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Persoonlijkheids- en interessevragenlijsten voorspellen gedrag en prestaties 
op school en op het werk. Persoonlijkheidsvragenlijsten worden vaak gebruikt 
om te bepalen of iemands karakter goed aansluit bij de eisen van een studie of 
baan. Werkt iemand bijvoorbeeld wel nauwkeurig genoeg om een 
administratieve baan aan te kunnen? Interessevragenlijsten worden vaak 
gebruikt als iemand belangrijke keuzes voor zijn/haar verdere leven moet 
maken, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een nieuwe beroepsrichting of bij het 
kiezen van een opleiding. Persoonlijkheids- en interessevragenlijsten worden 
dus gebruikt voor belangrijke beslissingen over personen, en ze worden 
daarbij in grote aantallen gebruikt. Gebaseerd op schattingen van de 
wereldwijde omzet, vullen minimaal 16 miljoen mensen per jaar een 
persoonlijkheidsvragenlijst in en hoogstwaarschijnlijk zelfs veel meer (The 
Economist, 2013). Meer dan 50% van alle Nederlandse studenten vult een 
interessevragenlijst in voordat ze hun studie kiezen (Markteffect, 2011). De 
kwaliteit van persoonlijkheids- en interessevragenlijsten is dan ook van groot 
belang. Deze metingen worden immers niet alleen door veel mensen ingevuld, 
maar het gaat ook om belangrijke beslissingen. In dit proefschrift is daarom 
onderzocht hoe persoonlijkheidsvragenlijsten beter prestaties kunnen 
voorspellen en hoe een driedimensionaal model van interesses met behulp 
van zelf- en anderbeoordelingen gemeten kan worden. 

Bij het invullen van een persoonlijkheids- of interessevragenlijst 
beantwoordt iemand een lijst met stellingen (meestal items genoemd). Een 
persoonlijkheidsvragenlijst onderzoekt wat voor karakter iemand heeft en 
beantwoordt de vraag: Wie ben ik? Hiervoor gebruikt een 
persoonlijkheidsvragenlijst items zoals “Ik houd alles netjes”. Kandidaten 
kunnen bij dit item aangeven in hoeverre de stelling op hen van toepassing is. 
Van de in totaal vijf onderzoeken in dit proefschrift, betreffen de eerste drie het 
verbeteren van persoonlijkheidsvragenlijsten. Deze verbetering houdt in dat in 
deze onderzoeken de items van bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten zijn 
aangepast, met de bedoeling een betere voorspelling te bewerkstellingen van 
school- en werkprestaties. 

Een interessevragenlijst onderzoekt wat voor werk of studie iemand wil 
doen en beantwoordt de vraag: Hoe leuk vind ik…? Hiervoor gebruikt een 
interessevragenlijst items zoals “Computerprogramma’s schrijven” of 
“Haarstylist”. Kandidaten kunnen bij deze items aangeven hoe leuk ze de 
activiteit of het beroep vinden. De laatste twee onderzoeken in dit proefschrift 
betreffen het gebruik van interessevragenlijsten. Het eerste onderzoek 
daarover bestudeert de samenhang tussen persoonlijkheids- en 
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interessevragenlijsten en toetst een driedimensionaal interessemodel in een 
Nederlandse steekproef. Het tweede onderzoek bekijkt of het mogelijk is om 
met een interessevragenlijst de interesses van een andere persoon te 
beoordelen. Voor sommige deelnemers zijn interessevragenlijsten die ze over 
zichzelf invullen niet heel informatief, andere personen zouden dan een 
waardevolle bron van informatie kunnen zijn. 

Deze samenvatting begint met de bevindingen van de eerste drie 
onderzoeken naar de voorspellende waarde van persoonlijkheidsvragenlijsten. 
Vervolgens worden de onderzoeken naar interesses beschreven. Hierna 
worden de sterke punten, beperkingen en praktische implicaties van de 
studies beschreven. Deze samenvatting sluit af met een conclusie. 

1. Contextualisatie van persoonlijkheidsvragenlijsten

Dit proefschrift begint met drie onderzoeken naar het verbeteren van 
persoonlijkheidsvragenlijsten door middel van contextualisatie. Persoonlijkheid 
is in deze onderzoeken benaderd volgens het HEXACO-model van 
persoonlijkheid (Lee & Ashton, 2004), dat ook weleens het zesfactor-model 
van persoonlijkheid wordt genoemd. In dit model wordt er vanuit gegaan dat 
mensen in meer of mindere mate zes stabiele en onafhankelijke 
persoonlijkheidstrekken bezitten: Integriteit (Honesty-Humility), Emotionaliteit 
(Emotionality)¸ Extraversie (eXtraversion), Verdraagzaamheid 
(Agreeableness), Consciëntieusheid (Conscientiousness) en Openheid voor 
ervaringen (Openness to experience). Deze zes persoonlijkheidskenmerken 
liggen volgens het HEXACO-model ten grondslag aan gedrag en de daaruit 
voortvloeiende prestaties. Echter, gedrag wordt niet alleen bepaald door 
persoonlijkheidskenmerken, maar het hangt ook af van de situatie waarin 
iemand zich bevindt (Mischel & Shoda, 1995). Contextualisatie is een methode 
waarbij een situatie wordt toegevoegd aan een situatieloze (algemene) 
persoonlijkheidsvragenlijst (e.g., Mount, Barrick, & Strauss, 1994; Schmit, 
Ryan, Stierwalt, & Powell, 1995). Op deze manier wordt de wisselwerking 
tussen persoonlijkheid en situatie verwerkt in een persoonlijkheidsvragenlijst. 
Een item van een algemene persoonlijkheidsvragenlijst is bijvoorbeeld:  

Voorbeelditem 1. Ik stel hoge eisen aan mijzelf 

Als het bovenstaande item wordt gecontextualiseerd door een schoolsituatie 
toe te voegen, dan verandert het item bijvoorbeeld in:  

Voorbeelditem 2. Ik stel hoge eisen aan mijzelf op school 

of in: 
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Voorbeelditem 3. Ik ben pas tevreden als ik hoge cijfers haal 

Bij contextualisatie wordt de toegevoegde situatie een Frame-of-
Reference (FoR) genoemd. In het voorbeeld is dat dus een schoolsituatie, dit 
zou ook een andere situatie kunnen zijn zoals werk of thuis. Het toevoegen 
van een FoR verhoogt de voorspellende waarde van een 
persoonlijkheidsvragenlijst voor prestaties in het FoR (bv. Schmit et al.,1995). 
Bijvoorbeeld, als een schoolsituatie is toegevoegd aan een 
persoonlijkheidsvragenlijst, voorspelt deze iemands schoolprestaties beter (en 
voorspelt deze overigens prestaties buiten het FoR slechter; Lievens, De 
Corte, & Schollaert, 2008). Deze toegevoegde voorspellende waarde wordt 
ook weleens het Frame-of-Reference effect genoemd (FoR-effect; Schmit et 
al., 1995).  

