zijn opleiding 
 psychologie werkte hij mee aan vier onderzoeken over magnetische invloed op gemoedstoestand 
 en verlamming. Later schreef hij zijn bevindingen nogmaals op, in reactie op kritiek van anderen. 
 Dit was een grote schande en schaadde zijn carrière. Het zorgde er wel voor dat hij veel preciezer 
 werd in zijn onderzoeksprocedures. 
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 Later begon Binet een nieuwe serie onderzoeken, waarmee hij zijn ‘individuele psychologie’ 
 vormgaf. Hij experimenteerde vaak op zijn eigen dochters, waardoor er regels opgesteld werden 
 over het testen met kinderen. Op de bevindingen van deze testen is zijn welbekende 
 intelligentietest gebaseerd. 

 Het testen van hogere mentale processen 
 Tijdens deze onderzoeken publiceerden Binet en zijn assistent Henri een review waarin ze 
 stelden dat intelligentie beter gevonden kon worden door hogere mentale processen te meten. 
 Deze nieuwe kennis verwerkte Binet ook in zijn intelligentietest. De beoordelingsschaal van zijn 
 test was gebaseerd op eerder ontwikkelde testen en ook het idee om een testbatterij te 
 gebruiken, verwerkte Binet in zijn intelligentietest. 

 In 1904 besloot het ministerie dat kinderen getest moesten worden om te zien of ze wel geschikt 
 waren voor het reguliere onderwijs. De kinderen die niet geschikt bleken, moesten dan weg uit 
 hun eigen klas om speciale instructie te krijgen over de lesstof. Speciaal onderwijs begon eerst 
 dus met een apart klasje op school. Door middel van Binet’s test, gepubliceerd in 1905, konden 
 deze kinderen speciale aandacht krijgen. Het mag genoemd worden dat Binet deze test 
 ontwikkelde samen met Simon. In 1908 publiceerde zij zelf een herziene versie van de test. Er 
 waren namelijk te veel items voor de zeer slecht ontwikkelde kinderen, maar niet genoeg voor de 
 net iets benedengemiddelde kinderen. Er werden veel nieuwe testen toegevoegd en sommige 
 items werden verwijderd. Ook werd er bij de uitslag een mentale leeftijd gegeven, die inzicht gaf 
 in de capaciteiten van het kind. Lag deze leeftijd lager dan de chronologische leeftijd, dan was het 
 kind mentaal onderontwikkeld. 

 In 1911 kwam nog een herziene versie van de intelligentietest uit. Elk leeftijdsniveau had nu vijf 
 eigen testen en de test kon gebruikt worden tot op veel hogere leeftijd (ook volwassenen). Het 
 mentale niveau dat uit de test kon komen werd niet gezien als een absolute maatstaf voor 
 intelligentie, maar het is wel een principe dat nog steeds gebruikt wordt. 
 In 1916 kwam de Stanford-Binet test uit, een herziening van Binet’s test door verschillende 
 mensen aan de universiteit van Stanford. Hier werd de eindscore vermenigvuldigd met honderd 
 en werd de afkorting IQ voor het eerst gebruikt. Binet zelf was al overleden tegen deze tijd, maar 
 zijn partner Simon vond deze veranderingen van hun test een grof verraad van het eigenlijke 
 testdoel. Waarschijnlijk had Binet dat ook gevonden. 

 Onderwerp 2B: Testen vanaf begin 20e eeuw tot het heden 

 Door het geslaagde gebruik van de Stanford-Binet intelligentietest, realiseerden psychologen zich 
 pas echt dat hun testen zulke praktische doeleinden konden hebben voor allerlei groepen binnen 
 de samenleving. Intelligentietesten werden plots gebruikt voor allerlei nieuwe doeleinden, omdat 
 het werd gezien als een objectief meetinstrument voor allerlei sociale fenomenen. Tegenwoordig 
 zijn er vraagtekens bij al deze toepassingen van intelligentietesten te zetten, maar indertijd leek 
 het niet meer dan logisch. De psychologische testen van tegenwoordig zijn wel mede zo 
 ontwikkeld door de enorme hoeveelheid aan intelligentietesten er vroeg in de twintigste eeuw 
 werden ontwikkeld. 

 Gebruik en misbruik van testen in de VS 
 In de Verenigde Staten werd de test van Binet en Simon aangepast, zodat deze van toepassing 
 zou zijn op Amerikaanse kinderen. Goddard deed dit als eerste, om schoolgaande kinderen te 
 kunnen testen. Hij formuleerde categorieën aan de hand van de mentale leeftijd van het kind 
 (idioten, imbecielen, enzovoort). Deze termen hebben pas later de negatieve kleuring gekregen 
 die ze nu hebben. Indertijd waren het normale woorden om deze groepen aan te duiden. 
 Goddard kwam tot de conclusie dat kinderen wiens mentale leeftijd vier of meer jaar achterliep 
 op hun chronologische leeftijd, apart moesten leven naast de samenleving zodat zij deze niet 
 ‘besmette’. Goddard werd al snel populair, omdat hij zo goed was in het identificeren van mensen 
 met een beperkte intelligentie. 
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 Hij werd later gevraagd om te helpen bij het testen van immigranten, om te zien of zij een gevaar 
 voor de samenleving zouden vormen met hun beperkte intelligentie. Er was namelijk een theorie 
 ontwikkeld in de algehele samenleving, die stelde dat deze mensen verantwoordelijk waren voor 
 alle sociale problemen. Goddard zelf was hier niet zo bezorgd over, omdat hij inzag dat er geen 
 statistieken gevonden konden worden om deze theorie te ondersteunen. Echter, binnen een jaar 
 had hij zijn mening compleet veranderd en wijdde hij zijn leven aan het afnemen van 
 intelligentietesten bij immigranten. Dit komt waarschijnlijk vanwege de algehele nare opvattingen 
 die er in zijn tijd waren over mensen met beperkte intelligentie. Goddard wilde dat zij geen 
 kinderen mochten krijgen en stelde dat alle slechte gedragingen te wijten zijn aan een beperkte 
 intelligentie. 

 Een ander groot kritiekpunt tegen Goddards praktijken is dat hij een Franse intelligentietest 
 vertaalde naar het Engels, en deze vervolgens weer vertaalde naar de taal van de immigranten. 
 Ook werden de immigranten direct bij aankomst al getest. De omstandigheden waren dus zeer 
 stressvol en er is zoveel ruimte voor fouten dat Goddards resultaten eigenlijk nauwelijks te 
 interpreteren waren. Toch hadden zijn praktijken ontzettend veel invloed in de populaire 
 opvatting over immigranten. 