Voorbeelden 2 en 3 laten zien dat een persoonlijkheidsvragenlijst op 
verschillende manieren gecontextualiseerd kan worden. Eerdere onderzoeken 
hebben contextualisatie op drie verschillende manieren uitgevoerd. De eerste 
en minst sterke vorm van contextualisatie gebeurt door middel van de 
instructie aan de kandidaat vooraf aan het invullen van de vragenlijst. Een 
kandidaat wordt bij deze methode gevraagd om te denken aan een bepaald 
FoR bij het beantwoorden van algemene items (bv. Hunthausen, Truxillo, 
Bauer, & Hammer, 2003). De tweede en de meest gebruikte 
contextualisatiemethode is het toevoegen van een zogenaamde tag aan de 
bestaande items, zoals “… op school”, of “… op het werk” (zie voorbeelditem 
2; bv. Bing, Whanger, Davison, & VanHook, 2004; Lievens et al., 2008; Robie, 
Schmit, Ryan, & Zickar, 2000; Schmit et al., 1995). Echter, Lievens et al. 
(2008) suggereerden dat het mogelijk is dat de voorspellende waarde van 
persoonlijkheidsvragenlijsten nog verder verhoogd kan worden als er meer 
context wordt toegevoegd dan alleen een tag. De derde en minst onderzochte 
contextualisatiemethode is volledige/complete contextualisatie (Butter & Born, 
2012; Murtha, Kanfer, & Ackerman, 1996; Pace & Brannick, 2010). Bij deze 
methode worden de items volledig aan de situatie aangepast (zie voorbeeld 
3). 

1.1 Voorspelt een volledig gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijst school- en werkprestaties beter dan een 
getagde persoonlijkheidsvragenlijst? 

In hoofdstukken twee en drie is de suggestie van Lievens et al. (2008) 
onderzocht dat een volledig gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijst 
prestaties beter voorspelt dan een getagde persoonlijkheidsvragenlijst. In 
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hoofdstuk twee hebben 531 hogeschoolstudenten een algemene, getagde en 
volledig gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld. In dit 
onderzoek zijn hiervoor twee verschillende algemene 
persoonlijkheidsvragenlijsten gebruikt, namelijk de Multiculturele 
Persoonlijkheidstest Big Six (MPT-BS; NOA, 2009; De Vries, De Vries, & Born, 
2011) en de Nederlandstalige HEXACO Personality Inventory-Revised 
(HEXACO-PI-R; De Vries, Ashton, & Lee, 2009; De Vries, De Vries, & Born, 
2011). Van beide vragenlijsten werden twee FoR-versies ontwikkeld voor dit 
onderzoek, te weten een getagde en een volledig gecontextualiseerde versie. 
Bij de getagde vragenlijst werd achter elk item “op school” toegevoegd. Bij de 
volledig gecontextualiseerde vragenlijst werd elk item volledig veranderd zodat 
het zo goed mogelijk aansloot bij de situatie van een student. De studenten 
werden willekeurig toegewezen aan één van de twee vragenlijsten (de MPT-
BS of de HEXACO-PI-R) en vulden daarna de algemene vragenlijst en beide 
FoR-vragenlijsten in. Vervolgens vulden de studenten een vragenlijst in over 
de mate waarin zij Contraproductief Academisch Gedrag (CAG; Marcus, Lee, 
& Ashton, 2007) vertonen. Ten slotte werden hun gemiddelde cijfers 
verzameld uit de database van de hogeschool als maat voor hun 
studieprestaties.  

De resultaten in hoofdstuk twee laten zien dat Consciëntieusheid 
studieprestaties voorspelt en dat Integriteit CAG voorspelt. De resultaten laten 
verder zien dat de getagde schalen, vergeleken met de algemene 
(situatieloze) persoonlijkheidsschalen, studieprestaties en CAG beter 
voorspellen (bv. getagde Consciëntieusheid voorspelt studieprestaties beter 
dan algemene Consciëntieusheid). Bovendien voorspellen de volledig 
gecontextualiseerde schalen studieprestaties en CAG nog beter dan de 
getagde schalen en de algemene schalen (bv. volledig gecontextualiseerde 
Consciëntieusheid voorspelt studieprestaties beter dan algemene 
Consciëntieusheid en getagde Consciëntieusheid). Deze studie bevestigt met 
deze bevindingen het eerder vastgestelde FoR-effect (bv. Shaffer & 
Postlethwaite, 2012) en laat zien dat volledige contextualisatie het sterkste 
FoR-effect teweeg brengt. 

Hoofdstuk drie beschrijft de tweede studie naar het FoR-effect. In deze 
studie zijn gegevens verzameld van 139 apothekersassistentes van 33 
verschillende apotheken in de Randstad. De assistentes werd gevraagd om 
drie verschillende versies van de HEXACO-PI-R in te vullen. Net als de 
studenten, vulden de assistentes een algemene, een getagde en een volledig 
gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijst in. Vervolgens werd de 
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assistentes ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun 
werktevredenheid (de Abridged Job In General scale; Bowling Green State 
University, 2008). Ten slotte werden over alle assistentes 
prestatiebeoordelingen ingevuld door hun leidinggevende apotheker. De 
resultaten laten zien dat hun algemene Consciëntieusheid hun werkprestaties 
enigszins voorspelt en dat hun Integriteit (bestaande uit bijvoorbeeld 
bescheidenheid en behoefte aan status en bezit) werktevredenheid voorspelt. 
Echter, getagde en volledig gecontextualiseerde Consciëntieusheid 
voorspellen werkprestaties niet, zo bleek uit de resultaten. Getagde en volledig 
gecontextualiseerde Integriteit voorspellen wel werktevredenheid, maar geen 
van beide voorspelt werktevredenheid beter dan algemene Integriteit. In deze 
studie is dus zowel voor Consciëntieusheid als voor Integriteit geen FoR-effect 
gevonden en geen van beide contextualisatiemethoden voorspelt beter dan de 
andere. Sterker nog, de resultaten tonen een omgekeerd FoR-effect aan, 
waarin de FoR-vragenlijsten slechter voorspellen dan de algemene 
persoonlijkheidsvragenlijst. 

Hoofdstukken twee en drie schetsen elk een ander beeld van het FoR-
effect. De studie in hoofdstuk twee bevestigde het FoR-effect en laat zien dat 
een volledig gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijst gedrag en 
prestaties beter voorspelt dan een getagde vragenlijst. De studie in hoofdstuk 
drie toont aan dat alleen de algemene persoonlijkheidsvragenlijst (met de 
persoonlijkheidsdimensie Consciëntieusheid) een relatie heeft met 
werkprestaties en de FoR-vragenlijsten juist niet. Het FoR-effect is een 
robuust fenomeen dat niet door de bevindingen van hoofdstuk drie als volledig 
onjuist beschouwd dient te worden. Echter, de bevindingen van hoofdstuk drie 
moeten ook niet terzijde worden gelegd. Zeker omdat een recente studie 
(Robie & Risavy, 2016) een vergelijkbaar nul-effect heeft gevonden.  