 Een laatste reden om Goddard niet te veel aandacht te schenken, is dat zijn mening vaak 
 veranderde. Zo was hij eerst tegen de algemene opvatting dat beperkte intelligentie zorgde voor 
 sociale problemen en dat immigratie gestopt moest worden. Snel daarna vond hij wel dat er 
 grenzen gesteld moesten worden aan immigratie en dat mensen met beperkte intelligentie 
 buiten de samenleving moesten leven. En een aantal jaar later, toen de immigratie beperkt was, 
 stelde hij weer dat beperkte intelligentie te behandelen was en dat immigratie hier niet voor 
 beperkt hoefde te worden. Ondanks zijn goede bedoelingen, heeft Goddard veel rommel 
 gemaakt in de geschiedenis van het gebruik van psychologische testen. 

 Het testen op hoogbegaafdheid 
 Leta Stetter Hollingworth is een pionier op het gebied van hoogbegaafde kinderen. Zij maakte 
 onderscheid in verschillende categorieën van genialiteit en liet zien dat de academische prestatie 
 hier mee samen hing. Zij ging tegen de massa in door te stellen dat deze kinderen nog steeds 
 goed zouden presteren wanneer ze een klas over mochten slaan. 

 Hollingworth heeft haar hele leven gewijd aan onderzoek naar zeer intelligente kinderen. Ze 
 wilde een volledig profiel over hen opstellen, dus probeerde onderzoek op allerlei vlakken te 
 combineren met intelligentie. Ze wilde een fonds starten waar hoogintelligente kinderen geld uit 
 konden krijgen om hun ontwikkeling te helpen, met de morele plicht om dit geld binnen twintig 
 jaar terug te betalen. Jammer genoeg is dit fonds er nooit gekomen. Waarschijnlijk was 
 Hollingworth te snel voor haar tijd. 

 Stanford-Binet 
 Goddard had de Binet intelligentietest al eerder vertaald naar het Engels, maar Terman 
 ontwikkelde de Stanford-Binet test die later populair werd. Hij vertaalde de test niet alleen, maar 
 herzag alle testen en schalen. Hij introduceerde de term IQ en zorgde ervoor dat één test 
 gebruikt kon worden voor zowel onderontwikkelde als geniale mensen, en alles ertussenin. Ook 
 waren de instructies voor het afnemen van alle subtesten veel duidelijker, wat heeft bijgedragen 
 aan statistische betrouwbaarheid van de test. 

 Terman zocht een perfect representatieve groep proefpersonen om de test goed 
 gestandaardiseerd te kunnen maken. Vele psychologen zien deze herziening als het einde van de 
 onduidelijkheid en onzekerheid in het gebied van psychologische testen. Vanaf dat punt werden 
 testen eerst statistisch getest, voordat ze gepubliceerd mochten worden. Er werd veel meer 
 rekening gehouden met de objectiviteit en statistieken van elk nieuw meetinstrument. De 
 Stanford-Binet test bleef ook nog jarenlang herzien worden, tot in de eenentwintigste eeuw. 
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 In deze periode kwamen ook de Wechsler schalen uit. Deze werden een concurrent van de 
 Stanford-Binet test. Deze schalen gaven naast het IQ nog meer informatie en werden daardoor 
 ook heel populair in het gebruik. De testen worden in een later hoofdstuk in detail besproken. 

 Groepstesten en de classificatie van leger rekruten uit de WO I 
 Om tijd te besparen werden er testen ontwikkeld die door een hele groep tegelijk gedaan konden 
 worden. Pyle ontwikkelde de eerste groepstestbatterij voor schoolkinderen. Het duurde verder 
 echter best lang voordat groepstesten zich verder ontwikkelden. Dit kwam omdat het scoren en 
 interpreteren van de resultaten enorm veel werk was. Pas toen de VS zich betrok bij de Eerste 
 Wereldoorlog ging de ontwikkeling sneller. 

 Allerlei psychologen werkten samen in het comité van het testen van rekruten. Ze ontwikkelden 
 twee groepstesten:  Army Alpha  en  Army Beta  . De  Alpha  test was vooral verbaal gericht en was 
 bedoeld voor gemiddelde en bovengemiddelde rekruten. De  Beta  was bedoeld voor rekruten 
 wiens moedertaal niet Engels was, en was dus niet verbaal georiënteerd. Deze subtesten waren 
 meer visueel en motorisch gericht. Ook was er een mogelijkheid voor analfabeten om mee te 
 doen aan de testen. De instructeurs gebaarden dan alle vragen en opdrachten. De testen 
 moesten de mannen indelen in categorieën van mentale capaciteiten. De mannen met beperkte 
 intelligentie werden uit de groep gefilterd en de rest kreeg een functie gebaseerd op hun 
 capaciteiten. 

 Hoewel de data in theorie vrij handig was, er was zoveel mis in de validiteit en betrouwbaarheid 
 van de test dat niet goed te zeggen is of de resultaten echt voor efficiëntie zouden hebben 
 gezorgd. De instructies van veel testen waren zo abstract dat veel rekruten er niets van snapten. 
 Dit lag niet aan hun intelligentie, maar aan de testen. Toch heeft de psychologie als geheel veel 
 geleerd van deze periode, omdat deze psychologen ontzettend veel mochten testen. 

 Onderwijsgerichte testen vroeger 
 Na de Eerste Wereldoorlog, wilde veel andere sectoren in de samenleving gebruik maken van 
 psychologische (groeps)testen. Omdat de testen door iedereen af te nemen en te scoren waren, 
 leken ze ideaal om op scholen te gebruiken. Ook de  Army Alpha  en  Beta  werden gepubliceerd 
 zodat iedereen er gebruik van kon maken. Deze testen werden gebruikt als basis voor testen op 
 allerlei andere gebieden. 

 In 1925 werd er besloten om aptitude testen te ontwikkelen als toelatingstest voor universiteiten. 
 Een aantal jaar later werden er machines uitgebracht die dit soort testen konden nakijken. 
 Hierdoor werden groepstesten aanzienlijk meer gebruikt. En over de jaren heen werd er steeds 
 gewerkt aan betere validiteit en betrouwbaarheid van al deze testen. Hier werd in de publicatie 
 van de eerste versie van een test al beter aan gedacht dan voorheen. 