Wij stellen twee mogelijke verklaringen voor onze nulbevindingen in 
hoofdstuk drie voor. Deze mogelijke verklaringen worden ingegeven door de 
bevinding dat de apothekersassistentes zich gemiddeld hoger op 
Consciëntieusheid beoordeelden met de FoR-vragenlijsten dan op de 
algemene vragenlijsten, en een kleinere standaarddeviatie vertoonden op de 
FoR-scores. Ten eerste is het mogelijk dat, ondanks het feit dat 
vertrouwelijkheid werd benadrukt, de assistentes het gevoel hadden dat ze 
beoordeeld werden. Sommige assistentes gaven tijdens de studie bijvoorbeeld 
aan dat ze zich afvroegen of de resultaten zichtbaar zouden zijn voor hun 
leidinggevenden. Door dit gevoel hebben de assistentes mogelijk de 
vragenlijsten sociaal wenselijk ingevuld waardoor de voorspellende waarde 
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kan zijn afgenomen. Omdat de FoR-vragenlijsten duidelijk meer aan werk zijn 
gerelateerd dan de algemene vragenlijst, bestaat de kans dat assistentes bij 
de FoR vragenlijst hebben ingevuld “hoe ze zich zouden moeten gedragen”  
en niet “hoe ze zich gedragen”. Hierdoor kan de voorspellende waarde van de 
FoR-vragenlijsten minder geworden zijn dan van die van de algemene 
vragenlijst. Ten tweede is het mogelijk dat de voorspellende waarde van FoR-
Consciëntieusheid lager is dan algemene Consciëntieusheid omdat de 
assistentes in een zeer gereguleerde omgeving werken. In een apotheek 
vinden de meeste handelingen plaats volgens strikte procedures; de 
assistentes kunnen dus niet veel variëren in gedrag. Hierdoor is het mogelijk 
dat Consciëntieusheid in een werksituatie heel weinig verschillen laat zien 
tussen assistentes, waardoor FoR-Consciëntieusheid werkprestaties slechter 
voorspelt dan algemene Consciëntieusheid. Algemene Consciëntieusheid kan 
ook belangrijk zijn voor werkprestaties, maar valt niet binnen deze strikte 
protocollen die de variatie tussen assistentes beperken. 

1.2 Denken deelnemers positiever over een algemene, een getagde, of 
een volledig gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijst? 

Bij het inzetten van vragenlijsten is het belangrijk om te weten wat 
gebruikers ervan vinden. Als de gebruikerservaring tegenvalt, kan een 
deelnemer het gevoel krijgen dat de test niet nuttig is en daardoor weerstand 
opbouwen tegen de resultaten of zelfs de resultaten aanvechten. In de studies 
in hoofdstukken twee, drie en vier werden daarom verschillende 
deelnemersreacties op algemene persoonlijkheidsvragenlijsten en FoR-
vragenlijsten gemeten. De deelnemers van de studies in hoofdstukken twee 
en drie werd gevraagd de algemene en de twee FoR-vragenlijsten te 
beoordelen op leuk vinden, indruksvaliditeit en geschatte voorspellende 
waarde. In hoofdstuk vier werden 309 hogeschoolstudenten gevraagd om de 
algemene en volledig gecontextualiseerde MPT-BS te beoordelen in termen 
van dezelfde drie deelnemersreacties.  

In alle genoemde studies beoordeelden de deelnemers hoe leuk ze de 
vragenlijsten vonden aan de hand van vier items, bijvoorbeeld ‘Ik vind het leuk 
om dit soort vragenlijsten in te vullen’. Ze beoordeelden alle 
persoonlijkheidsvragenlijsten net iets hoger dan het schaalgemiddelde, op een 
schaal die van 1 (helemaal niet mee eens) tot 7 (helemaal mee eens) liep. De 
getagde vragenlijst werd als minst leuk beoordeeld. Dit is niet een verrassende 
bevinding, omdat deze vragenlijst heel repetitief is doordat steeds dezelfde tag 
wordt gebruikt. Door de deelnemers aan de studie in hoofdstuk twee werd de 
volledig gecontextualiseerde vragenlijst minder leuk gevonden dan de 
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algemene vragenlijst en even leuk door de deelnemers aan de studies in 
hoofdstukken drie en vier. 

De indruksvaliditeit gaat over de vraag hoe toepasbaar deelnemers de 
vragenlijst vinden voor hun rol/taken. Deze validiteit werd gemeten met vijf 
items, bijvoorbeeld ‘De inhoud was duidelijk gerelateerd aan mijn werk/school’. 
In alle studies werd de volledig gecontextualiseerde test als meest 
indruksvalide beoordeeld. De getagde vragenlijst werd als meer indruksvalide 
beoordeeld dan de algemene vragenlijst door de deelnemers aan de studie in 
hoofdstuk twee, en even indruksvalide door de deelnemers aan de studie in 
hoofdstuk drie. Contextualisatie lijkt dus de indruksvaliditeit te verhogen en dit 
effect lijkt het sterkst voor volledig gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijsten. 

De ingeschatte voorspellende waarde gaat over de vraag hoe 
voorspellend deelnemers de vragenlijst vinden voor hun prestaties. Dit werd 
gemeten met vijf items, bijvoorbeeld ‘Mijn prestatie op deze vragenlijst geeft 
aan hoe goed ik ben in mijn werk’. De studenten van de studie in hoofdstuk 
twee vonden de volledig gecontextualiseerde vragenlijst het meest 
voorspellend. De apothekersassistentes vonden de getagde vragenlijst het 
meest voorspellend, en de studenten van de studie in hoofdstuk vier vonden 
de algemene versie en de gecontextualiseerde versie even voorspellend. Als 
we deze bevindingen samennemen, blijkt contextualisatie de ingeschatte 
voorspellende waarde te verhogen, maar het effect wordt niet systematisch 
gevonden en is niet van toepassing op één bepaalde contextualisatiemethode. 

Samengevat lijkt contextualisatie een positief effect te hebben op 
gebruikersreacties. De uitzondering hierop is dat deelnemers getagde 
vragenlijsten (de makkelijkste manier van contextualisatie) consequent minder 
leuk vinden. Bovendien worden volledig gecontextualiseerde vragenlijsten 
positiever beoordeeld dan getagde vragenlijsten. Als het dus gaat om het 
verbeteren van gebruikersreacties, dan is volledige contextualisatie nuttiger 
dan het toevoegen van een tag aan een vragenlijst. 

1.3 Vermindert een volledig gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijst de differentiële voorspellende waarde van 
persoonlijkheidsvragenlijsten tussen etnische groepen? 

De voorspellende waarde van persoonlijkheidsvragenlijsten kan 
verschillen tussen groepen. Dit fenomeen wordt differentiële validiteit 
genoemd: Differentiële validiteit houdt in dat de vragenlijst beter voorspelt voor 
de ene groep dan voor een andere groep. Sommige studies rapporteerden dat 
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persoonlijkheidsvragenlijsten differentiële validiteit vertonen voor autochtone 
ten opzichte van niet-westerse allochtone groepen (De Meijer, Born, Terlouw, 
& Van der Molen, 2008; De Vries, Born, & De Vries, 2012). Verschillende 
auteurs hebben gesuggereerd dat de differentiële validiteit tussen autochtone 
en allochtone groepen verminderd kan worden door contextualisatie van 
persoonlijkheidsvragenlijsten (Church, 2010; De Vries et al., 2012).  

Contextualisatie zorgt ervoor dat alle items met hetzelfde FoR worden 
beantwoord. Het zou kunnen dat groepen verschillende contexten gebruiken 
bij het beantwoorden van items in een persoonlijkheidsvragenlijst (bv. de ene 
groep denkt vooral aan school en de andere groep vooral aan thuis). Voor een 
groep die vooral een criterium-relevant FoR gebruikt bij het invullen van een 
algemene persoonlijkheidsvragenlijst (bv. school FoR als het doel is om 
schoolprestatie te voorspellen), kan deze algemene vragenlijst mogelijk beter 
de uitkomst voorspellen dan voor een groep die vooral een niet-relevant FoR 
gebruikt. Door contextualisatie gebruikt iedereen hetzelfde FoR bij het 
beantwoorden van alle items. Contextualisatie zou op deze manier 
differentiële validiteit kunnen verminderen. 

In hoofdstuk vier is onderzocht of contextualisatie inderdaad de 
differentiële validiteit beïnvloedt. In deze studie vulden 326 studenten (190 
autochtonen en 110 niet-westerse allochtonen van drie verschillende 
hogescholen) een algemene en een volledig gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijst in. Alle studenten werd vervolgens gevraagd om 
zelf hun gemiddelde cijfer in te schatten. Ten slotte werd de studenten 
gevraagd om een acculturatievragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst meet ‘het 
behouden van de moedercultuur’ en ‘het overnemen van de Nederlandse 
cultuur’. Verder werd het ongewogen gemiddelde cijfer van alle studenten uit 
de database van de hogescholen gehaald. 

De resultaten laten het FoR-effect zien voor de hele groep studenten: 
volledig gecontextualiseerde Consciëntieusheid voorspelt het gemiddelde 
studiecijfer beter dan algemene Consciëntieusheid. Echter, na verdere 
analyses blijkt dat de algemene en gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijst alleen het objectief geregistreerde gemiddelde 
studiecijfer van de autochtone groep voorspellen en niet dat van de allochtone 
groep. Deze resultaten impliceren dat 1) het FoR-effect niet voor de allochtone 
groep wordt gerepliceerd en 2) zowel de algemene als de gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijst differentiële voorspellende waarde vertonen. 
Omdat de persoonlijkheidsvragenlijsten geen relatie vertonen met het 
gemiddeld cijfer van de allochtone groep is er zelfs sprake van de meest 
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extreme vorm van differentiële validiteit: single group validity. Dit betekent dat 
een vragenlijst voor de ene (hier: autochtone) groep wel voorspelt, maar voor 
een andere (hier: allochtone) groep niet. De resultaten geven dus aan dat 
differentiële validiteit niet opgelost kan worden door contextualisatie van 
persoonlijkheidsvragenlijsten. 

Echter, bij de studie in hoofdstuk vier was niet alleen het gemiddelde 
cijfer uit de studentendatabase gehaald, maar de studenten was ook gevraagd 
om hun gemiddelde cijfer zelf te rapporteren. Voor de autochtone groep bleek 
Consciëntieusheid het daadwerkelijke gemiddelde cijfer even goed te 
voorspellen als het zelf-gerapporteerde gemiddelde cijfer. Voor de allochtone 
groep voorspelde geen enkele persoonlijkheidstrek het daadwerkelijke 
gemiddelde cijfer, maar bleken er enkele persoonlijkheidstrekken 
(voornamelijk Consciëntieusheid) het zelf-gerapporteerde gemiddelde cijfer te 
voorspellen. Verder bleek er bij het voorspellen van het zelf-gerapporteerde 
cijfer alleen een FoR-effect op te treden voor de autochtone groep en niet voor 
de allochtone groep. 

Voor de niet-westerse allochtone studenten heeft persoonlijkheid dus 
een sterkere relatie met het zelf-gerapporteerde cijfer dan met het echte 
gemiddelde cijfer. Deze sterkere samenhang kan zijn veroorzaakt doordat de 
persoonlijkheidsmeting en het zelf-gerapporteerde cijfer beide door de student 
zelf zijn gerapporteerd. Mogelijk is er een responsstijl die invloed uitoefent op 
de persoonlijkheidsmetingen en het zelf-gerapporteerde cijfer van de niet-
westerse allochtone studenten waardoor deze metingen aan elkaar zijn 
gerelateerd.  

2. Interesses meten

In de laatste twee studies die dit proefschrift rapporteert zijn 
interessevragenlijsten onderzocht. Interesses zijn in deze onderzoeken 
gemeten met de Personal Globe Inventory (PGI; Tracey, 2002), die in het 
Nederlands is vertaald. De PGI meet interesses volgens het Sferische 
interessemodel (Tracey & Rounds, 1996). Eerdere modellen van interesses 
onderscheiden twee dimensies waarop mensen verschillen in hun interesses 
(Prediger, 1982). De eerste dimensie is Data versus Ideeën (Data versus 
Ideas). Personen die meer geïnteresseerd zijn in Data werken graag met 
feiten en getallen; personen die meer geïnteresseerd zijn in Ideeën werken 
graag onderzoekend en creatief. De tweede dimensie is Mensen versus 
Dingen (People versus Things). Personen die meer geïnteresseerd zijn in 
Mensen doen graag werk waarbij ze anderen verzorgen of beïnvloeden; 

8



Summary and general discussion 

personen die meer geïnteresseerd zijn in Dingen werken graag met machines, 
gereedschappen en computers. Het Sferische model heeft de dimensie 
Prestige-interesse (Prestige interests) toegevoegd aan de twee eerder 
aangetoonde dimensies. Personen die hoog scoren op Prestige-interesse 
werken graag in complexe banen waarvoor veel opleiding nodig is; personen 
die laag scoren op Prestige-interesse werken liever in eenvoudiger banen 
waarvoor minder geleerd hoeft te worden. 

2.1 Prestigieuze beroepsinteresse: Aan welke persoonlijkheidsdimensies 
is Prestige-interesse gerelateerd? 

Hoofdstuk vijf bespreekt een studie waarin 656 mensen de 
Nederlandse PGI en Nederlandse HEXACO-PI-R (100 item versie; De Vries et 
al., 2009) invulden. Veel onderzoek is de relatie al nagegaan tussen 
interesses en persoonlijkheid, maar er zijn nog geen studies bekend die de 
meest recente modellen van interesses (het Sferische model) en 
persoonlijkheid (het HEXACO-model) aan elkaar gerelateerd hebben. Deze 
vergelijking is extra interessant omdat de nieuwe dimensies van het Sferische 
model (Prestige-interesse) en het HEXACO-model (Integriteit) conceptueel 
negatief aan elkaar gerelateerd lijken te zijn: Het is namelijk mogelijk dat hoog 
prestigieuze banen meer aanzien genieten dan laag prestigieuze banen, 
waardoor mensen met veel behoefte aan status geïnteresseerd zijn in 
prestigieuze banen. Behoefte aan status en bezit is een negatief facet van 
Integriteit: mensen met een hoge behoefte aan status scoren lager op 
Integriteit. Om deze redenen is het mogelijk dat Prestige-interesse negatief 
gerelateerd is aan Integriteit.  

Allereerst is de kwaliteit van de—voor dit onderzoek—vertaalde PGI 
bestudeerd. Deze vertoonde goede psychometrische eigenschappen: de 
structuur van de vragenlijst was niet veranderd ten opzichte van het 
Amerikaanse origineel en de betrouwbaarheden van de schalen waren hoog. 
De vertaling bleek dus geslaagd te zijn. Vervolgens is de relatie tussen 
Prestige-interesse en persoonlijkheid onderzocht. 