 De ontwikkeling van  aptitude  testen 
 Aptitude  testen meten specifiekere vaardigheden dan  een algemene intelligentietest. Deze testen 
 werd veel later en langzamer ontwikkeld dan intelligentietesten. Dit kwam allereerst omdat de 
 statistische ontwikkeling van deze testen lastiger was. Er was factoranalyse nodig om te zien 
 welke vaardigheden hetzelfde maten en welke niet. Deze statistische techniek was echter pas 
 goed ontwikkeld in de jaren dertig. Wanneer dit eindelijk het geval was, werden aptitude 
 testbatterijen meer gewaardeerd dan intelligentietesten, omdat hier beter te stellen was dat ze 
 valide waren. 
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 Een andere reden voor de langzame ontwikkeling van aptitude testen is dat er weinig praktische 
 toepassingen waren voor deze meetinstrumenten. Eigenlijk zorgde de komst van de Tweede 
 Wereldoorlog pas voor echte gelegenheid voor de aptitude testen. Ze hadden in deze tijd 
 namelijk mensen nodig die geniaal waren in specifieke taken. Een algemene intelligentietest was 
 nu niet meer genoeg. De testen die toen ontwikkeld werden, worden tegenwoordig nog steeds in 
 legers gebruikt. Door deze toepassingen werd pas duidelijk wat aptitude testen precies voor de 
 samenleving konden betekenen. 

 Persoonlijkheidstesten en beroepstesten na de WO I 
 Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de persoonlijkheidstesten op zoals die nu nog steeds in 
 elkaar zitten. Tijdens de oorlog werden deze testen al gebruikt om erachter te komen welke 
 rekruten gevoelig zouden zijn voor psychologische ziekte na de oorlog. Woodworth's persoonlijke 
 data blad uit 1919 is de basis geweest voor vrijwel alle persoonlijkheidsgerelateerde testen 
 vandaag de dag. 

 Een latere test van Thurstone, was ontzettend goed ontwikkeld op statistisch gebied. Interne 
 validiteit was in deze test al bijna feilloos gerealiseerd. Hierna volgde Bernreuter’s 
 persoonlijkheidstest, die nog verder ontwikkeld was. Hij formuleerde vier dimensies van 
 persoonlijkheid, wat een enorme stap vooruit was in de ontwikkeling van deze testen. Weer een 
 tijdje later kwamen de  self-report  vragenlijsten op,  die tegenwoordig ook nog heel veel worden 
 gebruikt. 

 Galton was een pionier op het gebied van  projectieve  testen  . Deze persoonlijkheidstesten 
 zouden eigenschappen moeten blootleggen die in het onderbewuste liggen. Sommige 
 wetenschappers stellen dat Freud zijn principe van vrije associatie op deze ideeën van Galton 
 heeft gebaseerd. 

 Rorschach bouwde verder op het idee dat mensen hun innerlijke conflicten blootleggen wanneer 
 zij ambigue stimuli interpreteren. Hij ontwikkelde daarom de welbekende inktvlek-testen. Murray 
 sloeg een andere weg in en ontdekte persoonlijke behoeften van een mens door de interpretatie 
 van bepaalde verhaaltjes. 
 De meeste persoonlijkheidstesten tot op dat moment richtten zich op mensen die last hadden 
 van interne conflicten of andere problemen. Thorndike was een van de eerste psychologen die 
 zich richten op de ‘gewone’ mens met interesse inventarisatielijsten. 

 In de jaren veertig ontwikkelden persoonlijkheidstesten zich veel sneller. Ze werden nu ook 
 gebruikt om het normale spectrum van persoonlijkheid te onderzoeken. De testen werden voor 
 veel meer verschillende doeleinden gebruikt en de herziening van de testen bleef ook gestaag 
 doorgaan. Uiteindelijk kwam ook de  Big Five  theorie  op, wat nu gezien wordt als de algemene 
 visie op persoonlijkheid. 

 De verdere ontwikkeling en uitbreiding van testen 
 In de eenentwintigste eeuw ontwikkelen psychologische testen zich nog steeds in een hoog 
 tempo. Ze worden gebruikt in klinisch setting, vaak individueel, maar groepstesten worden nog 
 steeds op sociale vlakken toegepast. Er zijn allerlei gebieden in de psychologie waar 
 tegenwoordig steeds verdere ontwikkeling in wordt gerealiseerd. Ook wordt de hoeveelheid 
 beschikbare testen alsmaar groter. 

 Een recente beweging in de psychologische testen is  evidence-based  praktijken. Hier wordt 
 onderzoek gecombineerd met klinische kennis en de behoeften van de patiënt. Hier wordt de 
 behandeling vervolgens op afgestemd. Verzekeringen hebben tegenwoordig veel invloed in welke 
 praktijken in de psychologie wel en niet gebruikt worden. Door al deze informatie te bekijken, 
 wordt duidelijker hoe psychologische testen zijn gekomen waar ze nu zijn. De ontwikkeling van 
 psychologische testen is nog lang niet klaar. 
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 Hoofdstuk 3. Theorieën en individuele Intelligentie- en 
 prestatietests 

 Inleiding 
 Dit  hoofdstuk  gaat  over  intelligentietheorieën  en  factoranalyse  en  individuele  intelligentie-  en 
 prestatietesten.  H5 uit Psychological Testing and  Assessment (Gregory). 

 Onderwerp 5A: Intelligentietheorieën en Factoranalyse 

 Intelligentie is een van de meest onderzochte domeinen binnen de psychologie. Toch blijft de 
 daadwerkelijke definitie van intelligentie nog abstract en onduidelijk. Door te kijken naar de 
 geschiedenis van de definitie en de intelligentietesten, kan er veel geleerd worden over wat de 
 huidige definitie is. De meeste intelligentietesten zijn gebaseerd op een specifieke theorie. Vaak is 
 een definitie van intelligentie het startpunt van de meeste onderzoeken en testontwikkelingen. 
 Daarom is het zo belangrijk dat het goed gedefinieerd wordt. 

 Er is een verschil tussen ‘echte’ definities van intelligentie en  operationele  definities van 
 intelligentie. In de wetenschap wordt intelligentie vaak operationeel gedefinieerd, zodat duidelijk 
 wordt wat er gemeten moet worden. Operationele definities hebben twee grote tekortkomingen. 
 Er is sprake van een soort cirkel: testen meten nu niet alleen intelligentie, ze definiëren ook 
 intelligentie. Ten tweede zetten operationele definities een stop op verdere ontwikkelingen in het 
 definiëren van intelligentie, omdat de testen dan ook direct niet meer goed zijn. Om deze reden 
 zetten veel mensen hun vraagtekens bij het berekenen van validiteit door een test te vergelijken 
 met een voorgaande test. 