Hoewel het de verwachting was dat Prestige-interesse en Integriteit 
negatief met elkaar zouden samenhangen, tonen de resultaten geen relatie 
aan. Mensen die complexe en veeleisende beroepen leuk vinden, zijn dus niet 
meer geïnteresseerd in status en bezit of minder oprecht, eerlijk en 
bescheiden. Prestige-interesse is wel positief gerelateerd aan Openheid voor 
ervaringen en, in mindere mate, aan Extraversie. Dit betekent dat Prestige-
interesse voornamelijk gerelateerd is aan verbeelding en nieuwsgierigheid en 
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enigszins aan sociale energie. Mensen die openstaan voor nieuwe ervaringen, 
worden aangetrokken tot ingewikkelde banen die veel moeite vergen en veel 
training vereisen. Openheid voor ervaringen is de persoonlijkheidsdimensie 
die gerelateerd is aan opleidingsniveau en daarom is het niet verrassend dat 
mensen die hoog scoren op Openheid banen interessant vinden waarvoor 
veel training nodig is. Banen hoog op Prestige-interesse zijn complex, 
veeleisend en dynamisch. De vereiste moeite en energie voor deze banen zou 
kunnen verklaren waarom extraverte personen meer tot deze banen worden 
aangetrokken. 

2.2 Tonen anderoordelen van interesses zelf-ander overeenstemming, 
gelijkenis en verwachte gelijkenis? 

Over het algemeen worden interesses gemeten door een vragenlijst die 
iemand over zichzelf invult. Hoofdstuk zes bespreekt een studie over 271 
adolescenten (van 15-35 jaar oud) en hun ouders die hun eigen en elkaars 
interesses hebben beoordeeld. Elke deelnemer vulde eerst de PGI over 
zichzelf in en vervolgens over de ander (de eigen ouder of het eigen kind). Er 
zijn in deze studie dus zelfbeoordelingen en anderbeoordelingen van 
interesses verzameld. Voor deze studie is de korte vorm van de PGI gebruikt 
die bestaat uit 40 items. Vervolgens is de overeenstemming tussen de 
verzamelde zelf- en anderbeoordelingen berekend. De hoofdvraag bij dit 
onderzoek was: “Kunnen de interesses beoordeeld worden door een ander?” 

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn drie maten van 
overeenstemming berekend tussen zelf- en anderbeoordelingen van 
interesses. Ter illustratie, stel dat dochter Alexa en moeder Bea als duo 
hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Als eerste is de zelf-ander 
overeenstemming berekend tussen de zelfbeoordeling van dochter Alexa en 
de anderbeoordeling van moeder Bea (over de interesses van haar dochter). 
Bij een hoge zelf-ander overeenstemming schatten Alexa en Bea de 
interesses van Alexa hetzelfde in: ze hebben dan hetzelfde beeld van de 
interesses van Alexa. De zelf-ander overeenstemming is vervolgens ook 
berekend voor de interesses van Bea. Deze is berekend aan de hand van de 
zelfbeoordeling van Bea en de anderbeoordeling van Alexa (over de 
interesses van haar moeder, Bea). Ten tweede is de gelijkenis in interesses 
berekend tussen Alexa en Bea door de overeenstemming te berekenen tussen 
de zelfbeoordeling van Alexa en de zelfbeoordeling van Bea. Bij een hoge 
gelijkenis hebben Alexa en haar moeder Bea voornamelijk dezelfde 
interesses. Ten derde is de verwachte gelijkenis in interesses berekend door 
de overeenstemming te berekenen tussen de zelf- en anderbeoordeling van 

8



Summary and general discussion 

Alexa of Bea. In het geval van Alexa: bij een hoge verwachte gelijkenis 
beoordeelt Alexa haar eigen interesses hetzelfde als dat zij de interesses van 
haar moeder beoordeelt. Ze verwacht in dat geval dat haar interesses 
vergelijkbaar zijn aan die van haar moeder. De verwachte gelijkenis is ook 
uitgerekend voor Bea over haar dochter. Tot nu toe hebben slechts twee 
studies onderzocht of interesses door anderen beoordeeld kunnen worden 
(Nauta, 2012; Nelling, Kandler, & Riemann, 2015). Deze studies gebruikten 
echter alleen zelf-ander overeenstemming. 

De overeenstemming tussen de verschillende interessebeoordelingen 
werd uitgerekend met zogeheten profielcorrelaties, die een opsomming 
vormen van alle losse correlaties tussen de verschillende interessedimensies. 
De profielcorrelaties laten zien dat bij het beoordelen van interesses (bij ouder-
kind paren) de zelf-ander overeenstemming hoog is, de verwachte gelijkenis 
gemiddeld is, en de daadwerkelijke gelijkenis laag is. Dit betekent dat 1) 
ouders en hun kinderen de interesses van elkaar accuraat kunnen inschatten, 
omdat de zelf-ander overeenstemming hoog is, en dat 2) zij de gelijkenis met 
elkaar overschatten, omdat de verwachte gelijkenis hoger is dan de 
daadwerkelijke gelijkenis. Vervolganalyses laten zien dat duo’s met hetzelfde 
geslacht (zoon-vader en dochter-moeder) de overeenstemming meer 
overschatten dan duo’s met een gemengd geslacht. Beoordelaars van 
hetzelfde geslacht verwerken mogelijk hun eigen zelfbeeld meer in de 
beoordeling van de interesses van een ander. Hierdoor zijn ze wellicht minder 
informatief dan een beoordelaar van het andere geslacht. 

De studie in hoofdstuk zes toont aan dat anderbeoordelingen gebruikt 
kunnen worden om interesses te meten. De zelf-ander overeenstemming, 
gelijkheid en verwachte gelijkheid van interessebeoordelingen, zoals 
gevonden in de studie uit hoofdstuk zes, zijn zeer vergelijkbaar met de 
resultaten van persoonlijkheidsonderzoek naar anderbeoordelingen (bv. De 
Vries, 2010; McCann, Lipnevich, Poropat, Wiemers, & Roberts, 2015; Watson 
& Clark, 1991). Er is echter veel meer onderzoek gedaan naar 
anderbeoordelingen van persoonlijkheid dan naar anderbeoordelingen van 
interesses. Op basis van de vergelijkbare resultaten kan worden verwacht dat 
overige bevindingen over anderbeoordelingen van persoonlijkheid mogelijk 
ook gelden voor anderbeoordelingen van interesses. Zo hebben Connely en 
Ones (2010) gevonden dat meerdere anderbeoordelingen van persoonlijkheid 
prestaties beter voorspellen dan één zelfbeoordeling. Op basis van onze 
resultaten kunnen we niets concluderen over de voorspellende waarde van 
anderbeoordelingen van interesses, maar het zou kunnen dat meerdere 
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anderbeoordelingen van interesses een match met een baan of opleiding 
beter voorspellen dan één zelfbeoordeling. Voor deze anderbeoordelingen van 
interesses kunnen ook vrienden (Nauta, 2012) gevraagd worden. 

2.3 Is profielverhoging in interessevragenlijsten een inhoudelijke factor 
of een meetfout/artefact? 

Als de structuur van interessevragenlijsten wordt onderzocht, komt er 
altijd een dominerende hoofdfactor naar voren naast de interessedimensies. 
Dit betekent dat analyses naar de structuur van interesse(vragenlijsten) altijd 
een superdimensie vinden. Alle items van de interessevragenlijst laden dan op 
deze superdimensie, daarnaast laadt elk item ook altijd op een tweede 
interessedimensie (bv. Data versus Ideeën). Deze superdimensie wordt vaak 
profielverhoging (profile elevation) genoemd. Als iemand op alle items in een 
interessevragenlijst hoog scoort, heeft iemand veel profielverhoging. Door de 
tijd heen is er veel onderzoek gedaan naar profielverhoging bij 
interessevragenlijsten, maar er is nog geen consensus bereikt over wat deze 
profielverhoging precies betekent (Tracey, 2012).  

Sommige onderzoekers hebben voorgesteld dat profielverhoging 
aangeeft of iemand over het algemeen geïnteresseerd is in allerlei beroepen 
en activiteiten, en dus een grote algemene interesse heeft (bv. Fuller, Holland, 
& Johnston, 1999). Omdat alle items van een interessevragenlijst op 
profielverhoging laden, lijkt het dat iemand met een verhoogd profiel in van 
alles geïnteresseerd is. Andere onderzoekers hebben juist voorgesteld dat 
profielverhoging een statistisch artefact is dat genegeerd moet worden of waar 
analyses voor moeten worden gecorrigeerd (bv. Tracey, 2012). Deze laatste 
groep onderzoekers vinden over het algemeen dat profielverhoging niet 
onderdeel is van interesses en dat het daarom geen rol mag spelen bij het 
bepalen van waarin iemand geïnteresseerd is. 

In hoofdstuk vijf is de profielverhoging van interesses berekend en 
gerelateerd aan persoonlijkheid. De profielverhoging blijkt positief gecorreleerd 
te zijn aan Openheid voor ervaringen en negatief aan Integriteit. Personen die 
nieuwsgierig, creatief, minder eerlijk en minder bescheiden zijn, vertonen dus 
meer profielverhoging op interessevragenlijsten. Als vervolgens de 
profielverhoging statistisch werd verwijderd uit de dimensies van interesses 
dan vertonen de interesseschalen een andere relatie met persoonlijkheid. 
Deze bevindingen laten zien dat profielverhoging de relatie beïnvloedt die 
beroepsinteresses met andere variabelen hebben, en deze relatie soms zelf 
onderdrukt. Het lijkt dus verstandig om individuele interesseschalen te 
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corrigeren voor profielverhoging bij het bepalen van de relatie met andere 
variabelen, zoals persoonlijkheid. 

In hoofdstuk zes is ook de mate van zelf-ander overeenstemming over 
profielverhoging berekend. Vervolgens is de zelf-ander overeenstemming over 
profielverhoging vergeleken met de zelf-ander overeenstemming over 
interesses. Als profielverhoging een vorm van interesse is, zou de zelf-ander 
overeenstemming van profielverhoging—net als de (andere) dimensies van 
beroepsinteresses—hoog moeten zijn. Echter, de resultaten laten zien dat 
profielverhoging een gemiddelde zelf-ander overeenstemming vertoont, terwijl 
de reguliere interesses een hoge mate van zelf-ander overeenstemming 
vertonen. Profielverhoging lijkt dus moeilijker waar te nemen dan interesses. 
Hiernaast vertoont profielverhoging een hoge verwachte gelijkenis terwijl 
reguliere interesses daarentegen een gemiddelde verwachte gelijkenis 
vertonen. Profielverhoging lijkt dus vooral te worden veroorzaakt door de 
manier waarop iemand een interessevragenlijst invult. Dit kan betekenen dat 
profielverhoging niet zo zeer een vorm van interesse (in van alles) is, maar 
eerder een manier is waarop mensen een vragenlijst invullen, ook weleens 
een responsstijl genoemd.  

De resultaten in hoofdstuk zes ondersteunen de gedachte dat 
profielverhoging een artefact is bij het meten van beroepsinteresses. Echter, 
de resultaten in hoofdstuk vijf geven wel aan dat profielverhoging niet een 
willekeurige meetfout is omdat deze verhoging gerelateerd is aan Openheid 
voor ervaringen en (negatief) aan Integriteit. Eerder onderzoek naar 
persoonlijkheid heeft aangetoond dat responsstijlen gerelateerd zijn aan 
persoonlijkheidseigenschappen (bv. He & Van de Vijver, 2013; Vigil-Colet, 
Morales-Vives, & Lorenzo-Seva, 2013; Zettler, Lang, Hülsheger, & Hilbig, 
2015). Deze responsstijlen zijn bijvoorbeeld bevestigend antwoorden (ook wel 
acquiescence genoemd; de neiging om een vraag of stelling positief te 
beantwoorden), neutraal antwoorden (de neiging om het midden van een 
antwoordschaal te gebruiken) en extreem antwoorden (de neiging om de 
uitersten van een antwoordschaal te gebruiken). Zettler et al. (2015) vonden 
bijvoorbeeld dat Integriteit een negatieve relatie heeft met extreem 
antwoorden. Het zou kunnen zijn dat Integriteit negatief gerelateerd is aan 
profielverhoging omdat integere personen niet de uiterste punten van de 
interesseschaal gebruiken. Hiernaast vonden He en Van de Vijver (2013) dat 
responsstijlen sterk gerelateerd zijn aan de algemene factor van 
persoonlijkheid, een controversiële superdimensie (bv. Ashton, Lee, De Vries, 
& Goldberg, 2009; Van der Linden, Te Nijenhuis, & Bakker, 2010) die in een 
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aantal persoonlijkheidsvragenlijsten wordt gevonden. Profielverhoging zou op 
dezelfde manier grotendeels verklaard kunnen worden door individuele 
verschillen in responsstijlen. Toekomstig onderzoek zou kunnen nagaan of 
dezelfde responsstijlen ten grondslag liggen aan profielverhoging van 
interesses en de algemene factor van persoonlijkheid die in sommige 
vragenlijsten gevonden wordt. 

3. Sterke punten en beperkingen van de studies

Dit proefschrift heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling, validatie en toepassing van persoonlijkheids- en 
interessemeetmethoden. Er is een procedure ontwikkeld voor de volledige 
contextualisatie van algemene persoonlijkheidsvragenlijsten (hoofdstuk 2). 
Deze methode werd vervolgens toegepast op twee bestaande 
persoonlijkheidsvragenlijsten voor een school- en werkcontext. De ontwikkelde 
volledig gecontextualiseerde vragenlijsten behielden de originele 
factorstructuur en betrouwbaarheid en correleerden sterk met het origineel. 
We kunnen dus concluderen dat de contextualisatieprocedure uit hoofdstuk 
twee bruikbaar is voor onderzoekers en testontwikkelaars die hun eigen 
gecontextualiseerde vragenlijst willen ontwerpen. We raden wel aan om erop 
te letten dat items niet te ver gecontextualiseerd worden naar te specifieke 
situaties: dit zou een negatief effect kunnen hebben op de voorspellende 
waarde van de vragenlijst. Bijvoorbeeld, het item “Ik blijf kalm tijdens een 
beroving” kan te ver zijn gecontextualiseerd, omdat de meeste mensen deze 
situatie nooit zijn tegengekomen. 

Dit proefschrift heeft ook bijgedragen aan het meten van 
beroepsinteresses. De PGI is vertaald naar het Nederlands (zie hoofdstuk vijf). 
Vervolgens is met een grote en diverse Nederlandse steekproef bevestigd dat 
de structuur van de originele Amerikaanse vragenlijst behouden blijft. Daarna 
is (hoofdstuk zes) de verkorte versie van de PGI gebruikt om 
anderbeoordelingen van interesses te onderzoeken. Gebaseerd op de 
resultaten van deze laatste studie menen wij dat 
beroepsinteressevragenlijsten ook gebruikt kunnen worden om 
anderbeoordelingen te verzamelen. Met anderbeoordelingen van interesses 
kunnen studie- en beroepskeuzeadviseurs mensen uit de omgeving van een 
coachee op een gestructureerde manier betrekken bij het coachingsproces. 