 Een  echte  definitie probeert de oorsprong van intelligentie  te verklaren. Verschillende grote 
 namen uit de psychologie hebben hun eigen definitie voor intelligentie geformuleerd. Sommigen 
 zien het als een algemene vaardigheid, terwijl anderen specifieker zijn in hun definitie. Ook zijn 
 hun definities sterk afhankelijk van hun algemene kijk op psychologie en zijn ze afhankelijk van 
 de algemene kennis in de plaats tijd dat zij intelligentie bestudeerden. 

 Een andere manier om een echte definitie te verkrijgen is door te kijken naar de populaire 
 definitie van intelligentie in de bevolking. Een goed onderzoek, die van deze aanpak gebruik 
 maakte, vroeg zowel leken als experts om bepaalde gedragingen te beoordelen om zo de ‘ideaal 
 intelligente’ persoon samen te stellen. De gedragingen die zowel leken als experts erg belangrijk 
 vonden, maken dus blijkbaar deel uit van intelligentie. Echter, het is lastig te bepalen wat er 
 gedaan moet worden met de gedragingen waar ze het niet over eens waren. Zijn deze 
 gedragingen echt geen onderdeel van intelligentie? Een duidelijk opvallend tekort in 
 hedendaagse intelligentietesten is dat het aanpassingsvermogen niet wordt getest. Hiervoor 
 moeten andere testen gebruikt worden. 

 Veel onderzoekers hebben factoranalyse gebruikt om te onderzoeken welke componenten bij 
 intelligentie horen. 

 Factor analyse 
 Er zijn twee soorten factoranalyse: exploratieve en confirmatieve.  Confirmatieve factor analyse 
 gaat uit van een bepaalde theorie en probeert een fit te vinden in de data met deze theorie en 
 bijbehorende verwachtingen. In  exploratieve factoranalyse  is er geen vooraf bedachte theorie. 
 Deze vorm van factor analyse vormt een zo correct mogelijke representatie van de relaties tussen 
 allerlei ingevoerde variabelen en daaruit kan dan een conceptualisering voortkomen. Wanneer er 
 verschillende testen worden uitgevoerd, meten de items vaak grotere onderliggende constructen 
 (  factoren  ). Dat zijn de daadwerkelijke vaardigheden  die bekeken worden en wat kunnen zeggen 
 over intelligentie. 

 18 



 Voorbeeldsamenvatting  Psychodiagnostiek - Literatuur 2022/2023 

 Een factoranalyse begint altijd bij een  correlatiematrix  . Alle variabelen worden ingevoerd en de 
 onderlinge correlaties worden weergegeven. Hieraan is te zien welke variabelen (heel sterk) met 
 elkaar correleren en welke niet. Op basis van deze informatie heeft de onderzoeker al een kleine 
 verwachting over welke variabelen op dezelfde factor laden. 

 Een  factormatrix  laat zien hoe sterk elke variabele  laadt (= van invloed is) op een bepaalde 
 factor. Dit kan variëren van -1 tot +1. Dit kan per test gedaan worden, maar ook per item. Een 
 factor is dus een gewogen som van alle testonderdelen die met dat onderwerp te maken hebben. 
 Het is gebruikelijk om in ieder geval de grootste twee of drie factoren schematisch weer te geven. 
 Alle variabelen die laden op een factor worden dan met hun correcte factorlading weergegeven 
 in een grafiek. Deze weergave kan geroteerd worden om duidelijker inzicht te geven in de 
 resultaten door bijvoorbeeld zoveel mogelijk negatieve factorladingen te elimineren of om een zo 
 simpel mogelijke structuur te krijgen. De gekozen rotatie kan een verschil in interpretatie 
 betekenen. 

 Nadat deze stappen zijn uitgevoerd, zijn er een aantal factoren ontdekt met de bijbehorende 
 variabelen. Nu is het zaak om de factoren te interpreteren. Dit kan gedaan worden door te kijken 
 naar wat de variabelen precies meten. Hier is vaak een overlappend fenomeen in te achterhalen. 
 Zo kan een factor bij een intelligentietest ‘verbale vaardigheden’ zijn. Voor de meeste factoren is 
 deze interpretatie heel duidelijk, maar voor sommige factoren is deze meer ambigu. Er moet dan 
 meer gekeken worden naar wat de variabelen (dus de testen of items) precies meten. 

 Valkuilen van Factoranalyse 
 Factor analyse wordt vaak verkeerd gebruikt, omdat veel onderzoekers denken dat alle 
 informatie te vinden is door het gebruik van factor analyse. Echter, deze psychometrische 
 techniek kan alleen iets vinden, als er ook daadwerkelijk iets te vinden is: Wanneer twee 
 onderzochte testen niet sterk aan elkaar gerelateerd zijn en totaal andere dingen meten, is de 
 kans klein dat er onderliggende factoren gevonden worden. Ook kan er alleen een factor 
 gevonden worden als de testen deze factor ook daadwerkelijk meten. Daarom kan er bij een 
 factor analyse van een intelligentietest geen factor gevonden worden die aanpassingsvermogen 
 meet: Intelligentietesten meten helemaal geen aanpassingsvermogen. Ook is het belangrijk om 
 te kijken naar de grootte van de steekproef. De resultaten kunnen vreemde inzichten geven als 
 de steekproef te klein of veel te groot is. 

 Een laatste valkuil bij het gebruik van factoranalyse is dat de subjectieve keuzes, die de gebruiker 
 maakt, de methode beïnvloeden. Er wordt bijvoorbeeld een bewuste keuze gemaakt tussen 
 orthogonale assen  in de schematische weergave, waarbij  de factoren niet gecorreleerd zijn aan 
 elkaar, en  schuine assen  , waarbij de factoren wel  aan elkaar gecorreleerd zijn. Wanneer factoren 
 gecorreleerd aan elkaar kunnen zijn, kunnen er tweederangs factoren ontstaan waar de factoren 
 dan samen op laden. Dit kan lastig zijn, maar geeft wellicht wel de realiteit beter weer. 

 Galton en sensorische scherpte 
 De eerste theorieën over intelligentie kwamen op in de  brass instruments era  . Zoals eerder 
 besproken, dachten Galton en Cattell dat intelligentie te meten was in de sensorische 
 capaciteiten. Dit werd de  sensory keenness  theorie  genoemd. Dit was grotendeels misleidend en 
 niet te testen, maar toch blijven sommige aspecten van de theorie nog aanwezig in hedendaagse 
 theorieën. Het meten van reactietijden wordt nog steeds veel gedaan. Er wordt tegenwoordig ook 
 gepleit dat dit soort testen moeten worden opgenomen in intelligentietesten. Het probleem is 
 echter dat deze instrumenten nog niet voldoende gestandaardiseerd zijn. 
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 Spearman en de  g  factor 
 Spearman bestudeerde de relaties tussen allerlei intelligentietesten en kwam toen met zijn 
 theorie over de  algemene factor (g)  en de vele  specifieke  factoren (s)  . Spearman stelde dat de 
 prestatie van een persoon op een intelligentietest werd bepaald door g, s en error. Hij stelde 
 echter dat error te elimineren was door betrouwbare meetinstrumenten te gebruiken. In zijn 
 verdere studies hield hij zich vooral bezig met g. 
 Spearman stelde dat individuele verschillen in g verklaard worden door het gebruik van cognitie. 
 Dit kon verdeeld worden in drie principes: ervaring, het achterhalen van relaties en het 
 achterhalen van correlaties. 

 De ideeën van Spearman over g worden vandaag de dag nog veel gebruikt. Als het waar is dat 
 een één factor het grootste gedeelte van intelligentie kan verklaren, betekent dat al de 
 psychometrische moeite om subtesten te ontwikkelen die verschillende vaardigheden meten, 
 voor niets is. 

 Thurstone en de primaire mentale vaardigheden 
 Thurstone ontwikkelde een factor analyse methode waarbij groepsfactoren gevonden konden 
 worden. Dit is een fenomeen dat Spearman niet goed kon verklaren: verschillende testen hebben 
 een overeenkomst die niet algemeen is, maar ook niet specifiek. Thurstone was ervan overtuigd 
 dat intelligentie bepaald wordt door een aantal groepsfactoren in plaats van één algemene 
 factor. Hij stelde een groot aantal voor, waar er nu nog zeven regelmatig worden genoemd en 
 gebruikt. Deze zeven groepsfactoren worden de  primaire  mentale vaardigheden  genoemd: 
 Associatief geheugen, verbaal begrip, rekenvaardigheden, perceptuele snelheid, visueel-spatiële 
 vaardigheden, inductief redeneringsvermogen en woordvloeiendheid. 

 Na vele testen erkende Thurstone toch dat er wel een g factor moet zijn. Zijn verschillende 
 subtesten correleerden maar matig met elkaar. Dit was hetzelfde moment dat Spearman inzag 
 dat er groepsfactoren zouden moeten zijn. De waarheid ligt dus waarschijnlijk ergens in het 
 midden. Vernon opperde een integratie van beide ideeën in zijn hiërarchische factor theorie.  g 
 staat daar als factor bovenaan, waarna allerlei groepsfactoren zich daaronder rangschikken. 
 Vooral Thurstone’s ideeën worden tegenwoordig nog veel gebruikt, alhoewel Spearman’s 
 bijdrage aan de factoranalyse nog steeds erg waardevol is. 

 Cattell-Horn-Carroll (CHC) Theorie 
 De Cattell-Horn-Carroll (CHC) theorie heeft de sterkste empirische fundering en de beste 
 implicaties opgeleverd in het veld. Hij wordt tegenwoordig nog steeds hier en daar wat aangepast 
 om nog beter aan te sluiten. De CHC-theorie stelt dat intelligentie bestaat uit doordringende 
 (Stratum III), brede (Stratum II) en smalle (Stratum I) vaardigheden die hiërarchisch gerangschikt 
 zijn. Stratum III bestaat uit g. Stratum II bestaat uit een aantal vaardigheden die goed 
 onderbouwd zijn. Er blijft onduidelijkheid over welke vaardigheden hier nu precies bij horen. 
 Toch zijn deze nog duidelijker vastgesteld dan de vaardigheden die in Stratum I horen. De 
 factoren die nu zijn geïdentificeerd in Stratum II zijn de volgende: 

 ●  Vloeiende intelligentie (Gf); 
 ●  Gekristalliseerde intelligentie (Gc); 
 ●  Reactietijd (Gt); 
 ●  Visueel-Spatiële vaardigheden (Gv); 
 ●  Breed geheugen (Gr); 
 ●  Auditieve verwerking (Ga); 
 ●  Cognitieve verwerkingssnelheid (Gs); 
 ●  Domein-specifieke kennis (Gkn). 

 Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd die de CHC-theorie ondersteunen. De resultaten zijn gelijk 
 voor verschillende leeftijden, culturen en geslacht. De resultaten van de testen, die op de 
 CHC-theorie zijn gebaseerd, hebben daadwerkelijke implicaties voor de praktische wereld. 
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 Guilford en het structuur-van-intellect (SOI) model 
 Guilford heeft na de Tweede Wereldoorlog veel onderzoek gedaan naar de factoren van 
 intelligentie. Daarmee ging hij verder op de bevindingen van Thurstone. Hij vond veel meer dan 
 zeven vaardigheden, omdat hij ook onder andere creativiteit meenam. Ook zorgden nieuwe 
 testen voor meer relaties tussen variabelen dan voorheen. Hij ontdekte ook overeenkomsten in 
 de gebruikte mentale processen, de soort informatie en de vorm van de items in de factoren. 
 Guilford stelde dat deze factoren gegroepeerd konden worden op hoofddimensies. Zo kwam hij 
 met het  structure of intellect  model (SOI). Hij deelde  intellectuele vaardigheden in op drie 
 dimensies: 

 ●  Operatie: de soort intellectuele handeling die nodig is om de test te maken 
 ○  Cognitie, geheugen, divergent (bv. ‘Noem iets wat hard en eetbaar is’), convergent 

 (bv. ‘Een kruiswoordpuzzel’), evaluatie 
 ●  Inhoud: de manier waarop de items gepresenteerd wordt 

 ○  Visueel, auditief, symbolisch, semantisch, gedragsmatig 
 ●  Product: de mentale structuren die het brein moet produceren om tot een goed 

 antwoord te komen 

 In zijn psychometrische onderzoeker ontdekte Guilford wel 150 factoren voor intellect, elk met 
 een eigen combinatie van operatie, inhoud en product. Na deze bevinding probeerde hij al deze 
 150 factoren te verifiëren. Dit grote onderscheid is het sterke en zwakke punt van de theorie. Het 
 neemt de complexiteit van intelligentie in acht, maar zorgt er ook voor dat er nog veel meer 
 uitbreiding mogelijk is, wat de testbaarheid en praktische toepassing in de weg staat. 

 Een grote bijdrage van Guilford aan de hedendaagse wetenschap is dat hij  divergente productie 
 opperde, de mogelijkheid tot meerdere goede antwoorden op een item. Hierdoor werden er 
 testen ontwikkeld waarbij mensen bijvoorbeeld werden gevraagd om zoveel mogelijk woorden 
 binnen een categorie op te noemen. 

 Planning, aandacht,  simultaneous  en  successive  (PASS)  theorie 
 Luria heeft een theorie opgesteld over cognitieve verwerking. Hij stelde dat er drie structuren in 
 de hersenen zijn die te maken hebben met cognitieve verwerking. Allereerst vindt de verwerking 
 plaats op subcorticaal niveau, waar aandacht zit. Daarna wordt er in de sensorische delen van de 
 cortex verwerkt. Als laatste wordt de informatie in de frontale kwabben verwerkt. Dit is waar 
 plannen plaatsvindt en waar motorische output begint te vormen. 

 In de sensorische cortex gebieden is er een verschil in de verwerking van gelijktijdige 
 (  simultaneous  ) stimuli en achtereenvolgende (  successive  )  stimuli. In de rechter hemisfeer vindt 
 gelijktijdige verwerking vaker plaats en in de linker de achtereenvolgende. Dit is geen nette 
 scheiding, maar een neiging in lateralisatie. 

 Voortbordurend op Luria’s bevindingen ontwikkelde de PASS-theorie (  planning, attention, 
 simultaneous, successive  ). Deze woorden staan niet  op chronologische volgorde gesorteerd, maar 
 gewoon zodat er een leuk woord ontstond. Eigenlijk is de goede volgorde:  attention, simultaneous 
 & successive, planning  . Op basis van deze theorie  kunnen problemen die te maken hebben met 
 deze vaardigheden verklaard worden. 

 Informatieverwerkingstheorieën van intelligentie 
 De hersenen worden bij deze theorieën vaak vergeleken met een computer (wat al laat zien dat 
 deze theorieën een stuk later zijn ontwikkeld). Het  bouwkundig systeem  is dan de hardware en 
 verwijst naar bepaalde eigenschappen die nodig zijn om informatie te kunnen verwerken. 
 Er wordt gekeken naar de capaciteit, duur en efficiëntie van processen. Een kanttekening bij deze 
 theorie is dat er weinig ruimte is voor invloed vanuit de omgeving. 
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 De functionele componenten van de hersenen zijn het  executieve systeem  . Hierbij gaat het om 
 componenten die geleerd zijn vanuit de omgeving. Er wordt gekeken naar de basis van de kennis, 
 de schema’s, de controleprocessen en de metacognitie. Metacognitie wil zeggen dat je kunt 
 denken over het denken. Metacognitieve strategieën leiden tot veel betere prestaties. Het is erg 
 belangrijk in intelligentie en academische prestatie. 

 Gardner en de theorie van meerdere intelligenties 
 Garder stelde dat er verschillende intelligenties zijn die vrij onafhankelijk zijn, maar liet ook weten 
 dat er weinig bekend is over de hoeveelheid verschillende intelligenties en de oorsprong ervan. 
 Hij formuleerde zelf  zeven soorten intelligentie  op  basis van zijn eigen criteria: Taalgerelateerd, 
 logisch/rekenkundig, ruimtelijk, muzikaal, lichamelijke zelfwaarneming, interpersoonlijk en 
 intrapersoonlijk. 

 Vanwege het bestaan van zogeheten  savants  , mensen  met een zeer laag intellect die op een 
 specifiek gebied excelleren, lijkt de theorie van Gardners meerdere intelligenties helemaal zo gek 
 nog niet. Gardner werkte nog lange tijd aan zijn theorie en voegde hier en daar nog meer soorten 
 intelligentie toe aan zijn theorie. 

 Sternberg en de triarchische theorie van succesvolle intelligentie 
 Sternberg kijkt op een veel bredere manier naar intelligentie dan al de voorgenoemde 
 wetenschappers. Hij kijkt in zijn theorie naar succesvolle intelligentie, de vaardigheid om de 
 omgeving vorm te geven en te selecteren of aan te passen aan de omgeving om de individuele en 
 cultuurgebonden doelen te behalen. Zijn theorie kijkt naar drie aspecten van intelligentie en 
 wordt daarom ook wel  triarchisch  genoemd: 

 ●  Componentiële (analytische) intelligentie  : dit bestaat  uit de interne mentale systemen 
 die intelligent gedrag produceren. Er zijn drie componenten te onderscheiden in deze 
 intelligentie: 

 ○  Metacomponenten: executieve processen; 
 ○  Prestatiecomponenten: mentale vaardigheden; 
 ○  Kennisvergaringscomponenten: componenten gerelateerd aan het leervermogen. 

 ●  Ervaringsgerichte (creatieve) intelligentie  : dit gaat  over de omgang met nieuwe taken 
 en de automatisering van informatieverwerking. Door dit te betrekken in zijn theorie, was 
 Sternberg een van de eersten die creativiteit bij intelligentie betrok. 

 ●  Contextuele (praktische)  intelligentie  : dit is de  intelligentie die gebruikt wordt om om 
 te gaan met de omgeving. Het gaat hierbij om aanpassing aan de huidige omgeving, het 
 selecteren van een stabiele omgeving en het vormen van de omgeving. 

 Sternberg ontwikkelde ook de  Sternberg Triarchic Abilities  Test (STAT)  op basis van zijn theorie. 
 Deze intelligentietest was anders dan de voorgangers, omdat hij andere vragen stelde. Het model 
 van Sternberg is een van de best overwogen en geformuleerde intelligentietheorie. Toch is er 
 veel twijfel over het gebruik ervan. Voor sommigen is de connectie tussen de verschillende 
 aspecten niet genoeg onderbouwd en zo zijn er nog meer kritiekpunten. 

 Onderwerp 5B: Individuele intelligentie- en prestatietests 

 De mogelijkheid om intelligentietesten individueel af te nemen is een van de grootste prestaties 
 in de psychologie. Dit begon bij de Binet-Simon intelligentietest, waarna vele anderen hun testen 
 hierop ging baseren. Scholen begonnen kleine testen te maken om academische prestatie van de 
 leerlingen bij te houden. Hierdoor werden leerstoornissen ontdekt. IQ-scoren heel veel 
 verschillende testen om gebruik van te maken, maar de testen die dit hoofdstuk worden 
 besproken worden verreweg het meest gebruikt. Deze testen correleren ook in hoge mate met 
 elkaar. De testen worden ook voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo zijn er sommige die 
 simpelweg een algemene IQ-score als resultaat geven, waar andere gebruikt worden om het 
 intellectueel vermogen als geheel te begrijpen. 

 22 



 Voorbeeldsamenvatting  Psychodiagnostiek - Literatuur 2022/2023 

 De Wechsler schalen van intelligentie 
 Wechsler ontwikkelde in korte tijd meerdere meetinstrumenten om intelligentie te meten. Dit 
 deed hij door items en concepten uit voorgaande testen te gebruiken en samen te voegen tot 
 ‘iets beters’. Zo was zijn eerste test, de  Wechsler-Bellevue  test, een intelligentietest voor 
 volwassenen die de fouten in voorgaande testen verbeterde. In plaats van de mentale leeftijd te 
 delen door de chronologische leeftijd, deelde Wechsler de behaalde score door de te verwachten 
 score voor de leeftijd van de geteste. 

 Wechsler kwam met de term  IQ-constantheid  , die stelde  dat de algemene IQ-score van een 
 volwassene constant blijft, ook al veranderen de ruwe intellectuele vaardigheden. Wechsler 
 hoopte dat hij zijn testen kon gebruiken bij het stellen van psychiatrische diagnoses. Hij splitste 
 de intelligentietest op in een verbale subschaal en een performale subschaal en begon deze te 
 vergelijken. Hij zag dus welke problemen mensen kunnen hebben wanneer hun IQ-profiel 
 disharmonisch was. 

 Er zijn heel veel intelligentietesten gepubliceerd door Wechsler. Deze bleven allemaal hetzelfde 
 format aanhouden als de eerste test, waardoor het voor psychologen niet moeilijk was om 
 andere Wechsler testen te gebruiken. De meest recente versies van de Wechsler testen zijn de 
 WPPSI-IV, de WISC-V, en de WAIS-IV. Al deze testen hebben 13 to 15 subschalen en laten 
 verschillende subscores zien naast de algemene IQ-score. Ze werken allemaal met een 
 gestandaardiseerde IQ-score en kennen ook een aantal dezelfde subtesten. 

 De Wechsler subtesten 
 Er worden een aantal subtesten van zowel de WISC, de WAIS en de WPPSI besproken. 

 ●  Informatie  : dit bestaat uit feitelijke kennis van  personen, plaatsen en veel voorkomende 
 fenomenen; 

 ○  VB: ‘wat is de grootste planeet?’ of ‘hoeveel ogen heeft een mens?’ 
 ●  Digit span  : het herhalen van reeksen cijfers, steeds  een beetje langer. Variaties op deze 

 test zijn het achterstevoren op noemen of het moeten sorteren van cijfers volgens een 
 bepaalde regel; 

 ●  Woordenschat  : het uitleggen van allerlei woorden en  begrippen. Aan de hand van de 
 hoeveelheid en complexiteit van de uitleg wordt het kind beoordeeld; 

 ●  Rekenen  : rekensommen verbaal oplossen (zonder pen  en papier) binnen een bepaalde 
 tijd. De sommen worden steeds moeilijker; 

 ●  Begrip  : vragen die niet over feitelijke kennis gaan,  maar uitleg vergen; 
 ○  VB: ‘Wat betekent ‘1 vogel in de hand is beter dan 10 in de lucht’?’ 

 ●  Overeenkomsten  : het herkennen van overeenkomsten tussen  verschillende objecten; 
 ●  Letter-cijfer reeksen  : het herhalen van een voorgelezen  reeks letters en cijfers, waarbij 

 de letters bij elkaar gesorteerd staan en de cijfers ook; 
 ●  Plaatjes afmaken  : het herkennen van een belangrijk  element dat mist in een plaatje; 
 ●  Afbeelding concepten  : het uitkiezen van een aantal  plaatjes op basis van een gedeelde 

 eigenschap (alleen op de WPPSI-IV en de WISC-IV); 
 ●  Block design  : het zo snel mogelijk nabootsen van een  2D tekening met blokjes en 

 vormen; 
 ●  Matrix redeneren  : een patroon of relatie vinden tussen  verschillende vormen en door 

 dit te gebruiken een missende laatste vorm kiezen; 
 ●  Object  assembly  :  een jigsaw puzzel moet worden opgelost  om zo welbekende objecten 

 te vormen (alleen WPPSI-III); 
 ●  Coderen  : er is een bepaalde regel over wanneer welke  vorm gebruikt wordt. Deze moet 

 toegepast worden op een lijst met trials binnen een bepaalde tijd. (Alleen WISC-IV en 
 WAIS-IV); 

 ●  Symbolen zoeken:  er wordt een symbool gepresenteerd  en daarna een paar andere 
 symbolen en er moet aangegeven worden of het eerste symbool hier tussen staat, 
 binnen een bepaalde tijd; 
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 ●  Annulering:  de tekeningen van dieren die tussen tekeningen van allerlei objecten staan 
 moeten zo snel mogelijk allemaal worden doorgestreept. (Alleen WISC-IV); 

 ●  Visuele puzzels:  er wordt een vorm gepresenteerd en  er moet uit andere vormen 
 worden gekozen welke hieraan toegevoegd kan worden om een nieuwe correcte vorm te 
 maken. (Alleen WAIS-IV). 

 Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)-IV 
 De WAIS-IV doet niet aan de opsplitsing in verbaal en performaal IQ. In plaats daarvan wordt het 
 IQ opgedeeld in vier index scores: werkgeheugen, perceptuele redenatie, verbaal begrip, 
 verwerkingssnelheid. Hieronder vallen de tien kern subtesten. De andere vijf subtesten zijn alleen 
 aanvullend. Psychometrisch gezien zijn deze aanpassingen erg goed. De betrouwbaarheid en 
 validiteit van de WAIS-IV zijn getest en sterk aanwezig gevonden. 

 Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)-IV 
 De WISC-IV bestaat ook uit tien subtesten en vijf additionele subtesten. Ook hier zijn de 
 betrouwbaarheid en validiteit sterk aanwezig gevonden. Bij een factoranalyse werden ook de 
 volgende 4 factoren gevonden: werkgeheugen, perceptuele redenatie, verbaal begrip en 
 verwerkingssnelheid. 

 Stanford-Binet intelligentieschalen: 5e editie 
 Voortbordurend op de allereerste Stanford-Binet intelligentietest werd in 2003 de vijfde herziene 
 versie uitgebracht. Er worden vijf factoren onderscheiden, die ingedeeld kunnen worden in 
 verbaal en niet-verbaal. De vijf factoren zijn kennis, visueel-ruimtelijk verwerken, fluïde 
 redenatievermogen, werkgeheugen en kwantitatief redeneervermogen. De test bestaat uit tien 
 subtesten en geeft allerlei verschillende scores als resultaten. 

 De test volgt de  routing procedure  , net zoals zijn  voorgangers. Er worden eerst een aantal  routing 
 testen afgenomen, die het startpunt van de persoon bepalen voor de verdere testen. Hierdoor 
 wordt het aantal items dat ingevuld moet worden beperkt en duurt de afname van de test ook 
 minder lang. Dit heeft echter geen verdere consequenties voor de meetprecisie van de test. 

 De SB5 heeft items, die geschikt zijn voor de meest excellente mensen, en de items aan de 
 andere kant van de schaal verbeterd, zodat de test afgenomen kan worden bij kinderen vanaf 2 
 jaar oud en volwassenen met zware intellectuele beperkingen. Daarnaast is er bij de niet-verbale 
 subtesten totaal geen spraak nodig, waardoor de test bij andere populaties afgenomen kan 
 worden. De SB5 is nog een vrij nieuwe test wat betreft betrouwbaarheid en validiteitsonderzoek. 
 Toch is hij al zeer veelbelovend. 

 Detroit Tests of Learning Aptitude 4 (DTLA-4) 
 Deze test is bedoeld voor kinderen van de schoolgaande leeftijd (6-17 jaar). Hij bestaat uit tien 
 subtesten, die uiteindelijk zestien scores als resultaat hebben. De test heeft veel weg van de 
 Stanford-Binet testen, maar met een aantal veranderingen. Psychometrisch is de test goed 
 ondersteund, maar men denkt dat de zestien scores niet voldoende empirisch onderbouwd zijn. 
 Het is ook vreemd dat er meer scores uitkomen dan er subtesten zijn. Voor algemene 
 intelligentie is de DTLA-4 een goede test, maar om schoolgerelateerde plannen te maken wellicht 
 niet. 

 Het Cognitieve Assessment Systeem II (CAS-II) 
 Deze test meet cognitieve vaardigheden en is direct gebaseerd op de eerder besproken 
 PASS-theorie. Hij bestaat uit twaalf subtesten, maar er is ook een verkorte versie van acht 
 subtesten. Als resultaat is er een score op alle vier de schalen (aandacht, plannen, gelijktijdige en 
 achtereenvolgende verwerking). Daarnaast wordt er ook een volledige schaalscore berekend. 
 Psychometrisch gezien is deze test uitstekend. De CAS-II is een goed meetinstrument om te 
 gebruiken bij beoordeling in het speciaal onderwijs, omdat omgevingsfactoren en dergelijke 
 nauwelijks invloed hebben op de uitkomst. 
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 Kaufman Brief Intelligence Test 2 (KBIT-2) 
 Een probleem bij de hiervoor genoemde testen is dat het vaak best een tijd duurt om de test in 
 zijn geheel af te nemen en daarna te scoren en interpreteren. Ook is er veel training nodig 
 voordat iemand een van die testen af kan nemen. In reactie op deze nadelen kwam Kaufman met 
 de KBIT-2. Het afnemen van de test duurt ongeveer twintig minuten en de administratie vergt 
 nauwelijks training. Deze test kan echter alleen als screening gebruikt worden, in tegenstelling tot 
 de andere ‘traditionele’ testen. 

 Individuele prestatietesten 
 Prestatietesten meten wat een persoon heeft geleerd, bijvoorbeeld op school. Alle testen die op 
 school worden afgenomen vallen onder deze categorie. Maar op individueel niveau bestaan er 
 ook prestatietesten. Deze worden gebruikt om leerproblemen of excellentie op te sporen. 

 Kaufman Test of Educational Achievement II (KTEA-II) 
 Deze test bestaat uit acht subtesten die vier gebieden behandelen: mondelinge taal, geschreven 
 taal, lezen en rekenen. Naast deze scores zijn er ook drie algemenere scores en een totaalscore 
 die inzicht geven in de vaardigheden van het kind. De test is zeer objectief en mede daarom ook 
 zeer betrouwbaar. De validiteit van de test kan verschillen, afhankelijk van het schoolsysteem dat 
 geïmplementeerd is op de school waar de test wordt afgenomen. Over het algemeen is het een 
 prima prestatie test om te gebruiken. 

 Leerstoornissen 
 Het veld van leerstoornissen is een van de snelst groeiende gebieden binnen de psychologie. Gek 
 genoeg is er vandaag de dag nog steeds weinig over bekend. Leerstoornissen zijn pas sinds korte 
 tijd niet meer zo’n taboe, waardoor onderzoek pas laat op gang kwam. Er wordt vooral gekeken 
 naar de mogelijke effecten van een interventie op een kind. Wanneer de effecten van zo’n 
 interventie minimaal zijn, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een leerstoornis. 

 Eerst werd er alleen gekeken naar het verschil tussen  g  en  s  . Later werd gesteld dat een 
 leerstoornis voortkomt uit een slecht functionerend zenuwstelsel en zeer intrinsiek is. Er werd 
 bekend dat leerstoornissen kunnen blijven bestaan in volwassenheid. Hierna kwam de opvatting 
 over de reactie op interventie naar boven. Ook al zijn er nog een hoop aspecten van 
 leerstoornissen controversieel, er zijn ook al veel dingen duidelijk geworden over de jaren heen. 

 Een leerstoornis heeft te maken met een tegenstrijdigheid in het cognitief functioneren om 
 intra-individueel niveau. De leerstoornis bevindt zich op een bepaald domein of aspect en is 
 relatief in vergelijking met de prestatie op andere gebieden. Er zijn ook een aantal redenen 
 waardoor een leerstoornis niet wordt gediagnosticeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de 
 zwakke academische prestatie een duidelijke andere oorzaak heeft zoals een visuele beperking. 

 Individuele verschillen zijn heel duidelijk in leerstoornissen. Geen leerstoornis uit zich in twee 
 personen hetzelfde. Ook is bekend dat het een ontwikkelingsstoornis is die in de vroege jeugd 
 begint en kan aanhouden tot in volwassenheid. Als laatste is het ook bekend dat mensen met 
 een leerstoornis vaak ook problemen op sociaal en emotioneel niveau laten zien. 
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 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen. 
   
 Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in 
 de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd 
 met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze 
 website! 

 Nu 15% korting op onze producten! 
 Wil jij de Slim Academy samenvattingen van jouw vakken  in huis hebben zodat jij op tijd kan 
 beginnen met studeren? Gebruik dan de kortingscode SLIMPSYCHOLOGIE2023 bij het bestellen 
 en krijg 15% korting op jouw samenvattingen! 
 Ga hiervoor naar  www.slimacademy.nl  en kies je jaar. Deze code is geldig t/m 15 februari 2023. 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt  werken vanuit huis  , krijgt een  riante vergoeding  en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die  goed op je cv  staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl                    
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
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