Een verdere bijdrage van dit proefschrift is dat de eerste drie studies 
(hoofdstukken een, twee en drie) hebben geprobeerd het FoR-effect te 
repliceren. Makel, Plucker en Hegarty (2012) hebben onderzocht hoeveel 
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gepubliceerde psychologiestudies eerdere studies repliceren. Aan het begin 
van hun publicatie halen ze John Tukey (1969, p. 84) aan: “Confirmation 
comes from repetition. Any attempt to avoid this statement leads to failure and 
probably to destruction.” Vervolgens tonen Makel et al. aan dat slechts 2,39% 
van de gepubliceerde psychologiestudies heeft aangegeven een replicatie te 
zijn van eerder werk. Het FoR-effect is inmiddels bevestigd door een groot 
aantal studies. Toch konden twee van de studies in dit proefschrift dit effect 
niet (volledig) repliceren met verschillende steekproeven. Het FoR-effect werd 
voor autochtone studenten wel gevonden, maar niet bij apothekersassistentes 
en allochtone studenten. Wat betreft de nul-bevinding bij allochtone studenten 
is dit waarschijnlijk te wijten aan differentiële validiteit en niet zozeer aan de 
contextualisatie. Echter, de bevindingen bij de apothekersassistentes en 
recente bevindingen van Robie en Risavy (2016) geven aan dat het FoR-effect 
niet altijd optreedt. 

Ten slotte is ook het gebruik van uitsluitend objectieve studieprestaties 
en leidinggevendenbeoordelingen een sterk punt van dit proefschrift. Voor alle 
onderzoeken in dit proefschrift zijn de maten van studieprestaties uit de 
database van de deelnemende organisaties gehaald. Werkprestaties zijn 
beoordeeld door de directe leidinggevenden van de deelnemers. De 
bevindingen in hoofdstuk vier laten duidelijk zien dat zelfbeoordelingen van 
(studie)prestaties tot andere resultaten kunnen leiden dan objectieve maten 
van prestaties.  

Een beperking van dit proefschrift is dat alle studies cross-sectioneel 
van aard zijn. Hierdoor kunnen geen causale verbanden worden bevestigd. 
Deze beperking lijkt vooral relevant voor de studies naar het FoR-effect. Bij 
een recente longitudinale studie (Liu & Huang, 2015) werden buitenlandse 
studenten, die net hun studie de V.S. begonnen, gevraagd hun school (FoR-) 
Extraversie te beoordelen. Binnen vier maanden na aankomst in de V.S. 
werden de studenten nog twee keren gevraagd om hun FoR-Extraversie te 
rapporteren. De resultaten lieten zien dat gecontextualiseerde Extraversie van 
de buitenlandse studenten door de tijd heen veranderde. Mensen kunnen zich 
dus door de tijd heen binnen een bepaalde context anders (bv. extraverter) 
gaan gedragen. Bovendien vonden Liu en Huang dat FoR-Extraversie (bij 
aanvang van de studie) én de verandering van FoR-Extraversie (tijdens de 
vier maanden na aankomst), elk een afzonderlijke voorspellende waarde 
hadden voor acclimatisering en uitvalintenties van de studenten. Ze 
concludeerden dat stabiele gecontextualiseerde persoonlijkheidstrekken door 
de tijd heen kunnen veranderen en dat deze verandering ook nuttige 
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informatie bevat. Een alternatieve verklaring zou echter kunnen zijn dat 
mensen een nieuwe context na enige tijd beter leren kennen en zo een ander 
beeld van zichzelf krijgen in deze context. Mensen vullen dan de vragenlijst 
over zichzelf anders in omdat hun zelfbeeld is veranderd. In dit geval 
verandert persoonlijkheid niet, maar verandert iemands beeld over de context 
en daardoor hoe iemand zich tot de context denkt te verhouden. 

Een tweede beperking van dit proefschrift is dat de steekproeven 
voornamelijk bestaan uit hoogopgeleiden. Dit is een beperking die regelmatig 
voorkomt in arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek (Bergman & 
Jean, 2015). Hierdoor is het mogelijk dat een aantal belangrijke kenmerken—
waardoor deze groepen op hoger niveau functioneren—oververtegenwoordigd 
zijn, zoals sociaaleconomische status, cognitieve verschillen en een 
hoogopgeleid sociaal netwerk. Dit beperkt de generaliseerbaarheid van de 
bevindingen in dit proefschrift tot ongeveer 43% van de Nederlandse 
bevolking. Het is verder mogelijk dat deze beperking vooral invloed heeft 
gehad op de resultaten van het Sferische interessemodel. Prestige-interesse 
is sterk gerelateerd aan opleidingsniveau, daarom zal vooral bij deze 
interessedimensie een variantiebeperking zijn opgetreden. Door deze 
beperkte variantie zijn de relaties van Prestige-interesse met persoonlijkheid 
(Openheid voor ervaringen en Extraversie) mogelijkerwijs onderschat. 

4. Praktische implicaties

Een belangrijke praktische implicatie van dit proefschrift is dat volledig 
gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten positievere 
deelnemersreacties oproepen. Daarnaast lijken volledig gecontextualiseerde 
vragenlijsten ook beter te voorspellen. Let op dat de betere voorspellende 
waarde niet altijd werd teruggevonden, zoals besproken. In de praktijk raden 
wij het niet aan om getagde vragenlijsten te gebruiken, omdat deelnemers 
deze minder leuk lijken te vinden dan algemene of volledig 
gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten. Hoewel het aantrekkelijker 
lijkt om volledig gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten te gebruiken 
in plaats van algemene vragenlijsten, is het wel belangrijk om in overweging te 
nemen dat het eenmalig ongeveer 65 uur kost om een dergelijke vragenlijst te 
ontwerpen (exclusief het verzamelen van een normgroep). Ten opzichte van 
bestaande algemene persoonlijkheidsvragenlijsten lijkt de kleine toegevoegde 
voorspellende waarde van volledig gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijsten deze moeite niet waard, tenzij een zeer strikte 
selectie deze toegevoegde waarde kan verantwoorden. Volledig 
gecontextualiseerde vragenlijsten worden echter vaak leuker en relevanter 
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(indruksvalider) gevonden door deelnemers. Hierdoor neemt de kans op 
weerstand tegen een assessment/selectie waarschijnlijk af. Op basis van deze 
overwegingen lijkt het dus nuttig om volledig gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijsten te gebruiken. Als de toegevoegde situatie (bv. 
school) van toepassing is op een grote groep kandidaten dan is de ontwerptijd 
per deelnemer bovendien relatief gering. 

Een tweede praktische implicatie van de bevindingen in dit proefschrift is 
dat algemene en volledig gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten 
beide differentiële validiteit lijken te vertonen voor verschillende etnische 
groepen. Deze bevindingen sluiten aan bij enkele eerdere studies die vonden 
dat persoonlijkheidsvragenlijsten mogelijk differentiële validiteit vertonen voor 
etnische minderheden in Nederland (De Meijer et al., 2008; De Vries et al., 
2012). In tegenstelling tot de suggesties van sommige academici (Church, 
2010; De Vries et al., 2012) verminderde contextualisatie de differentiële 
validiteit niet. Het is op dit moment echter niet duidelijk waarom 
persoonlijkheidsvragenlijsten wel voor de ene groep prestaties voorspellen en 
niet voor de andere groep. Het is mogelijk dat een derde variabele een rol 
speelt, die tot nu toe nog niet in beschouwing is genomen. Niet-westerse 
etnische minderheden lijken persoonlijkheidsvragenlijsten op andere manieren 
te beantwoorden dan de autochtone meerderheid (He & Van de Vijver, 2013). 
Niet-westerse etnische minderheden gebruikten bijvoorbeeld vaker het midden 
van een antwoordschaal. Deze antwoordstrategieën beïnvloeden mogelijk de 
voorspellende waarde van persoonlijkheidsvragenlijsten, vooral als de invloed 
van deze antwoordstrategieën sterker is bij niet-westerse minderheden. 
Vanwege de gevonden differentiële validiteit van persoonlijkheidsvragenlijsten 
lijkt het voor assessments van een cultureel diverse groep, verstandig om 
vooral instrumenten te gebruiken die minder differentiële validiteit vertonen, 
zoals Situational Judgement Tests, werkproeven en open vragen (Ployhart & 
Holtz, 2008). De bevindingen in dit proefschrift zijn overigens van toepassing 
op assessments voor coaching en begeleidingsdoeleinden (low stakes) en niet 
op assessments voor selectie (high stakes). 

In hoofdstuk zes hebben we laten zien dat anderbeoordelingen van 
interesses gebruikt kunnen worden om iemands interesses te meten. Voor 
zover wij weten worden anderbeoordelingen van interesses bijna nooit in de 
praktijk gebruikt. Dit staat in sterk contrast tot het feit dat anderen vaak door 
middel van interviews en discussies worden betrokken bij beroeps- en 
studiekeuzes. De bevinding dat anderbeoordelingen van interesses een goede 
inschatting geven van iemands interesses—maar niet precies hetzelfde zijn—
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creëert nieuwe mogelijkheden voor beroeps- en studiekeuzecoaching. Het 
gebruik van anderbeoordelingen stelt carrièrecoaches in staat om bekenden 
op een gestructureerde en betrouwbare manier te betrekken bij het 
coachingsproces. Vooral als de deelnemer zelf weinig kennis heeft van 
beroepen en activiteiten kunnen bekenden met meer ervaring wellicht een 
goede bijdrage leveren aan de studie- of beroepskeuze. De bekenden kunnen 
mogelijk zelfs beter inschatten welke banen en activiteiten de deelnemer leuk 
vindt, omdat zij de deelnemer kennen én goed begrijpen wat de beroepen en 
activiteiten inhouden. Bijvoorbeeld, een beginnend student begrijpt misschien 
niet goed wat een accountant doet en zal het daardoor moeilijk vinden om in te 
schatten hoe leuk het is om deze baan te beoefenen. Een goede bekende, die 
wel begrijpt wat een accountant doet en de beginnend student goed kent, kan 
misschien beter inschatten hoe leuk de student het zou vinden om accountant 
te zijn. De beginnend student kan de anderbeoordelingen van de goede 
bekende vervolgens gebruiken als ondersteuning bij gesprekken met zijn 
studiekeuzecoach. 

 Ten slotte willen we graag aanbevelen om waakzaam te zijn voor 
tegenstrijdige motieven van de bekenden. Het is mogelijk dat bekenden de 
deelnemer niet beoordelen op wat ze denken dat de deelnemer leuk vindt, 
maar op wat ze willen dat de deelnemer gaat doen. Dit kan een rol spelen als 
de bekenden belang hebben in de toekomst van de deelnemer. Bijvoorbeeld, 
een ouder kan tegen een kunstzinnige studie zijn omdat “er geen geld te 
verdienen is met zo’n studie”. 

5. Conclusie

Een groot aantal mensen gebruikt persoonlijkheids- en 
interessevragenlijsten bij belangrijke levensbeslissingen. In de psychologie 
worden deze meetmethoden constant verbeterd. Ook dit proefschrift had als 
doel om verdere verbeteringen aan dergelijke vragenlijsten te onderzoeken.  

Ten eerste is het effect van contextualisatie op 
persoonlijkheidsvragenlijsten onderzocht. Voor autochtone studenten waren 
compleet gecontextualiseerde vragenlijsten beter voorspellend voor 
studieprestaties dan algemene persoonlijkheidsvragenlijsten. Daarnaast 
werden compleet gecontextualiseerde vragenlijsten ook positiever ervaren 
door de deelnemers. Echter, het FoR-effect kon niet worden gerepliceerd voor 
allochtone studenten en apothekersassistentes. Het FoR werd dus alleen 
teruggevonden bij een grote meerderheidsgroep en niet voor kleinere 
specifieke groepen. Hiernaast verminderde contextualisatie niet de 
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differentiële validiteit van persoonlijkheidsvragenlijsten. Contextualisatie lijkt 
dus een nuttige methode, maar een paar belangrijke beperkingen van 
persoonlijkheidsvragenlijsten worden hiermee niet opgelost. 

Ten tweede zijn de relaties tussen het HEXACO-persoonlijkheidsmodel 
en het Sferische model van interesses onderzocht. De resultaten lieten zien 
dat integere mensen niet meer aangetrokken zijn tot Prestigieuze banen. 
Extraverte en nieuwsgierige mensen lijken juist wel aangetrokken te worden 
door Prestigieuze banen en activiteiten. 

Ten derde is de bruikbaarheid van anderbeoordelingen van interesses 
onderzocht. Ouders en hun kinderen konden elkaars interesses redelijk 
nauwkeurig beoordelen met een vragenlijst. Zelf- en anderbeoordelingen van 
interesses laten dus een hoge mate van overeenstemming zien die 
vergelijkbaar is met beoordelingen van persoonlijkheid. Het lijkt erop dat 
anderen een waardevolle bron van informatie kunnen zijn bij het optimaliseren 
van iemands studie- of beroepskeuze.

8

164 


	Improving personality and interest measurement for purposes of selection and assessment: An introduction
	A matter of context: A comparison of two types of contextualized personality measures
	Abstract A matter of context: A comparison of two types of contextualized personality measures
	Predicting performance with contextualized inventories, no Frame-of-Reference effect?
	Abstract Predicting performance with contextualized inventories, no Frame-of-Reference effect?
	Differential predictive validity of personality instruments for academic performance: Person-situation interaction for ethnic minorities
	Abstract Differential predictive validity of personality instruments for academic performance: Person-situation interaction for ethnic minorities
	Relating the Spherical representation of vocational interests to the HEXACO personality model
	Abstract Relating the Spherical representation of vocational interests to the HEXACO personality model
	Perceptions of vocational interests: Self-other agreement, assumed similarity, similarity, and reciprocity in student-parent dyads
	Abstract Perceptions of vocational interests: Self-other agreement, assumed similarity, similarity, and reciprocity in student-parent dyads
	Improving personality and interest measurement for purposes of selection and assessment: Summary and general discussion
	Nederlandse samenvatting  (Dutch summary)
	References
	Dankwoord
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina



