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1.1.1.1.    InleidingInleidingInleidingInleiding    

1.0 Kernthema1.0 Kernthema1.0 Kernthema1.0 Kernthema    
Dit proefschrift gaat over de ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor ontwikkelings- en 

selectiedoeleinden, Skill Audit genoemd. De Skill Audit richt zich op het beoordelen van de interactieve 

competentie voor de kandidatendoelgroep van peoplemanagers. De laatste groep medewerkers vormt in 

commerciële zin de marktniche waarvoor de Skill Audit (SA) is ontwikkeld. In het dagelijks gebruik 

wordt de onderhavige Skill Audit als SAPM aangeduid, Skill Audit People Management, vooral om het 

te onderscheiden van de andere Skill Audits. De afkorting SAPM zal verderop ook gebruikt worden. De 

SAPM is overigens op eigen instigatie ontwikkeld, en daarna is er een clientèle bij gezocht. Het 

instrument is dus niet in opdracht van klanten ontwikkeld. 

 Het begrip van het instrument en zijn ontwerp wordt vergemakkelijkt door eerst te omschrijven 

voor welke kandidatendoelgroep het bedoeld is en wat voor geschiktheidseisen leken te gelden voor deze 

kandidaten. Daarna wordt de SAPM zelf besproken en de context waarin de SAPM het meeste is 

toegepast: die van reorganisaties, waarin het als alternatief voor het zogenaamde “last-in-first-out”-

principe (LIFO) is ingezet. Deze (roerige) context heeft de gedaante van de SAPM in de loop van de 

jaren beïnvloed. 

 

1.1 De beoog1.1 De beoog1.1 De beoog1.1 De beoogdddde kandidatendoelgroep: peoplemane kandidatendoelgroep: peoplemane kandidatendoelgroep: peoplemane kandidatendoelgroep: peoplemanaaaagersgersgersgers    
“Peoplemanagers” (PM) is een in het Nederlandse taalgebied gangbare maar niet nauw omschreven 

functie-aanduiding. In elk geval wordt onder een peoplemanager in dit proefschrift verstaan:  

 

 een lid van het middenkader van een organisatie dat met een bepaalde stijl (zie 1.3) direct, dus als 

eerstverantwoordelijke baas, leiding geeft aan relationele dienstverleners.  

 

Relationele dienstverleners is een vertaling van “emotional labourers” (Hochschild, 1979, 1983), ook wel 

aangeduid als “emotiewerkers”. Onder deze groep medewerkers wordt verstaan: 

 

medewerkers voor wie het inboezemen van een prettig gevoel bij hun klant/passagier/ 

patiënt/cliënt/leerling/student, etc. een wezenlijk of zelfs het enige functie-onderdeel is, in 

termen van bestede tijd en moeite, evenals in termen van consequenties.  

 

Dit proefschrift gaat dus niet over de relationele dienstverleners zelf, maar over hun direct 

leidinggevenden, de peoplemanagers. Door te omschrijven welke druk ligt op relationele dienstverleners 

en daarmee op hun leidinggevenden, wordt duidelijk wat de geschiktheidseisen aan peoplemanagers zijn. 

 Een snauwende verpleegkundige, een norse stewardess, een zijn ogen ten hemel draaiende 

psychotherapeut of een arrogante vermogensadviseur zullen de meeste mensen (in onze “service-

economie” ten minste) niet dulden. Wat wel verwacht wordt is de bijna spreekwoordelijke glimlach van 

de stewardess, de compassie van de verpleegkundige, het geduld en de onvoorwaardelijke acceptatie van 

de therapeut, de begripsvolle testpsycholoog die een slecht rapport met een kandidaat nabespreekt, óók - 

of zelfs juíst - in die situaties waarin de relationele dienstverlener de emotie die hij moet laten zien zelf 

niet als zodanig voelt. Het oproepen van deze emoties bij het subject van dagelijks handelen wordt dus 

vaak gerealiseerd door zelf bepaalde emoties te laten zien. Deze plicht bepaalde emoties te laten zien 

wordt aangeduid als “display rules” (Hochschild, 1983). De spanning die daarmee tussen “intern” 

gevoelsleven en “extern” gedrag kan ontstaan, duidt Hochschild aan met “emotionele dissonantie”. Er is 

een reeks van aan de vermaaksindustrie ontleende zegswijzen die op dit spanningsveld doelen: 

frontstage- en backstage-gedrag, “the show must go on”, laat het masker nooit vallen, etc. Hochschild 

(1979; 1983) en Grandey (2000) maken inzichtelijk dat in een diensteneconomie de concurrentie 

doorgaans sterk is, diensten op elkaar gaan lijken en dat het induceren van een goed gevoel, naast het 
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afleveren van de dienst zelf, het verschil kan maken in klantentrouw en marktaandeel. Daardoor zouden 

organisaties druk op hun medewerkers gaan uitoefenen om zich zoals hierboven omschreven te 

gedragen. 

  Waarin onderscheiden relationele dienstverleners zich van beoefenaars van andere functies? 

Relationele dienstverleners worden beoordeeld op het tot stand brengen van een prettige relatie, en vaak 

is dit aspect het leeuwendeel van hun functie. Medewerkers voor wie uiteindelijk “harde” resultaten, 

zoals omzet, deadlines, afgewerkte werklast, etc. de belangrijkste prestatiecriteria zijn, spelen geen rol in 

dit proefschrift. Hiermee is niet gezegd dat in de laatstgenoemde functies relationele aspecten er niet toe 

doen. Om de afbakening tussen relationele dienstverleners en overige functies scherp te krijgen: voordat 

bijvoorbeeld een machinebankwerker door zijn baas wordt ontslagen vanwege een slechte interactieve 

competentie, moet er sprake zijn van een aanzienlijke negatieve indicatie náást zijn eigenlijke vakkennis. 

Bij relationele dienstverleners is interactieve competentie en emotiewerk goeddeels gelijk aan hun 

vakkennis.  

 Peoplemanagers dienen relationele dienstverleners te managen en zich te verhouden tot de speciale 

dynamiek die dit met zich meebrengt. Die dynamiek en de daarmee samenhangende geschiktheidseisen 

worden in de volgende paragraaf geschetst. 

 

1.21.21.21.2    Geschiktheidseisen aan peoplemanagersGeschiktheidseisen aan peoplemanagersGeschiktheidseisen aan peoplemanagersGeschiktheidseisen aan peoplemanagers 
Wat zijn de geschiktheidseisen aan peoplemanagers op het gebied van de interactieve competentie? Het 

intuïtieve, op praktijkervaring gebaseerde uitgangspunt bij de constructie van de Skill Audit was als 

volgt:  

 

Essentieel is het zoveel mogelijk voorkomen van een negatief gevoel bij medewerkers wanneer zij 

opdracht krijgen iets te doen of bepaalde resultaten te halen.  

 

Dit uitgangspunt is geen pleidooi voor het weglaten van sturing in de verhoudingen tussen 

leidinggevende en medewerker, zoals bij voorbeeld bepleit door Weggeman (2008, de titel van zijn boek: 

“Leidinggeven aan professionals? Niet doen!”). Het uitgangspunt is om wèl die noodzakelijk geachte 

sturing te realiseren, maar zodanig dat die niet ten koste gaat van de onderlinge verhoudingen.  

 De achtergronden van die laatste wens wordt nu toegelicht, en deze zijn gebaseerd op observaties 

in de praktijk. De “display rules” (Hochschild, 1983) die de organisatie aan relationele dienstverleners 

oplegt, lijken de laatsten terug te willen zien in de manier waarop zij door hun leidinggevenden (de 

peoplemangers) tegemoet getreden worden. Gedrag dat aan deze kwaliteiten voldoet, zou voor 

relationele dienstverleners als congruent met hun eigen “display rules” en gedragsnormen worden 

ervaren. Wanneer daarentegen deze verwachting geschonden wordt, ontstaan er bij de relationele 

dienstverleners negatieve belevingen, met alle gevolgen van dien (verzuim, gemopper, wantrouwen, 

demotivatie, etc.). Van Breukelen en De Vries (2011) stellen ook vast dat in bijvoorbeeld ziekenhuizen 

(waar veel relationele dienstverleners werken) medewerkers ander leidinggevend gedrag verlangen dan 

in bijvoorbeeld de posterijen of in een overheidsorganisatie.  

 Wat is de relevantie van deze praktijkobservaties? De relevantie is dat met de SA (1) een 

kandidaat moet kunnen demonstreren (en niet vertellen) tegenover een tegenspeler met passende stijl aan 

relationele dienstverleners leiding te geven, (2) in een context die de typische dynamiek tussen 

peoplemanager en relationele dienstverlener repliceert. De context is er verder een van hiërarchie, maar 

deze hiërarchie en de daarbij behorende machtsmiddelen “mogen” in de onderlinge verhoudingen niet 

onnodig worden aangesproken. Hoe dit paradoxale gegeven in een simulatieontwerp is gerealiseerd 

wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 

 In dit proefschrift wordt van een “zuivere peoplemanagementfunctie” gesproken indien het 

hoofdbestanddeel van een middenmanager is: het onderhouden van goede contacten met, en 
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aanmoedigen en emotioneel ondersteunen van zijn medewerkers. Daartegenover staat de “gemengde 

peoplemanagementfunctie”, waarin bij voorbeeld ook planning, budgetteren, acquisitie en andere taken 

zijn opgenomen. De SAPM richt zich op zuivere peoplemanagementfuncties of op het 

peoplemanagementdeel in gemengde middenkaderfuncties. Wat de SAPM is, en hoe die is ontwikkeld is 

het onderwerp van de volgende paragraaf. 

 

1.31.31.31.3    De Skill AuditDe Skill AuditDe Skill AuditDe Skill Audit    en de en de en de en de ontwikkeling daarvanontwikkeling daarvanontwikkeling daarvanontwikkeling daarvan    
1.3.1 Vaste element1.3.1 Vaste element1.3.1 Vaste element1.3.1 Vaste elementenenenen    in de in de in de in de gedaante van de Skill Auditgedaante van de Skill Auditgedaante van de Skill Auditgedaante van de Skill Audit    

De SAPM is een reeks van interactieve simulaties: met een getrainde tegenspeler nagebootste 

tweegesprekken waarin de peoplemanagersdynamiek terugkomt. In die simulaties wordt het interactieve 

gedrag van kandidaten beoordeeld door middel van directe observatie, dat is: in het fysieke bijzijn van 

beoordelaars. De SAPM is toegepast voor selectie- of ontwikkelingsvragen op het gebied van interactieve 

competentie, gericht op een nauw omschreven marktniche aan kandidaten, die van peoplemanagers. Bij 

de SAPM horen voorwaardenscheppende maatregelen, zoals opleiding voor beoordelaars en tegenspelers 

en de inrichting van de simulatie-contexten. Verder behoren tot de SAPM beoordelingsondersteunende 

instrumenten en systemen, evenals een beoordelingsregisseur.  

 De SAPM is in de loop van de tijd aangepast. Praktisch gezien kwam de SAPM neer op een reeks 

van minimaal drie en maximaal vijf simulaties (rollenspellen) waarin kandidaten op steeds dezelfde set 

attributen door steeds een uniek koppel beoordelaars met inzet van steeds een andere tegenspeler 

beoordeeld werden. In de nog vigerende vorm bestaat de SAPM uit drie simulaties. De belangrijkste 

structuurkenmerken van de SAPM worden verder in Hoofdstuk 2 besproken. 

  

1.3.2. Eisen aan de Skill Audit1.3.2. Eisen aan de Skill Audit1.3.2. Eisen aan de Skill Audit1.3.2. Eisen aan de Skill Audit    

Uit de beoogde toepassingscontext van de SAPM werden voorafgaand aan de ontwikkeling een aantal 

eisen geformuleerd. De algemene eisen waren: (1) de SAPM moet om redenen van markt- en 

domeinafbakening generiek toepasbaar zijn op grond van functietypering (wel of geen 

peoplemanagementfunctie) en niet op grond van gedetailleerde, specifieke functie-analyse. (2) De SAPM 

moet de typische dynamiek tussen peoplemanagers en relationele dienstverleners repliceren. (3) Datgene 

wat in de SAPM beoordeeld wordt moet gebaseerd zijn op stabiele persoon(lijkheid)sattributen om goed 

van SA-context naar de werkcontext te kunnen generaliseren. (4) De SAPM moet om efficiëntieredenen 

zonder wijzigingen in zijn opzet toepasbaar zijn voor zowel selectie- als ontwikkeldiagnostiek.  

 Verder was er een reeks aan eisen die te maken had met de toepassing van de SA in reorganisatie-

contexten: (5) de SA moet uit te voeren zijn door getrainde leken, dat betekent in dit proefschrift niet-

psychologen, uit de opdrachtgevende organisatie, zodat door actieve participatie van de laatsten in de 

beoordeling tegelijkertijd controle op de procedurele rechtvaardigheid uitgevoerd kan worden. (6) De 

SAPM moet het hoofd bieden aan de hoge feilbaarheid van beoordelingen van interactieve competentie, 

zodat de SAPM door zijn hoge betrouwbaarheid en face-validity in reorganisatiecontexten als alternatief 

toegepast kan worden voor het last-in-first-out-principe. (7) De theoretische grondslag, opzet, 

doorvoering en scoring moeten “door leken verifieerbaar zijn”, dat wil zeggen dat kandidaten en hun 

belangenbehartigers (OR, vakbonden) vanaf circa een MBO-opleiding zichzelf over relevante aspecten 

en totstandkoming van de scores moeten kunnen informeren, zonder verstrikt te raken in al te 

ingewikkelde psychometrie. (8) De SAPM moet uitgaan van vertrouwen in de beoordelaar, ondanks de 

hoge feilbaarheid van de beoordelingen waarom het hier ging: zonder deze basishouding naar de 

beoordelaar zou het inzetten van (weliswaar getrainde) leken nauwelijks haalbaar zijn.  

 

1.3.3 Overeenkomsten en verschillen met een assessment centre1.3.3 Overeenkomsten en verschillen met een assessment centre1.3.3 Overeenkomsten en verschillen met een assessment centre1.3.3 Overeenkomsten en verschillen met een assessment centre    

Een SA verschilt van een “assessment centre” (AC). Zowel een AC als een SA bestaat uit (een reeks) 

simulaties. In een AC (1) gaat het om een bredere vraagstelling dan louter interactieve competentie, (2) 
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in een AC worden simulaties altijd aangevuld met additionele instrumenten (vragenlijsten, tests, 

zogenaamde “postbak”, etc.), en (3) in een AC wordt zelden in elk onderdeel dezelfde set attributen 

beoordeeld. In een SA: (1) wordt louter op interactieve competentie beoordeeld, (2) in een SA kunnen 

simulaties worden aangevuld met instrumenten voor andere elementen in de functie, en (3) in een SA 

wordt in elke simulatie dezelfde set attributen beoordeeld.  

 Kortom: het duidelijkste verschil zit in de enkelvoudige focus van de SA op interactieve 

competentie, die herhaald beoordeeld wordt.  

 

1.41.41.41.4    Interdisciplinaire Interdisciplinaire Interdisciplinaire Interdisciplinaire focusfocusfocusfocus 

Het lastige van SA’s en AC’s is hun interdisciplinaire karakter. Ze raken aan het onderzoek naar 

persoonlijkheidstrekken, aan theorieën over interactief gedrag, aan beoordelingskwesties, aan 

leiderschapstheorieën, aan cognitieve ergonomie, aan psychometrie, aan theorieën over (test)angst en 

zelfgerichte aandacht, en aan wellicht nog meer vakgebieden. Daarbij geldt nog eens dat over tal van 

zaken geen consensus bestaat, wat een beargumenteerde stellingname noodzaakt op tal van aspecten. De 

SA is vanuit het niets opgebouwd en daarmee is er veel uit te leggen en te verantwoorden, wat met name 

het hoofdstuk dat het ontwerp en de bijstellingen beschrijft (Hoofdstuk 2) complex maakt. Dit 

proefschrift kan gezien zijn omvang geen handleiding zijn, maar soms is meer gedetailleerd inzicht in 

deelaspecten wenselijk, vooral daar waar de verschillen met AC’s groot zijn (geworden). 

 

1.51.51.51.5    Bijstellingen door druk van belanghebbendenBijstellingen door druk van belanghebbendenBijstellingen door druk van belanghebbendenBijstellingen door druk van belanghebbenden 

Het ontwerp van de SAPM wordt aan de hand van 14 structuurkenmerken beschreven. Elk kenmerk 

betrekt zich op een bepaald onderdeel van de SAPM, zoals de aard van de simulaties, de manier van 

gedragsontlokking, de beoordeelde attributen (in dit proefschrift gehanteerd als generieke aanduiding 

voor dat wat de beoordelaars scoren), etc. In zes van deze structuurkenmerken zijn bijstellingen 

aangebracht in de loop van de 10 jaar die de onderzoeksperiode bestrijken. De druk daartoe kwam voor 

vijf kenmerken van allerlei “pressiegroepen” om de SAPM heen die ontevreden waren met hoe sommige 

zaken geregeld waren. Slechts één aspect (het schaalontwerp) is op instigatie van schrijver dezes 

gewijzigd. 

 Achteraf bezien en afgezet tegen geldende psychometrische kwaliteitsmaatstaven, is de SAPM 

door alle bijstellingen beter geworden (dan gaat het over de interne consistentie, de 

beoordelaarsovereenstemming en de constructvaliditeit). Vooral het stellen van de “juiste 

ontwikkeldiagnose” is door de bijstellingen met meer zekerheden omgeven (zie Hoofdstuk 4 en 5). 

 De SAPM heeft over de onderzoeksperiode vier gedaanten gehad, regimes genoemd. Een regime 

heeft verwantschap met wat een experimentalist een “experimentele conditie” zou noemen. Binnen een 

bepaald regime had de subset van zes structuurkenmerken een andere gedaante. Bij de bepaling van 

psychometrische kwaliteit worden gegevens steeds per regime gepresenteerd, zodat de lezer kan zien wat 

de invloed van SA-structurering was. 
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1.6 Kandidaten1.6 Kandidaten1.6 Kandidaten1.6 Kandidaten----acceptatie en acceptatie en acceptatie en acceptatie en vermogen tot apaiserenvermogen tot apaiserenvermogen tot apaiserenvermogen tot apaiseren    niet formeel onderzochniet formeel onderzochniet formeel onderzochniet formeel onderzochtttt    
Bij het initiële ontwerp van de SAPM is veel aandacht besteed aan het bereiken van een zo hoog 

mogelijke acceptatie door kandidaten van de SAPM in al zijn facetten. Dergelijke facetten kunnen zijn: 

de voorlichting vooraf, de naamgeving en gedragsdekking van de beoordeelde attributen, de wijze van 

gedragsontlokking, etc.  

 Naar deze hoge acceptatie is gestreefd om toepassing in reorganisatiecontexten mogelijk te maken, 

met name ter vervanging van het ontslag-principe “last-in-first-out” (LIFO). Wat de effecten van de 

vormgeving van de SAPM op kandidaten-acceptatie was is niet formeel onderzocht met 

wetenschappelijke methoden. Echter, de gedaante die de SAPM nu heeft gekregen, is grotendeels terug 

te voeren op veranderende percepties van eerlijkheid en fairness bij de verschillende belanghebbenden 

van de SAPM, of dat nu opdrachtgevers, kandidaten en hun belangenbehartigers, of uitvoerders zijn.

 Alhoewel de kandidatenacceptatie en het vermogen van de SAPM om te apaiseren in roerige 

contexten niet formeel zijn onderzocht, ligt juist hierin de commerciële raison d’être. Waren deze 

aspecten niet bijgesteld, dan was de SAPM niet behouden gebleven, en dan was het niet tot de 

dataverzameling gekomen die tot dit proefschrift aanleiding geeft. 

 Bij de bespreking van de SAPM en haar deelaspecten zal steeds aangegeven worden waarom 

bijstellingsdruk ontstond, en welke veranderingen in reactie daarop zijn doorgevoerd.  

 

1.71.71.71.7        De bepalingDe bepalingDe bepalingDe bepaling    van de kwaliteit van de Skill Auditvan de kwaliteit van de Skill Auditvan de kwaliteit van de Skill Auditvan de kwaliteit van de Skill Audit    
In Hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen gepresenteerd. De hoofdvragen zijn hoe het met de 

psychometrische kwaliteit en het predictieve validiteit van de SAPM is gesteld. 

 Bij de bespreking van de kwaliteit van de SA worden professionele beoordelaars (goeddeels 

psychologen) steeds vergeleken met getrainde leken. Zoals beschreven werd de SAPM ontwikkeld 

vanuit de wens dat getrainde leken selectie- en ontwikkelbeoordelingen met dezelfde opbrengst konden 

uitvoeren als getrainde psychologen. Met opbrengst wordt hier vooral bedoeld: de kwaliteit van 

ontwikkeldiagnoses en selectie-voorspellingen. Nagegaan wordt in hoeverre ondersteuning is te vinden 

voor dit uitgangspunt van gelijkwaardigheid van beoordelaars. Ook andere psychometrische 

kwaliteitsaspecten worden onderzocht (beoordelaarsovereenstemming, factorstructuur, spreiding, etc.). 

 Om analyses over de voorspellende waarde mogelijk te maken is een contingent van circa 100 

kandidaten gevolgd dat na selectie-onderzoek is aangenomen. Zij zijn tussen één en tien jaar gevolgd in 

de functie waarvoor zij werden geselecteerd. Hun prestatie-beoordelingen en andere prestatie-

indicatoren zijn gerelateerd aan de met de SAPM gegenereerde beoordelingen. De overige analyses (niet 

op selectie en prestatievoorspelling betrekking hebbend) werden uitgevoerd op 652 kandidaten. 

 Bij het bepalen van de kwaliteit van de SAPM is gezocht naar indicatoren die voor leken te 

begrijpen zijn. De meeste kwaliteitsmaten van selectie- en beoordelingsonderzoek zijn direct of indirect 

op correlatie-rekening gebaseerd. Deze worden in dit proefschrift gehanteerd om de aansluiting met het 

vakgebied niet te verliezen, maar ze zijn voor leken vaak weinig inzichtelijk. Daarom worden de 

gegevens waar mogelijk nog een keer gepresenteerd op een voor leken inzichtelijke wijze. Het laatste 

werd van belang geacht omdat de SAPM met medewerking van getrainde beoordelaars uit 

opdrachtgevende organisaties werd en wordt ingezet in reorganisaties als alternatief voor het last-in-

first-out-principe. In die contexten is procedurele rechtvaardigheid en een bewezen deugdelijk 

instrument belangrijk voor kandidaten en hun belangenbehartigers. De laatsten zullen niet altijd 

psychologen zijn, maar moeten toch kennis kunnen nemen van de kwaliteit van het instrument. 

 De SAPM is in vier talen ook aan buitenlandse kandidaten afgenomen. De buitenlandse 

kandidaten zijn buiten de analyses gehouden, omdat met een taalverschil ook vaak een cultuurverschil 

gepaard gaat. De hier besproken analyses hebben dus betrekking op Nederlandstalige kandidaten in 

Nederlandse organisaties. 
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2. Ontwerp van de Skill Audit2. Ontwerp van de Skill Audit2. Ontwerp van de Skill Audit2. Ontwerp van de Skill Audit    
2.0 Inleiding2.0 Inleiding2.0 Inleiding2.0 Inleiding                

Dit hoofdstuk presenteert het ontwerp van de SAPM, de aangebrachte bijstellingen en de aanleiding 

voor de laatsten. In Hoofdstuk 3 volgen samen met de onderzoeksvragen een aantal samenvattende 

detail-overzichten per regime met bijstellingen, beoordeelde attributen, en kandidatenaantallen. 

 De in het eerste hoofdstuk genoemde eisen werden omgezet in een aantal structuurkenmerken, die 

als leidraad voor de ontwikkeling van de SAPM zijn op te vatten. In zes van die structuurkenmerken 

zijn bijstellingen aangebracht in de loop van 10 jaar (zie ook noot 6 onder Tabel 2.1). 

 Er zijn algemene kenmerken die gelden voor alle SA’s, ook voor andere dus dan de SAPM. Dit 

zijn de kenmerken 1 t/m 12 in Tabel 2.1. Daarnaast zijn er structuurkenmerken die een raamwerk vormen 

dat het mogelijk maat een SA te richten op een bepaalde functie (of rol binnen een functie, nummers 13 

en 14 in Tabel 2.1). Dit raamwerk bestaat uit een handleiding voor “maatsimulaties” en een set te 

beoordelen attributen met bijpassend ontlokkingsgedrag. Dit raamwerk wordt “radicaal” genoemd.  

 

Tabel 2.1 : Structuurkenmerken van de SAPM 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Par.Par.Par.Par.    StructuurkenmerkStructuurkenmerkStructuurkenmerkStructuurkenmerk    (1)                            Bijgesteld: Ja (X) of NeeBijgesteld: Ja (X) of NeeBijgesteld: Ja (X) of NeeBijgesteld: Ja (X) of Nee    

_____________________________________________________________________________________________________________  

                Algemene structuurkenmerkenAlgemene structuurkenmerkenAlgemene structuurkenmerkenAlgemene structuurkenmerken    

          Gerelateerd aan betrouwbaarheid en onderscheidbaarheid van attributen 

 2.1    Meervoudigheid van beoordeling (aantal simulaties)     X 

 2.2    Meervoudigheid van beoordelaars 

 2.3    Attribuutsrepetitie en –beperking (2)       (X) (4) 

 2.4    Beoordelaarsrotatie o.g.v. unieke paren 

 2.5    Onmiddellijke scoring en verslaglegging   ....... . 

 2.6   Score-aggregatie zonder eindberaad en met ongewogen middeling  

             Gerelateerd aan acceptatie door kandidaten....... 

 2.7   Onbevooroordeelde beoordelaars 

 2.8   Transparantie over beoordeelde attributen en scoringsaggregatiewijze  

            Gerelateerd aan beoordelaarsondersteuning 

 2.9   Verdelingsconformiteit van de beoordelingsschaal     X 

2.10   Vereenvoudiging van de beoordelaarstaak, w.o. VRAG-gedragsontlokking (3)         X 

                             en resultaats- i.p.v. gedragsbeoordeling  

2.11   Beoordelaarstraining op FOR-principes (5)      X 

             Gerelateerd aan generalisatie van SA-resultaten naar de werkcontext 

2.12   Persoonlijkheid als basis van de beoordeelde attributen 

        Specificeerbare structuurkenmerkenSpecificeerbare structuurkenmerkenSpecificeerbare structuurkenmerkenSpecificeerbare structuurkenmerken    (=simulatie(=simulatie(=simulatie(=simulatie----radicaal)radicaal)radicaal)radicaal)        

2.13    (Handleiding voor) maatsimulaties                  (x) (6) 

 2.14   Attribuutsselectie met bijpassende ontlokking (2)     X 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
((((1111)))) : De specifieke invulling van de specificeerbare kenmerken leidde tot de zogenaamde regimes B t/m E. Het nummer van het kenmerk komt 

overeen met het paragraafnummer binnen dit hoofdstuk waarin het kenmerk beschreven wordt. / ((((2222)))) : Het woord “attribuut” wordt als 

generieke term gebruikt voor datgene wat de beoordelaars beoordeelden. Afhankelijk van de aangehangen benadering, spreken andere 

onderzoekers van attributen, vaardigheden, dimensies, eigenschappen, etc. / ((((3333)))) : VRAG: Volgordelijk – Repetitief – Ambigu – 

Gelegenheidsgevend, zie par 2.10 voor een toelichting / ((((4444))))::::  Alleen regime E is van het basisprincipe “alle attributen in alle simulaties” 

afgeweken. Dit regime neemt in dit proefschrift daarom een speciale plaats in, zie Hoofdstuk 3 / ((((5555)))):  Frame of Reference Training, zie 

toelichting in Hoofdstuk 2 / ((((6666)))):  dit structuurkenmerk is een handleiding voor het maken van maatsimulaties, en daarmee vat dit 

structuurkenmerk de kenmerken 10 en 14 samen. Het is in dit opzicht een redundant structuurkenmerk, maar het bevat ook niet-redundante 

aspecten (de instructies voor het maken van simulaties en voor het contextualiseren van ontlokkingsgedrag). Volledigheidshalve wordt het toch 

afzonderlijk weergegeven, omdat het latere betoog er door verduidelijkt wordt. 
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Op grond van de eenmaal vastgestelde attributen (en bijbehorende ontlokkingswijze), kunnen daarna 

aan de hand van de handleiding zogenaamde maatsimulaties gemaakt worden. (De attributen zijn in het 

onderhavige geval van de SAPM geselecteerd voor de doelgroep van peoplemanagers. De attributen zijn 

in andere SA’s geselecteerd voor onder andere handhavende functies, omgaan met agressie, commerciële 

functies, etc.) Door vervolgens aan de hand van de handleiding maatsimulaties te maken, is de SAPM 

nog verfijnder te richten op een kandidatendoelgroep met een peoplemanagementfunctie binnen een 

bepaalde branche of organisatie (in de zorg, luchtvaart, hotellerie, etc.). Tabel 2.1 geeft de 

structuurkenmerken weer. 

 De SAPM kent in dit proefschrift vier gedaantes, regimes genoemd. Een verandering van regime 

deed zich voor wanneer een bijstelling werd gedaan aan één of meer met een kruis gemarkeerde 

structuurkenmerken in Tabel 2.1. Wanneer een regime veranderde, werd ook steeds een nieuwe radicaal 

geformuleerd, omdat in de hier beschreven regimewijzigingen ook steeds sprake was veranderende 

attributen en veranderend tegenspel. 

  De regimes worden aangeduid met de letters B, C, D, en E. Het nog steeds vigerende regime is D, 

waarvan regime B en C de voorlopers waren. Verderop in dit proefschrift zal de ontwikkeling van de 

psychometrische kwaliteit van de SA voornamelijk gerelateerd worden aan de evolutie van regime B 

naar C naar D. Regime E is gebaseerd op zogenaamde “klanteigen competenties” en daarmee werd een 

concessie gedaan aan structuurkenmerken 3 en 14. Regime E heeft daarom een bijzondere plaats naast de 

drie andere regimes, die verderop wordt toegelicht. De letter A tenslotte komt niet voor. Regime A 

(Keen, 1995) was een informele, experimentele voorloper van regime B, waarvan slechts incomplete 

gegevens voorhanden waren. Het is daarom weggelaten. 

 Voor de algemene structuurkenmerken 1 t/m 9 is het werk van Hofstee (1985, 1993, 1995, 1999) over 

beoordelen de voornaamste inspiratiebron geweest. De kenmerken 10 t/m 14 hebben overlap met wat in 

de AC-literatuur is beschreven. Hiervoor had het werk van Lievens (et al.) (2001a, 2009, 2006) en 

Schollaert en Lievens (2010, 2011, 2012) de meeste invloed. Voor het initiële ontwerp, maar ook voor de 

latere invulling van de kenmerken 10, 12, en 14 is inspiratie gezocht in de persoonlijkheidspsychologie. 

Hier was het werk van De Raad (et al.) (1993, 1990, 1996) van invloed, evenals dat van Mischel (1968) en 

Bem (et al.) (1974, 1983). 

 Hieronder in Tabel 2.2 wordt weergegeven hoe de praktijkeisen (zie Hoofdstuk 1) aan de SA zijn 

omgezet in structuurkenmerken.  

 

Tabel 2.2 : Praktijkeisen en hun omzetting in structuurkenmerken 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gestelde eis vanuit de praktijk (par 1.3.2)  Voornaamste neerslag in structuurkenmerk (1)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   1  Generiek toepasbaar o.g.v. functietypering  14 – Attribuutsselectie 

   2  Gericht op functie van peoplemanagers            13,14 – Invulling simulatie-radicaal en attribuutselectie 

   3  Gebaseerd op persoonlijkheid   12 – Persoonlijkheid als basis van attributen 

   4  Ontwikkel- en selectiediagnostiek in één    3, 12 – Beperking en onderscheidbaarheid attributen  

   5  Uitvoerbaarheid door getrainde leken   5, 10, 9 – Vereenvoudiging beoordelaarstaak en schaalontwerp 

   6  Hoge betrouwbaarheid    1,2,3,4,6  – Meervoudigheid beoordelaars/beoordeling, etc. 

   7  Verifieerbaarheid door leken   7, 8 – Transparantie over attributen en wijze van aggregatie 

   8  Vertrouwen in de beoordelaar   11 – Opzet van de beoordelaarstraining 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(1) waar meer structuurkenmerken worden genoemd, wordt de belangrijkste voluit genoemd 
 

De structuurkenmerken en eventuele bijstelling daarvan worden hieronder één voor één besproken.  
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2.1 Meervoudigheid van beoordelingen 2.1 Meervoudigheid van beoordelingen 2.1 Meervoudigheid van beoordelingen 2.1 Meervoudigheid van beoordelingen  

In de SA worden minimaal drie simulaties ingezet, historisch gezien was dat tot een maximum van vijf. 

Met meervoudigheid van beoordelingen wordt geprobeerd het hoofd te bieden aan (1) wat in het algemene 

spraakgebruik vaak over psychologisch onderzoek wordt gezegd: “de momentopname", (2) de inherente 

inconsistentie in interactief gedrag, en (3) de feilbaarheid van de beoordelaar. Psychometrisch gezien komt 

dat neer op het verhogen van de betrouwbaarheid. 

 Het inzetten van meerdere simulaties reduceert de kans dat kandidaten in de SA een “toevalscore” 

toegekend zouden krijgen. Een beoordeling die is gebaseerd op meerdere simulaties, is robuuster en minder 

vatbaar voor bovengenoemde storende factoren en allerlei andere, toevallig optredende storende invloeden 

vanuit de situatie.  

 Door steeds dezelfde attributen te beoordelen in meerdere simulaties van steeds dezelfde grondslag 

(“radicaal”, zie verder Paragraaf 2.10) werd verdere invulling gegeven aan deze meervoudigheid. Men zou 

ook kunnen spreken van “herhaalde beoordeling”.  

 De theoretische grondslag was hier de Spearman-Brown formule (Spearman, 1910; Brown, 1910), 

waarvan de portée is: ‘Testverlenging verhoogt de betrouwbaarheid‘. Volgens de formule houdt het 

inzetten van meer “items” (in dit geval: simulaties) testverlenging in.  

 Het minimumaantal simulaties in de SA is drie (regime C, D en deels E). Ook SA’s van vier 

simulaties kwamen voor (regime B en deels E). Inkorting is gedaan om kostentechnische redenen. 

  

2.22.22.22.2    Meervoudigheid van beoordelaarsMeervoudigheid van beoordelaarsMeervoudigheid van beoordelaarsMeervoudigheid van beoordelaars  

2.2.0 Meer2.2.0 Meer2.2.0 Meer2.2.0 Meervoudighevoudighevoudighevoudigheid als middel tegen tweeid als middel tegen tweeid als middel tegen tweeid als middel tegen twee    kwalenkwalenkwalenkwalen    
Door meerdere beoordelaars in te zetten is (1) overmatige zekerheid van de enkelvoudige beoordelaar 

tegengegaan, en (2) de geloofwaardigheid van de toegekende scores verhoogd. Het laatste was mede van 

belang gezien het toepassen van de SAPM in reorganisatiecontexten. 

2.22.22.22.2.1.1.1.1    Overmatige zekerheid: Velen zien beter dan één Overmatige zekerheid: Velen zien beter dan één Overmatige zekerheid: Velen zien beter dan één Overmatige zekerheid: Velen zien beter dan één  
De enkelvoudige beoordelaar zou overmatig zeker van zichzelf zijn, terwijl diens beoordelingen 

doorgaans van zeer middelmatige kwaliteit zijn (Epstein, 1979; Hofstee, 1993, 1999). Hier staat tegenover 

dat meervoudige beoordelaars het onprettig vinden met hun scores opvallend ver af te liggen van wat 

hun medebeoordelaar heeft gescoord, zegt Hofstee (1993, 1999, 2009). Een enkelvoudige beoordelaar zou 

anders scoren dan een beoordelaar die deel uitmaakt van een beoordelaarspaar of –groep: er zou dáár 

minder risico op overmatige zelfverzekerdheid over het eigen oordeel zijn.  

 Ondersteuning daarvoor leveren Hofstee, Kroneman, en de Boer (2009) in een experiment uit de 

bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde waarin blijkt dat het onafhankelijk beoordelen door twee artsen 

(dus zonder inzage te hebben in de beoordeling van de tweede beoordelaar) van de arbeidsongeschiktheid 

van patiënten, tot andere resultaten leidt dan beoordeling door een enkelvoudige beoordelaar. 

Beoordelaars die weten dat zij met meerderen zijn, richten zich meer op gedeelde normen in de professie, 

terwijl beoordelaars die weten dat zij de enige zijn dat denkraam minder gebruiken, en dus meer van hun 

eigen gelijk overtuigd zijn (Hofstee et al., 2009). In het geval van de verzekeringsartsen leidde 

meervoudige claimbeoordeling tot minder afkeuringen, maar tegelijkertijd tot hogere acceptatie bij de 

patiënten (Hofstee, et al., 2009). De SAPM beoogde door middel van meervoudige beoordelaars en 

beoordelaarsrotatie te bewerkstelligen dat de SAPM-beoordelaars hun werk verrichtten vanuit het 

beschreven denkraam. 

 In tegenstelling tot wat in sommige assessments gebruikelijk is (zie Spychalski, Quinones, 

Gaugler & Pohley, 1997; Krause & Gebert, 2003; Krause & Thornton, 2009), hoeft een beoordelaar geen 

“gedragsmatig bewijs” te registreren ter inperking van eventuele overmatige zekerheid. “Beoordelaars 

hebben altijd gelijk”, maar moeten er mee kunnen leven dat hun scores gemiddeld worden met die van 
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andere beoordelaars, en dat een verschil van drie schaalpunten of meer met een co-beoordelaar in 

dezelfde simulatie niet getolereerd wordt (de regisseur kan ter slechting van het verschil tussenkomen). 

Beoordelaars maken echter wel notities om concreet, verbaal materiaal te hebben voor een schriftelijke 

toelichting bij de toegekende scores die de kandidaat in zijn rapportage krijgt. 

2.22.22.22.2.2.2.2.2    GroteGroteGroteGroterererere    geloofwaardigheid van beoordelingen bij meervoudige beoordelaarsgeloofwaardigheid van beoordelingen bij meervoudige beoordelaarsgeloofwaardigheid van beoordelingen bij meervoudige beoordelaarsgeloofwaardigheid van beoordelingen bij meervoudige beoordelaars    
Een tweede reden om in elke simulatie een uniek beoordelaarspaar in te zetten is dat van het inzetten 

van meerdere beoordelaars grotere rechtvaardigende kracht uitgaat naar de kandidaat (Gilliland, 1993;  

Hofstee, 2009). De vrees bij kandidaten dat het “niet gaat klikken” met een enkelvoudige beoordelaar is 

minder groot bij de inzet van zes of acht beoordelaars. En als het met alle zes of acht niet klikt, dan zegt 

dat met grotere waarschijnlijkheid iets over de kandidaat, nog afgezien van het feit of dit functierelevant 

is of niet. 

2.32.32.32.3    AAAAttribuutsrepetitie en ttribuutsrepetitie en ttribuutsrepetitie en ttribuutsrepetitie en ----reductiereductiereductiereductie    

2.32.32.32.3.1.1.1.1    VerdelVerdelVerdelVerdeling van attributen over de simulaties: repetitieve beoordelinging van attributen over de simulaties: repetitieve beoordelinging van attributen over de simulaties: repetitieve beoordelinging van attributen over de simulaties: repetitieve beoordeling 

In de SAPM worden in elke simulatie steeds dezelfde attributen beoordeeld. Het herhaald beoordelen 

van steeds dezelfde set attributen in meerdere simulaties geeft naast meervoudige simulaties een 

praktische invulling aan testverlenging (zie 2.1). Daarvan kan men dus een verhoging van de 

betrouwbaarheid verwachten. Deze attribuutsverdeling is toegepast in regime B, C, en D. In AC’s is het 

overigens zelden gebruikelijk dat alle attributen in alle simulaties beoordeeld worden (Spychalski et al., 

1997; Howard, 2008).  

 In regime E zijn attributen beoordeeld uit een “competentiestelsel” zoals de opdrachtgever dat 

hanteerde. In dit regime is in elke simulatie een andere set competenties beoordeeld, zoals het in AC’s 

vaak gebruikelijk is (Spychalski et al., 1997). Omdat in het bewuste competentiestelsel bepaalde 

competenties een gedragsmatige dekking hadden die een hoge mate van overlap vertoonde, werden 

bepaalde competenties vanwege niet te realiseren onderscheidbaarheid niet gelijktijdig in één simulatie 

beoordeeld (zie verder 2.14). Sommige competenties werden daarom in slechts één of twee simulaties 

beoordeeld. Bij de verderop te bespreken betrouwbaarheidsberekeningen en de analyses van de 

constructvaliditeit is rekening gehouden met deze steeds veranderende set (zie noten daarover onder de 

respectieve tabellen).  

2.32.32.32.3.2.2.2.2    Beperking van het aantal te beoordelen attributenBeperking van het aantal te beoordelen attributenBeperking van het aantal te beoordelen attributenBeperking van het aantal te beoordelen attributen    
 “Minder is beter” is de leidraad als het gaat over het aantal te beoordelen attributen gaat. Vooral voor 

het maken van precieze ontwikkeldiagnoses is het zaak overlap en intercorrelatie tussen attributen te 

voorkomen. Wanneer het laatste wel het geval is, is het lastig om enkelvoudige attributen te 

identificeren waarvoor een ontwikkelbehoefte bestaat. 

 De AC-literatuur heeft laten zien dat het onderscheidend beoordelen van een relatief grote 

hoeveelheid attributen lastig lijkt.    Lievens en Conway (2001) rapporteren in een studie die een groot 

aantal AC’s overziet een gemiddelde intercorrelatie tussen verschillende attributen binnen één AC-

onderdeel (één simulatie of één postbakoefening, etc.) van 0.79. Waarschijnlijk komt dit door overlap 

tussen attributen (Lievens & Conway, 2001). Ook zouden beoordelaars door cognitieve overbelasting zelf 

een mentale reductie in het aantal attributen aanbrengen (Gaugler, Rosenthal, Thornton, & Bentson, 

1987; Gaugler & Thornton, 1989). Attribuutsystemen hebben desondanks de neiging lang te worden. 

Sommige auteurs telden in een meta-analyse tot wel 167 competenties (Arthur, Day, McNelly, & Edens, 

2003). 

2.42.42.42.4    Beoordelaarsrotatie door unieke parenBeoordelaarsrotatie door unieke parenBeoordelaarsrotatie door unieke parenBeoordelaarsrotatie door unieke paren    
Rotatie is het volgens een bepaalde systematiek bij toerbeurt toewijzen van beoordelaars-koppels aan 

kandidaten. De rotatiegrondslag van beoordelaars is “altijd unieke paren”.  
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 Bij een uniek paar is op kandidaatniveau in elke simulatie de samenstelling van het 

beoordelaarspaar anders, waarbij het bij disrupties zo kan zijn dat één bepaalde beoordelaar een kandidaat 

twee beoordeelt maar niet in twee simulaties achter elkaar, en het aantal beoordelaars dat één kandidaat 

twee keer kan zien is op kandidaatniveau beperkt tot één. Na elke simulatie wordt onmiddellijk een 

verslag geschreven. Elk simulatieverslag wordt door steeds een andere beoordelaar geschreven. Er is dus 

altijd sprake van "unieke rapporteurs".  

 In de simulaties wordt steeds een unieke een tegenspeler ingezet. Het tegenspel wordt uitgevoerd 

door een daarvoor ingehuurde en in de SAPM getrainde acteur, of het wordt bij toerbeurt door een 

subgroep van de beoordelaars uitgevoerd. In het laatste geval geldt dat de rol van tegenspeler en 

beoordelaar niet gelijktijdig uitgevoerd kan worden in één simulatie. 

 

2.52.52.52.5    Onmiddellijke scoring en verslagleggingOnmiddellijke scoring en verslagleggingOnmiddellijke scoring en verslagleggingOnmiddellijke scoring en verslaglegging    
Het moment waarop beoordelaars scoren, is onmiddellijk na afloop van elk simulatie-segment. Een 

simulatie is in segmenten opgedeeld met gestructureerd ontlokkingsgedrag. Elk attribuut vormt een 

simulatie-segment, en attributen worden in een vaste volgorde ontlokt, zodat een beoordelaar altijd weet 

in welk segment een simulatie zich op een bepaald moment bevindt (zie voor het ontlokkingsgedrag 

verder Paragraaf 2.10). Na afronding van een segment wordt aan het onderhavige attribuut een score 

toegekend, dus nog tijdens de simulatie.  

 Onmiddellijk na afloop van de simulatie worden de scores van elk van de beoordelaars op alle 

attributen in een systeem ingevoerd en daarna automatisch gemiddeld. Wanneer scores drie 

schaalpunten of meer uit elkaar liggen, kan een ingreep door de SAPM-regisseur volgen. Deze ingreep 

heeft als doel de onenigheid tussen beoordelaars te slechten. Vaak gaat hij bij te grote scoreverschillen 

om dezelfde observatie, die verschillend (en door een van de beginnende beoordelaars vaak verkeerd) is 

ondergebracht bij de gehanteerde attributen.  

 Voor onmiddellijke scoring zijn twee overwegingen: 

 (1) Een belangrijke overweging is dat een beoordelaar soms tegen zichzelf in bescherming 

genomen moet worden vanwege overmatige zekerheid over het functioneren van zijn geheugen. Een 

paar uur, een paar dagen, laat staan een week na dato een verslag schrijven over een kandidaat vergt een 

goed geheugen. Als er in de tussentijd nog andere kandidaten gezien zijn, is er het risico dat gedane 

observaties aan de verkeerde kandidaten worden toegeschreven (Riemann & Angleitner, 1993). Ook zijn 

er aanwijzingen dat meervoudige zintuigelijke informatie met een zekere gelijkenis (weer een kandidaat 

die een bepaalde simulatie doet) door het geheugen conceptueel wordt opgeslagen en niet zintuigelijk, 

omdat dit de geheugen-efficiëntie verhoogt (Van den Hout & Kindt, 2004). Daarmee lopen de opgedane 

indrukken over beoordeelden echter kans van hun unieke, discriminerende en persoonlijke aspecten 

ontdaan te worden en daarmee wordt het discriminerend vermogen van het opgeslagene verkleind. Voor 

de beoordelingen zelf kan dit gevolgen hebben, maar ook voor de personalisering van een geschreven 

rapport (concrete, op de persoon toegesneden ontwikkelfeedback, met referentie naar daadwerkelijk 

vertoond gedrag). Er werd van uitgegaan dat het maken van goede notities dit probleem slechts ten dele 

zou kunnen ondervangen. 

 (2) De termijn waarbinnen een kandidaat zijn verslag over de SA krijgt moet om logistieke 

redenen zo kort mogelijk gehouden worden: drie kwartier na afronden van de laatste simulatie moet dit 

ter lezing en nabespreking beschikbaar zijn. Dit voorkomt dat er met de kandidaat een extra afspraak 

gemaakt moet worden voor de nabespreking. Om opstapeling van onafgeronde simulaties bij afronding 

van de SA te voorkomen, moet onmiddellijk na afloop van een simulatie, voordat de rapporteur aan zijn 

volgende simulatie begint, verslag gelegd worden. Door de onmiddellijke beschikbaarheid van het 

rapport, voorkomt men bovendien dat de kandidaat lang in spanning zit.   

  



18  

 

2.62.62.62.6    SSSScorecorecorecore----aggregatie aggregatie aggregatie aggregatie zonder plenair eindberaadzonder plenair eindberaadzonder plenair eindberaadzonder plenair eindberaad
De SAPM kent door de onmiddellijke scoring (zie 2.5) geen plenair eindberaad als aggregatiemethode, 

zoals dat in veel AC’s wel wordt toegepast (Spychalski et al., 1997; Eurich, Krause, Ciguralov, & 

Thornton, 2009). Er waren daarvoor twee overwegingen. 

  (1) De onafhankelijkheid van beoordelingen kan met een eindberaad niet gewaarborgd worden. 

Met een plenair eindberaad kunnen groepsdynamische factoren (statusverschillen, 

temperamentsverschillen, hiërarchieverschillen, etc., Van Dam, Altink, & Kok, 1992) leiden tot 

wederzijdse beïnvloeding van beoordelingen. Sommige beoordelingen krijgen dan een zwaarder gewicht. 

Immers, als twee of zelfs meer beoordelaars die een kandidaat in verschillende simulaties hebben gezien 

het op een akkoordje gooien, of zich laten domineren, reduceert men de gelijke weging van 

beoordelingen, en in het extreme geval de facto het aantal beoordelaars. Dergelijke situaties gaan op grond 

van de Spearman-Brown formule (Brown, 1910, zie par 2.2; Spearman, 1910) ten koste van de 

betrouwbaarheid en doen bovendien afbreuk aan het eerder genoemde argument “velen zien meer dan 

één en de waarheid ligt in het midden”. 

 (2) Een andere overweging heeft te maken met tijdsefficiëntie: sommige beoordelaars kunnen zo 

van hun gelijk overtuigd zijn dat zij zich moeilijk gewonnen geven voor een andere opvatting van hun 

medebeoordelaars. Het laatste kan leiden tot tijdverslindende discussies. Uiteindelijk worden de meeste 

beoordelaarsdisputen door middeling beslecht (Hofstee, 1999), maar met inzet van kostbare tijd die men 

mogelijk beter kan besteden aan een extra simulatie voor de kandidaten.  

 

2.72.72.72.7    OnbevooroordeeldeOnbevooroordeeldeOnbevooroordeeldeOnbevooroordeelde, belangeloze, belangeloze, belangeloze, belangeloze    beoordelaars beoordelaars beoordelaars beoordelaars     

De ethiek vereist allereerst dat een beoordelaar geen persoonlijk belang heeft bij het oordeel dat hij uit 

moet brengen: hij dient met “belle indifférence” zijn taak uit te voeren. De Groot (1975) heeft het over 

“belangeloze beoordelaars” en diens terminologie is overgenomen. Dit lijkt een open deur, maar door 

inzet van opgeleide beoordelaars uit de opdrachtgevende organisatie moet dit wel gewaarborgd worden. 

Er zijn procedures voorhanden om kandidaten te beschermen tegen beoordelaars die zij niet 

onbevooroordeeld achten. Door kandidaten lang van te voren te informeren over wie op welke dag 

beoordeelt, kan zo nodig nog gewisseld worden. 

 Het blijkt bovendien dat beoordelaars anders beoordelen als ze bij dezelfde beoordelingstaak het 

beoordelingsdoel als anders ervaren (Lebreton & Senter, 2008).    De opzet van de SAPM is om 

onafhankelijk van geambieerde functie of aard van de onderzoeksvraag, steeds het generieke profiel te 

beoordelen. Er is dus geen noodzaak om de beoordeelde attributen in het licht van functie-eisen of 

ontwikkelwensen te plaatsen. Beoordelaars worden daarom wanneer dat mogelijk is (dat is wanneer zij 

over projecten niet vanuit andere bron al informeel voorgelicht zijn) van te voren er niet over 

geïnformeerd of een kandidaat voor een ontwikkeling- of een selectievraag komt, of wat diens 

achtergrond of ambitie is. Dit wordt gedaan, omdat in de praktijk gebleken dat met name het informeren 

over selectie- of ontwikkelvraagstelling tot grotere verschillen in strengheid/mildheid leidt. 

 De “beslisser”, die na de SAPM-afnames met de rapporten aan de slag gaat voor het maken van 

een ontwikkel- of selectie-advies, plaatst het ontstane profiel wel in het licht van functie-eisen of 

ontwikkelwensen. Beslissers doen in de SA’s hooguit mee als één beoordelaar in één simulatie bij één 

kandidaat. Beslissers verrichten nooit tegenspel. 

 

 

 

 

 

    



 

 
19  

 

2.82.82.82.8    TransparantTransparantTransparantTransparantie ie ie ie over attributen en aggregatieover attributen en aggregatieover attributen en aggregatieover attributen en aggregatie 

2.82.82.82.8.1 Transparantie over beoordeelde attributen.1 Transparantie over beoordeelde attributen.1 Transparantie over beoordeelde attributen.1 Transparantie over beoordeelde attributen    
Onder “transparantie over beoordeelde attributen” wordt verstaan: het voorafgaand aan hun SA-

deelname informeren van kandidaten over welke attributen op welke manier (simulatie of interview) 

beoordeeld worden. Transparantie over attributen is in alle regimes betracht.    
 De transparantie over attributen krijgt gestalte met een geschreven kandidatenvoorlichting van 

circa 12 pagina’s. De inhoud daarvan is in lekentaal geschreven en bevat met een zekere inkorting de 

inhoud van Hoofdstuk 1 en 2 van dit proefschrift. In die voorlichting wordt ook ingegaan op de 

attributen die worden beoordeeld. Ze worden met dezelfde labels genoemd die ook de beoordelaars 

hanteren en ze worden kort omschreven. Ook worden een aantal indicatoren voor hoge en lage scores 

genoemd en wordt de keuze van de beoordeelde attributen beargumenteerd (functiegerelateerdheid). 

          Transparantie blijkt in de praktijk apaiserend te werken, met name in de reorganisatiecontexten 

waarvoor de SAPM in het bijzonder werd ontwikkeld. Transparantie is vaak een van de argumenten om 

de SAPM in te zetten in plaats van het last-in-first-out-principe (LIFO).  

 Ethische uitgangspunten waren hier dus leidend, niet empirische. Transparantie zou namelijk in 

sommige situaties (bijvoorbeeld door “stereotype threat”, zie onder meer Croizet & Millet, 2012; Sackett, 

Hardison, & Cullen, 2005) zelfgerichte aandacht bewerkstelligen, wat voor een bepaalde groep 

kandidaten (bijvoorbeeld bij vrouwen op als mannelijk ervaren attributen) ten koste zou gaan van de 

prestatie. Kandidaten worden daarom vanaf regime C gewaarschuwd voor eventuele negatieve effecten 

van transparantie vooraf (zoals die zelfgerichte aandacht) en kunnen dus zelf kiezen wat ze met de 

aangereikte informatie wel of niet doen. De overweging van apaisering (door transparantie) heeft dus 

het zwaarst gewogen, andere effecten op de koop toe nemend. 

  Er is een andere aanbeveling om transparantie vooraf te betrachten (bijvoorbeeld: Lievens, 1998; 

Lievens, Chasteen, Day, & Christiansen, 2006). Vaak zou het beoordeelde gedrag van kandidaten niet 

goed zichtbaar worden in testcontexten, zeggen deze onderzoekers. Door de kandidaat erover te 

informeren wat er beoordeeld wordt, zo luidt hun advies, zou die zich erop in kunnen stellen zoveel 

mogelijk het gedrag te tonen dat beoordeeld moet worden, in plaats van gedrag dat niet aan de orde is.   

 

2.82.82.82.8.2 Transparantie.2 Transparantie.2 Transparantie.2 Transparantie    over over over over scorescorescorescore----aggregatie aggregatie aggregatie aggregatie     
De score-verwerking heeft in alle regimes de volgende gedaante: de scores op steeds dezelfde set 

attributen in alle simulaties worden twee keer rekenkundig gemiddeld. De éérste keer wordt gemiddeld 

over de twee beoordelaars in één simulatie tot een simulatiescore, en de tweede keer over alle simulaties 

heen tot een totaalscore. Scoretoekenning gebeurt zonder plenaire deliberatie. De totaalscore in de 

rapportage en beslisdocumenten, de simulatiescore, en de scores van de enkelvoudige beoordelaars 

worden dus steeds uitgedrukt op dezelfde set attributen (behalve in regime E), zonder andere bewerking 

dan de besproken middeling. 

  Er zijn twee maatregelen genomen om de score-aggregatie transparant te houden, wat betekent: 

door leken te verifiëren met de basale rekenkundige operaties. 

 (1) Er wordt gebruik gemaakt van een absolute schaal en niet van norm-scores. Deze absolute 

schaal is de schaal waarvan beoordelaar, beslisser en ook valideerder (schrijver dezes) gebruik maken.  

 Voor het afzien van normschalen was er nog een andere, semantische overweging. Er kan zich bij 

normering van scores een vertekening voordoen die zelden wordt herkend. De meeste verdelingen voor 

persoonlijkheidsattributen hebben hogere frequenties op het positieve gedeelte van de schaal dan op het 

negatieve (Hofstee & Hendriks, 1995, 1998). Daardoor kan de situatie ontstaan dat kandidaten die tussen 

het middelpunt van de schaal en het gemiddelde van de verdeling scoren, hun aanvankelijke positieve 

ruwe score na normering zien veranderen in een negatieve normscore (Hofstee & Hendriks, 1998). Het 

teken van de score klapt dus om. 
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 (2) De scores op eventuele aanvullende instrumenten (meestal een interview, soms nog eens 

aangevuld met een intelligentietest) worden afzonderlijk, en ongewogen naast de SAPM-resultaten 

weergegeven.   

 

2.9 2.9 2.9 2.9 VVVVerdelingsconformiteit van de beoordelingsschaalerdelingsconformiteit van de beoordelingsschaalerdelingsconformiteit van de beoordelingsschaalerdelingsconformiteit van de beoordelingsschaal    
In de SAPM is een 7-puntsschaal gebruikt, waarop hele scores gegeven kunnen worden. Elk schaalpunt 

staat tussen horizontale streepjes “ | | ” en een negatieve score wordt duidelijkheidshalve weergegeven 

met  “ -/-“.  In regime B, C en E waren de schaalpunten geïnspireerd op Nederlandse rapportcijfers (met 

weglating van de 1, 2 en 3): | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  . In regime D zijn de schaalpunten:  

| -/-2 | -/-1 | 0 | + 1 | +2 | +3 | +4 | .  

 In Bijlage 2.1 is een grafisch voorbeeld van de schaal uit regime D weergegeven voor het attribuut 

“afbouwen van weerstand”. Hoe beoordelaars de schaal leren hanteren wordt besproken in Paragraaf 2.10 

en 2.11. De schaalpuntbecijfering en grafische weergave van de beoordelingsschalen worden nu verder 

toegelicht.  

 De beoordelingsschaal is in alle regimes bipolair en daarvoor is een semantische overweging 

doorslaggevend. Voorkomen zou moeten worden dat beoordelaar en kandidaat zich voor een semantisch 

probleem geplaatst zien zoals bij een unipolaire schaal (de rest van deze alinea is vrij naar: Hofstee & 

Hendriks, 1998). Neem bijvoorbeeld vriendelijkheid: Wat nu als een kandidaat géén vriendelijk gedrag 

laat zien? Een unipolaire schaal heeft niet de pretentie onvriendelijkheid uit te drukken. Iemand die niet 

vriendelijk is, is daarmee niet onvriendelijk, en dat leidt tot ingewikkelde semantiek. (Het gaat hier 

overigens niet over de stijlfiguur: “Jan is geen onvriendelijke man”, die met een zekere bescheidenheid 

uitdrukt dat Jan best vriendelijk is.) 

 Wie een bipolaire schaal hanteert, moet beslissen waar het semantische omslagpunt van de schaal 

ligt. De moeilijkheid met de schaalpuntbecijfering van de oude schaal was dat het metrisch middelpunt 

de “7” was, terwijl het semantisch omslagpunt de “5” betrof. De “6” en hoger zouden de positieve 

schaalpunten moeten zijn, maar er ontstond onder beoordelaars onduidelijkheid over de zes: was dat nu 

“hakken over de sloot” en net positief dus, of bestaat er bij een “6” twijfel of men op de positieve of 

negatieve kant moest scoren ? De wens bestond om voor elk van deze categorieën een afzonderlijk 

schaalpunt te scheppen 

 In regime D is daarom overgestapt op een andere schaal. Deze had een andere 

schaalpuntbecijfering om de schaal ook in internationale contexten gemakkelijker toepasbaar te maken, 

want rapportcijferconventies (de inspiratie voor de oude schaal) zijn overal anders.  

 De portée van de wijziging in schaalpuntbecijfering is het invoeren van positieve en negatieve 

scores, waardoor de positieve en negatieve zijden van de schaal op een meer intuïtieve manier zichtbaar 

zijn te maken. De oude schaal was semantisch wel bipolair, maar niet in schaalpuntbecijfering. In de 

nieuwe schaal lopen semantiek en becijfering dus parallel.  

 Door de beoordelaars een schaal aan te reiken waarvan de positieve zijde het dubbele aantal 

schaalpunten van de negatieve heeft, werd er op gehoopt dat onnodige strengheid werd tegengegaan: het 

onnodig vaak toekennen van scores in het negatieve bereik van de schaal. Praktijkervaring leerde dat 

vooral bij beginnende beoordelaars de verwachting leefde dat het merendeel van de kandidaten 

“ongeschikt” zou zijn. Vaak echter zou door informele of onbegrepen vóórselectieprocessen het aanbod 

van te beoordelen objecten of attributen in meerderheid van goede kwaliteit zijn (Hofstee, 1999; Schmidt, 

Shaffer, & Oh, 2008). Er is dus sprake van “(informele) restriction of range”. Verdelingen van 

persoonlijkheidsattributen hebben ook een dergelijke vorm, zeggen Hofstee en Hendriks (1995, 1998): het 

grootste oppervlak van de verdeling bevindt zich aan de semantisch positief gelabelde kant van het 

continuüm, “de meeste mensen deugen wel” (Hofstee, 1999).   

 De bipolariteit wordt bij de nieuwe schaal door hantering van stoplichtkleuren (van rood via 

oranje naar steeds dieper groen, zie Bijlage B2.1) met extra nadruk onder de aandacht van de beoordelaars 

gebracht.   
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2.10 2.10 2.10 2.10 VereenvoudigingVereenvoudigingVereenvoudigingVereenvoudiging    van de beoordelingstaakvan de beoordelingstaakvan de beoordelingstaakvan de beoordelingstaak    
2.10.0 Inleiding2.10.0 Inleiding2.10.0 Inleiding2.10.0 Inleiding    
Er zijn twee maatregelen genomen voor het vereenvoudigen van de beoordelingstaak. (1) De eerste 

maatregel is het structureren van het tegenspel. Dit leidde dit tot een viertal structurerende elementen. 

(2) De tweede maatregel was het verleggen van de schaalfocus van geobserveerd gedrag naar 

geobserveerd resultaat. 

2.10.1 Structurering van het tegenspel2.10.1 Structurering van het tegenspel2.10.1 Structurering van het tegenspel2.10.1 Structurering van het tegenspel    met vier elementenmet vier elementenmet vier elementenmet vier elementen    
Gedragsontlokking is het door middel van een tegenspeler scheppen van gelegenheid voor de kandidaat 

om het beoordeelde gedrag te demonstreren....    In elke simulatie verzorgt steeds een andere, ingetrainde 

tegenspeler de gedragsontlokking. Sommige beoordelaars nemen deze rol rotatiegewijs ook op zich 

(vanaf regime D), maar de rol van beoordelaar en tegenspeler wordt nooit tegelijkertijd in één simulatie 

uitgevoerd. 

  Het tegenspel zag er in praktische zin als volgt uit in regime B: er was weliswaar aandacht voor 

gelegenheidsgeving, maar de concrete invulling daarvan werd aan de tegenspeler overgelaten. De 

ontlokkingsvolgorde was niet vast (dat wil zeggen: in welke volgorde komen welke attributen aan bod), 

maar volgde ongeveer een natuurlijke gespreksvolgorde. Voor regime B wordt daarom gesproken van 

“laag gestructureerde ontlokking”. 

  De wens naar verdergaande structurering van het tegenspel kwam van de beoordelaars. De 

laatsten wilden (a) vanuit eerlijkheidsoogpunt voor alle kandidaten een gelijk aantal momenten van 

gelegenheidsgeving, (b) meer gedragsevidentie, met name bij lage scores, en (c) attributen ontlokt laten 

worden in een vaste volgorde om de aandacht beter te kunnen richten tijdens de simulatie. Nu de 

gedragsontlokking toch werd herzien, werd de gelegenheid aangegrepen voor het vergroten van de 

spreiding door middel van gedragsontlokking, want die was in regime B laag (Keen, 2001, 2003). Voor de 

laatste wens werd “ambigue ontlokking” ingevoerd.  

 In regime C werd het tegenspel geformaliseerd tot één model: het VRAG-model. Het is een 

afkorting. De vier elementen worden kort gepresenteerd, en daarna in detail besproken. 

(1) V- voor volgordelijke ontlokking: voor elke attribuutset geldt een vaste oproepvolgorde die zoveel 

mogelijk een natuurlijk gespreksverloop volgt,  

(2) R - voor repetitieve ontlokking, namelijk het geven van vier ontlokkers (een voorzet, een 

ontlokkingspoging, een “prompt”, of hint, zie hieronder),  

(3) A - voor ambigue ontlokking: niet alleen het gewenste gedrag wordt ontlokt, ook het tegendeel. 

Daartoe zet de tegenspeler steeds (vier maal voor elk attribuut ) een zogenaamde “afleider” voor het 

tegendeel van het gewenste gedrag in, en daarna een “ontlokker “ voor het gewenste gedrag. De 

ontlokker komt dus altijd als laatste, en voor het moment van gelegenheidsgeving. 

(4) G - voor gelegenheidsgeving, wat in algemene zin neerkomt op het laten vallen van voldoende 

lange spreekpauzes na het geven van een ontlokker, zodat de kandidaat alle ruimte heeft om zijn gedrag 

te demonstreren. (“Gelegenheidsgeving” heeft in de SAPM een dus wat nauwere opvatting gekregen 

dan bijvoorbeeld dan bij andere onderzoekers. De overwegingen volgen hieronder.) 

 In regime D werd aan het VRAG-model de “overschakeling” nog toegevoegd. Ook dit 

tegenspelaspect wordt hieronder toegelicht. 

    
2.10.1.1 Volgordelijke ontlokking2.10.1.1 Volgordelijke ontlokking2.10.1.1 Volgordelijke ontlokking2.10.1.1 Volgordelijke ontlokking    

Alle attributen uit een set worden vanaf regime C in een vaste volgorde ontlokt, zodat de beoordelaars 

weten welk segment van de simulatie aan de orde is. Zij kunnen daardoor hun aandacht beter richten. 

Volgordelijke ontlokking maakt bovendien het gelijk scoren van attributen, nog tijdens de simulatie 
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mogelijk. Zo kan de beoordelaar na afsluiting van de ontlokking van een attribuut zich volledig richten 

op de beoordeling van het volgende attribuut. 

2.10.1.2 Repetitieve ontlokking2.10.1.2 Repetitieve ontlokking2.10.1.2 Repetitieve ontlokking2.10.1.2 Repetitieve ontlokking    

Beoordelaars constateerden verschillen in het aantal ontlokkers dat tegenspelers aanboden, en kwamen 

daardoor in “gewetensnood”, omdat sommige kandidaten meer kansen kregen om het gewenste gedrag 

te laten zien dan andere. Uit betrouwbaarheidsoogpunt werd van meet af aan herhaaldelijk ontlokken 

wenselijk geacht, maar nu werd de norm: een vast aantal (voor de meeste attributen in alle SA’s vier) 

afleider + ontlokkers (zie 2.10.1.3) voor elk attribuut. Het is dus in de SAPM zo, dat elk attribuut in elke 

simulatie vier keer ontlokt wordt, dus in totaal 12 keer (dat is: vier keer in drie simulaties). 

2.10.2.10.2.10.2.10.1.1.1.1.3 Ambigue3 Ambigue3 Ambigue3 Ambigue    ontlokkingontlokkingontlokkingontlokking    

In de SA worden “indruksattributen” (zoals enthousiasmeren, sympathiek overkomen, of overwicht) 

niet ontlokt door de tegenspeler. Van de andere “ontlokkingsattributen” worden in de SA vanaf regime 

C zowel het gewenste gedrag als het tegendeel daarvan ontlokt. Het ontlokken van het gewenste gedrag 

is door andere auteurs aangeduid als “voorzet” of “prompt” (Schollaert, 2009; Schollaert & Lievens, 

2010, 2011, 2012.) 

  De voorzetten voor het ongewenste gedrag worden in de SA generiek aangeduid als “afleiders”, 

terwijl de voorzetten voor het gewenste gedrag generiek “ontlokkers” worden genoemd. De tegenspeler 

geeft eerst een afleider, dan een ontlokker, en dan een pauze, zodat de kandidaat kan reageren. Dat 

zowel het gewenste gedrag als zijn tegendeel worden ontlokt, maakt de ontlokking ambigu. De term 

“gedragsontlokking” is in dit proefschrift de generieke term, die zowel ontlokkers als afleiders omvat. 

 De tegenspelerstraining kent vier generieke ontlokkingstechnieken (“ontlokkingsfamilies” 

genoemd) van een bepaald soort ontlokker en afleider. Sommige attributen binnen één SA maken dus 

gebruik van dezelfde ontlokfamilie. Naast de SAPM zijn er nog vier andere SA’s die uit dezelfde vier 

ontlokfamilies putten. Beoordelaars zijn bekend met de ontlokkingstechnieken, omdat ze zelf ook als 

tegenspeler zijn opgeleid.  

 Ambigue ontlokking (i.t.t. loutere ontlokking van het gewenste gedrag) wordt toegepast om een 

grotere spreiding tussen kandidaten te krijgen door de situatiesterkte te verlagen (Mischel, 1968). Door 

kandidaten onder een geambiguïseerde situatiedruk te zetten, zouden verschillen tussen kandidaten beter 

naar voren komen (Lievens, Tett, & Schleicher, 2009). Als de situatiedruk hoog is, zoals bij ontlokking 

van alleen het gewenste gedrag, is de kans groter dat iedereen zich eender gedraagt, en de spreiding dus 

lager wordt. Hogere spreiding was gewenst, uit oogpunt van rechtvaardiging en predictieve validiteit. In 

regime B waren de scoreverschillen soms klein, en moesten kandidaten op tienden van punten 

afgewezen worden, terwijl de schaal zeven punten had, wat de indruk wekte dat beoordelaars onnodig 

streng waren.  

 De vier ontlokfamilies zijn:  

(1) ambigue ontlokking voor attributen die te maken hebben met het repareren van een relatie 

(voorbeeld van attributen uit diverse SA’s: afbouwen van weerstand, afbouwen van agressie, 

klachtenbehandeling, etc.),  

(2) contraire ontlokking voor attributen waarmee de eigen positie of een belang veiliggesteld worden 

(voorbeelden uit diverse SA’s: consequentheid (als nee zeggen), onderhandelen, handhaven van regels, 

etc.), 

(3) impliciete ontlokking voor attributen waar het gaat om fact-finding, het achterhalen van 

belemmeringen, commerciële behoeften, of feitencomplexen in verhoorsituaties, en   

(4) directe uitvraging voor attributen waarbij het gaat om eigen, creatieve of vernieuwende inbreng van 

de kandidaat (in de onderhavige SAPM: wegnemen van bezwaren). 

 Bij niet ambigue ontlokking, is het niet gespecificeerd wat er tussen de ontlokkers gebeurt. Men 

zal niet al zijn ontlokkers in korte tijd kunnen geven, dus zal de tegenspeler in elk geval niet nader 
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gespecificeerd gedrag vertonen om de tijd tussen ontlokkers op te vullen. Door die tijd tussen 

ontlokkers expliciet op te vullen met ontlokken van het tegendeel van gewenst gedrag, schept men 

betere randvoorwaarden voor ambiguïteit. 

    

2.10.2.10.2.10.2.10.1.1.1.1.4 Gelegenheidsgeving4 Gelegenheidsgeving4 Gelegenheidsgeving4 Gelegenheidsgeving    

Gelegenheidsgeving wordt in de context van de onderhavige SA in een nauwe betekenis gebruikt: het 

is de noodzaak om na afleiders en ontlokkers voldoende ruimte, in termen van tijd, aan de kandidaat te 

geven om te reageren. Dit lijkt banaal, maar vooral bij attributen zoals “afbouwen van weerstand” in de 

onderhavige SAPM (of in nog sterkere mate: “afbouwen van agressie” in een andere SA) waarbij het 

spreektempo hoog is en de gespeelde emoties heftig, is het onnatuurlijk om in het tegenspel tot 

voldoende en voldoende lange pauzes te komen. Dat vereist aandacht en training bij de tegenspeler.                      

 Ter vergelijking: gelegenheidsgeving wordt in de AC-literatuur in een bredere opvatting gebruikt 

om aan te geven of er in een simulatie in algemene zin ruimte is om een bepaald attribuut te laten zien. 

Het gaat om de Trait Activation Theory (TAT, Haaland & Christiansen, 2002; Lievens, Chasteen, 

Day, & Christiansen, 2006; Tett & Guttermann, 2000). De onderhavige SA beperkt zich tot sociale 

competentie, waardoor alleen interactieve attributen in aanmerking komen, met bovendien een 

passende ontlokkingswijze voor elk van hen. Daardoor lijken op het eerste oog de 

gelegenheidsproblemen in brede zin minder aan de orde te zijn. Vandaar dat de nauwere opvatting van 

gelegenheidsgeving in dit proefschrift gehanteerd wordt.  

    

2.10.2.10.2.10.2.10.1.1.1.1.5 5 5 5     Overschakeling met beoordelaarssignaalOverschakeling met beoordelaarssignaalOverschakeling met beoordelaarssignaalOverschakeling met beoordelaarssignaal    

De gemiddelde intercorrelatie tussen de beoordeelde attributen was fors (tot in regime C). Het was 

nodig deze intercorrelatie te verkleinen, omdat daarmee de diagnostische precisie voor 

ontwikkeldoeleinden vergroot zou worden: zichtbaar zou moeten worden welk attribuut op niveau was, 

en welk niet. Vermoed werd, dat ondanks de vaste volgorde van ontlokken de aandacht van beoordelaars 

nog onvoldoende werd gericht. In de overgang naar regime D werden aan de ontlokkingstechnieken (de 

afleider en ontlokker) daarom nog de “gestructureerde overschakeling en het beoordelaarssignaal” 

toegevoegd, voortaan kortweg aan te duiden als “overschakeling”. Deze toevoeging bleek tevens van 

belang voor het overstappen op resultaatgebaseerde beoordeling (zie Paragraaf 2.10.2). 

 De gestructureerde overschakeling bestaat eruit, dat een tegenspeler na het geven van het norm-

aantal ontlokkers, stopt met de ontlokking van het betreffende attribuut, ongeacht het door de kandidaat 

behaalde resultaat. De tegenspeler “schakelt dan over” naar het volgende op te roepen attribuut. Deze 

overschakeling wordt allereerst ingeluid met het “beoordelaarssignaal”. Dit signaal maakt beoordelaars 

erop attent dat de overschakeling eraan komt. Het signaal bestaat uit een bepaalde tournure, een bepaalde 

zinswending met een bepaalde langgerekte prosodische en non-verbale realisatie, die de beoordelaars 

herkennen, maar de kandidaat niet (bijvoorbeeld: defaitistisch zuchten, waarbij gezegd wordt: “ik houd 

op met zeuren, m’n punt is wel duidelijk…”, bij het afsluiten van de ontlokking van afbouwen van 

weerstand).  

 Na het signaal komt de eigenlijke overschakeling. Deze overschakeling is voor elke 

ontlokkingsfamilie anders, en de realisatie hangt af van het door de kandidaat behaalde resultaat. In het 

geval van bijvoorbeeld een slecht resultaat bij het attribuut “achterhalen van bezwaren” wordt van 

“onverdiend prijsgeven” gesproken”: de tegenspeler “doet alsof” de kandidaat de te achterhalen bezwaren 

inderdaad boven tafel heeft gekregen, en geeft die na het signaal zelf prijs. Door de specifieke inhoud van 

het signaal weten de beoordelaars dat het in dit geval om methodische redenen tot prijsgave van bezwaren 

komt, en dat dat dus niet de merite van de kandidaat is. Alleen bij “onverdiende prijsgave” van een 

bezwaar, kunnen de beoordelaars vervolgens zien of de kandidaat het kan wegnemen. Er valt immers 

geen bezwaar weg te nemen, als dat niet bekend is. 
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 De preciezere aanduiding van het moment van wisselen tussen te ontlokken attributen zou de 

juiste onderbrenging van scores nog verder vergemakkelijken. Hierdoor zou één bepaalde gedraging die 

beoordelaars op één bepaald moment in een simulatie zien niet meer verschillend ondergebracht kunnen 

worden, maar alleen bij het aan de orde zijnde attribuut. Dit zou onderbrengingsverschillen reduceren en 

daarmee de correlatie tussen attributen. De simulatie wordt dus in een aantal segmenten van ongeveer 

vijf minuten verdeeld, waarin het slechts om één attribuut gaat. Beoordelaars leren vanaf regime D “on-

line” te beoordelen: reeds na afloop van de verschillende simulatie-segmenten werden zij geacht hun 

oordelen tijdens de lopende simulatie gereed en genoteerd te hebben. 

 

2.10.2.10.2.10.2.10.1.1.1.1.6666    Opleiding van tegenspelersOpleiding van tegenspelersOpleiding van tegenspelersOpleiding van tegenspelers    

Aan de training van tegenspelers werd gestalte gegeven met principes van de micro-skills-training 

(Ivey, 1971; Ivey & Authier, 1978;  Hommes, 2006; Lang & Van der Molen, 1992; Smit, 1995). Eerst werd 

voorbeeldgedrag op video getoond, daarna konden beoordelaars thuis per streaming video oefenen in 

het formuleren van de ontlokkers voor elke ontlokfamilie, eerst op schrift, daarna mondeling. 

Vervolgens werd plenair in trio’s geoefend. Eerst per attribuut, dan in hele simulaties in de trio’s, 

vervolgens met onbevangen buitenstaanders. Praktijkervaring leerde dat circa zeven volledige 

simulaties nodig waren om tot een tevredenstellend routineniveau te komen (twee dagdelen plenaire 

training met huiswerk tussendoor). Vooral het voor kandidaten onopvallend en natuurlijk geven van 

overschakelingen vergt oefening. De effecten van de tegenspelertraining op het tegenspelersgedrag zijn 

niet formeel experimenteel getoetst. Schollaert & Lievens (2010, 2012) stelden vast dat kandidaten 

simulaties niet anders percipieerden door het toevoegen of weglaten van hints. In de onderhavige SA is 

dat niet formeel getoetst. De praktijkervaring leert echter dat kandidaten zo bezig zijn met het behalen 

van hun beïnvloedingsresultaat dat hun het ontlokken niet opvalt. Bij nogal wat kandidaten leek te 

gelden dat pas bij begeleid terugkijken van de simulatie-opnames het gestructureerde tegenspel opviel. 

Slecht gerealiseerde overschakelingen vallen echter wel op, in veel hogere mate zelfs dan het geven van 

afleiders en ontlokkers, daarom is daarvoor tijdens de tegenspeltraining extra aandacht. 

 

2.10.2.10.2.10.2.10.2 Beoorde2 Beoorde2 Beoorde2 Beoordelen van beïnvloedingsresultaat in plaats van gedraglen van beïnvloedingsresultaat in plaats van gedraglen van beïnvloedingsresultaat in plaats van gedraglen van beïnvloedingsresultaat in plaats van gedrag    
De tweede maatregel ter vereenvoudiging was het verschuiven van de schaalfocus: van gedrag naar 

resultaat. Bij resultaten gaat het om “beïnvloedingsresultaten”. Vanaf regime C is deze 

beoordelingsvisie in rudimentaire vorm naast meer gedrags- of eigenschaps-geankerde schalen 

gehanteerd, nadat die in regime B spontaan onder beoordelaars was ontstaan. In regime D werden 

alleen nog maar resultaat-geankerde schalen aangeboden. Een voorbeeld van de nog vigerende schaal 

uit regime D is in Bijlage B2.1 opgenomen.  

 Een korte vergelijking voor “afbouwen van weerstand” tussen gedrags- en resultaatbeoordeling 

volgt nu. Gedragsbeoordeling (positief gedrag): stelt vragen, toont begrip, incasseert aanvallen, blijft 

uit de verdediging, etc. Resultaatsbeoordeling (gradueel): wakkert aanwezige weerstand aan en 

verslechtert de relatie – maak weerstand niet erger, maar bouwt ook niet af, laat de relatie zoals die is – 

bouwt weerstand af, verbetert de relatie. 

 Bij eerste aanblik zal deze verandering er misschien niet als een vereenvoudiging uitzien. 

Bovendien gaat het beoordelen van resultaten in tegen de traditie in AC’s, waar wel gedrag beoordeeld 

wordt (Spychalski et al., 1997; Eurich et al., 2009) . De aanleiding van de verandering maakt inzichtelijk 

waarom die door de beoordelaars wel als een vereenvoudiging ervaren werd. Doordat de SA 

geconstrueerd is om door getrainde leken uitgevoerd te worden, ontstond regelmatig een face-validity 

probleem bij de beoordelaars. Ook bij de professionele beoordelaars ontstond die overigens. Soms was 

een kandidaat volgens de gedragsankering een hoogscoorder, maar de gewenste 

beïnvloedingsresultaten waren er niet (zie eindnoot 1 bij dit Hoofdstuk). Bij resultaatgerichte 
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beoordeling lopen face-validity, of intuïtieve geschiktheidspercepties meer parallel met toegekende 

resultaat-scores, wat door de meeste beoordelaars als een verlichting van de taak werd ervaren.  

 Vrees voor onderwaardering van kandidaten met een effectieve, maar zeer unieke stijl was een 

tweede aanleiding om over te stappen op resultaatbeoordeling. De meer ervaren beoordelaars meenden 

dat met name bedreven beïnvloeders, die over een zeer verfijnd repertoire aan beïnvloedingstechnieken 

beschikken, met de gedragsgeankerde beoordelingen tekort gedaan werden. Ondanks de ogenschijnlijk 

evidente effectiviteit van hun gedrag, kon men het gedrag in de geboden ankers niet kwijt. Het 

onterecht laag scoren van geschikte kandidaten “omdat ze niet in de checklist passen”, leidde tot verzet 

bij de beoordelaars. Hofstee (1985) spreekt van “eigenschapsuitholling”. “Er zijn meerdere wegen die 

naar Rome leiden”, werd door beoordelaars gezegd, daarmee ruimte claimend voor de equifinaliteit van 

beïnvloedingtechnieken.  

  Voordat in de beoordelingsondersteuning het gedragsgeankerde materiaal helemaal werd 

verlaten, is goed nagedacht over deze stap. Vooral omdat het in AC’s gebruikelijk is om beoordelingen 

te baseren op geobserveerd gedrag en niet op behaald resultaat (Spychalski et al., 1997; Eurich et al., 

2009). Een belangrijke overweging lijkt daarbij te zijn dat in simulaties niet altijd een nauw 

omschreven resultaat gehaald kan worden vanwege tijdsrestricties en afhankelijkheid van 

medekandidaten. Resultaatbeoordeling zou de kandidaat door deze systemische gegevenheden op 

achterstand kunnen zetten. Het is dus op zich een verstandige overweging. Echter, in de onderhavige 

SA in regime D verliest deze overweging aan relevantie. Daarvoor zijn drie redenen. (1) De eerste 

reden is de hoge mate van structuur in de gedragsontlokking, die voor AC’s in zijn algemeenheid niet 

beschreven is, lokale, ongedocumenteerde uitzonderingen daargelaten. In AC’s zijn kandidaten 

dikwijls elkaars tegenspeler, wat zelden zal leiden tot gestructureerde gedragsontlokking. In de SA lijkt 

door de genomen maatregelen een hogere mate van controle op haalbaarheid van resultaat door de 

gemiddelde kandidaat, wat resultaatbeoordeling verantwoord maakt. (2) De tweede reden heeft te 

maken met de gestructureerde overschakeling met beoordelaarssignaal vanaf regime D zoals hierboven 

is omschreven. Hierdoor worden attributen “onafhankelijk van het resultaat op het vorige attribuut” 

gemaakt, en is er dus ook een grondslag van fairness is voor deze manier van beoordelen. (3) De derde 

reden is dat in een experimentele beoordelaarstraining het komen tot een gedeelde standaard van 

geobserveerd resultaat even haalbaar bleek als het komen tot overeenstemming over geobserveerd 

gedrag, vooral door videomateriaal aan te bieden dat per schaalpunt demonstreert hoe het behaalde 

beïnvloedingsresultaat eruit ziet. 

 Men kan de overstap van gedragsbeoordeling naar resultaatsbeoordeling als iets heel groots zien, 

maar dat is het in de praktijk waarschijnlijk niet. In het videomateriaal namelijk voor de 

beoordelaarstraining, worden beoordelaars bij elk beoordeeld attribuut in ondertitels opmerkzaam 

gemaakt op veel toegepaste beïnvloedingstechnieken of -gedragingen. In wezen wordt de inhoud van 

een gedragsgeankerde schaal langs audiovisuele weg aangereikt, in plaats van op de beoordelingsschaal, 

zou men kunnen zeggen. Echter, door in de simulaties op resultaat te beoordelen blijft er naast de via 

video aangereikte veel toegepaste gedragingen ruimte open voor hele specifieke, unieke aanpakken van 

kandidaten (zie 00k Paragraaf 8.7 voor een bespreking van dergelijke unieke aspecten). Daarmee wordt 

voorkomen dat unieke, maar wel effectieve stijlen onderbeoordeeld worden. Kwaliteit is een 

“emergente eigenschap” (Hofstee, 1983, 1995): soms wordt men tijdens het beoordelen verrast door iets 

wat men nog niet kende, maar wat wel is wat men zoekt. 

 

2.11 2.11 2.11 2.11 BBBBeoordelaarstraining eoordelaarstraining eoordelaarstraining eoordelaarstraining     
2.11.12.11.12.11.12.11.1    Fundamenteel principeFundamenteel principeFundamenteel principeFundamenteel principe    
In het verleden heeft (ook in het curriculum van psychologen) vaak nadruk gelegen op het bewust 

maken van beoordelaars van beoordelingsfouten, en daardoor hoopte men deze fouten uit te bannen 
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(Bernadin & Pence, 1980; Hedge & Kavanagh, 1988; Latham, Wexley, & Pursell, 1975). De overtuiging 

“beoordelaars maken vooral fouten” is wellicht daardoor wijdverspreid en hardnekkig (Hofstee, 1993, 

1999). Bij het ontwerpen van beoordelingsondersteunend materiaal gaat men vaak eenzijdig vanuit die 

overtuiging van feilbaarheid aan de slag. Het resulteert in instrumenten die de beoordelaar op zijn 

tekortkomingen wijzen, in plaats van tegelijkertijd te kapitaliseren op zijn onmisbare 

beoordelingsvermogen èn het reduceren van de feilbaarheid daarvan. Aandacht voor de laatste twee 

tezamen, is leidraad bij het opleiden van beoordelaars.  

2.11.22.11.22.11.22.11.2    De structureringDe structureringDe structureringDe structurering    van de bvan de bvan de bvan de beoordelaarstrainingeoordelaarstrainingeoordelaarstrainingeoordelaarstraining    
Beoordelaars werden getraind door zeven opnames van SA-simulaties te beoordelen en aan de hand 

daarvan een gemeenschappelijke standaard te vinden in plenair contact met de overige trainee-

beoordelaars. De training is volgens twee principes vorm gegeven. 

 (1) Het eerste principe was gericht op het bereiken van een gemeenschappelijke standaard (het 

verhogen van beoordelaarsovereenstemming), een principe dat voortkomt uit de traditie van 

beoordelingstraining, aangeduid als “Frame of Reference Training (FOR)” (Roch, Woehr, Mishra, & 

Kieszczynska, 2011; Woehr & Huffcutt, 1994; Jackson, Atkins, Fletcher, & Stillman, 2005; Lievens, 2001b; 

Lievens & Sanchez, 2007; Sulsky & Day, 1992; Woehr, 1994).  

 (2) Het tweede principe had betrekking op de trainingsstructurering aan de hand van 

toenemende complexiteit. Deze structurering is ontleend aan de cumulatieve micro skills aanpak (Ivey 

& Authier,  1978), die ook is toegepast in de tegenspelerstraining. Vanuit het oorspronkelijke domein van 

de interactieve vaardigheden is dit model getransponeerd naar een cognitieve taak, aanvankelijk het 

oplossen van opgaven in een intelligentietest. Het betrof een experiment naar de mate waarin men zich 

kon voorbereiden op capaciteitentests (Keen & te Nijenhuis, 1992; Van der Molen, te Nijenhuis, & Keen, 

1994, 1995). Omdat het beoordelen van gedrag ook een cognitieve taak is, is een cumulatieve aanpak van 

micro-skills ook hier toegepast.  

 Aan bovenstaande twee principes werd concreet invulling gegeven met de volgende onderdelen 

van de beoordelaarstraining: (1) kennisoverdracht van de fundamenten van de SA (beoordelingsvisie, 

persoonlijkheidsmodel en beoordelingsethiek), (2) kennisoverdracht van de te beoordelen attributen 

(welk gedrag, of vanaf regime D: welk beïnvloedingsresultaat hoort bij welk attribuut), (3) uitleg van de 

te hanteren 7-puntsschaal, met zijn schaalpuntbecijering en overig talig materiaal, (4) geïsoleerd aan de 

hand van videomateriaal oefenen per attribuut (plenair), met als doel inzicht te krijgen in hoe de 

kwaliteit van het gedrag c.q. de behaalde beïnvloedingsresultaten verandert per schaalpunt, zodat 

beoordelaars leren kandidaten met een verschillende schaalpuntpositie met elkaar te vergelijken, (5) 

daarna thuis oefenen met zeven opgenomen integrale simulaties via streaming-video vanaf internet (of 

met DVD/band), voor een (klein) deel met materiaal van oud-kandidaten die toestemming hadden 

gegeven voor vrijgave van deze opnames voor dit doel, voor een deel van daarvoor betaalde vrijwilligers, 

en (6) in plenair contact met de overige trainees komen tot een gedeelde standaard, waarbij in elke 

plenaire zitting één of maximaal twee opnames besproken worden. Scores van trainee-beoordelaars 

werden afgezet tegen de "true-scores" van een groep experts die de opnames eerder beoordeelden.  

 De video-opnames zijn in regime D met afnemende mate van beoordelaarsondersteunende 

ondertitels voorzien. In de ondertitels wordt in de hoogste mate van ondersteuning op afleiders, 

ontlokkers, overschakelingen en segment van simulatie opmerkzaam gemaakt, alsmede op veel 

voorkomende kandidatengedragingen per schaalpunt. Daarna alleen nog op overschakelingen en 

segment, daarna alleen op segment, en uiteindelijk wordt alle ondersteuning weggelaten. 

 Bij de overgang van regime B naar C is nieuw videomateriaal voor de beoordelaarstraining 

opgenomen, zo ook bij de overgang van regime C naar D.    In regime C en D werd met zeven opnames 

getraind, in regime B met vier. 
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2.12 Persoonlij2.12 Persoonlij2.12 Persoonlij2.12 Persoonlijkheid als basis van dekheid als basis van dekheid als basis van dekheid als basis van de    beoordeelde attributenbeoordeelde attributenbeoordeelde attributenbeoordeelde attributen    
Persoonlijkheid of transsituationeel stabiele attributen maken het mogelijk dat men van de simulatie-

context naar de werkcontext kan generaliseren. Zouden attributen die stabiliteit niet hebben, dan zou de 

generalisatie niet mogelijk zijn. 

  In AC’s wordt deze gedachtegang niet altijd gevolgd (Spychalski et al., 1997; Eurich, Krause, 

Ciguralov, & Thornton, 2009) omdat men daar vaak over “dimensies” spreekt waarvan de 

persoonlijkheidsgebaseerdheid niet geproblematiseerd wordt.  

 In de AC-research is er consensus over ontstaan dat niet alleen de dimensies, maar ook wat daar 

vaak “oefeningen” wordt genoemd (simulaties) bijdragen aan de predictieve validiteit (zie bijvoorbeeld 

Lievens, Dilchert, & Ones, 2009). Bij de SA zal de predictieve validiteit louter berekend worden op 

verschillen in scores op de attributen, die om genoemde reden transsituationele stabiliteit moeten 

hebben. Om laatste reden is aansluiting gezocht bij persoonlijkheidsmodellen. In het onderhavige geval 

is gepoogd aansluiting te zoeken bij de Interpersoonlijke Circumplex (of IPC, Leary, 1957; Wiggins, 1980;  

Kiesler, 1983; De Raad, 1995; Trapnell en Wiggins, 1990;  Saucier, 1992). Dit model is gericht op de 

interactieve factoren van persoonlijkheid. 

2.132.132.132.13    Handleiding voor maatsimulatiesHandleiding voor maatsimulatiesHandleiding voor maatsimulatiesHandleiding voor maatsimulaties 

2222.13.0 Inleiding.13.0 Inleiding.13.0 Inleiding.13.0 Inleiding    
De handleiding voor de maatsimulaties is als afzonderlijk structuurkenmerk opgenomen, omdat het 

praktisch gezien onontbeerlijk is voor het gebruik van de SAPM. Inhoudelijk echter, repliceert dit 

structuurkenmerk goeddeels de kenmerken 1o en 14 (respectievelijk VRAG-gedragontlokking en 

attribuutsselectie). Met andere woorden, wanneer voor een bepaalde functiegroep een radicaal gemaakt 

wordt, dan is bekend welke attributen ontlokt moeten worden, met welke ontlokking, en in welke 

volgorde. De handleiding bevat allerhande instructies voor “het vullen van de radicaal met context”. 

Hieronder wordt dit toegelicht. 

 

2.132.132.132.13.1 .1 .1 .1 Korte beschrijving van deKorte beschrijving van deKorte beschrijving van deKorte beschrijving van de    grondslag van grondslag van grondslag van grondslag van simulatiessimulatiessimulatiessimulaties: de radicaal: de radicaal: de radicaal: de radicaal    
De SA bestaat uit een reeks van drie, vier of vijf gesimuleerde tweegesprekken van 30 minuten elk. Deze 

simulaties zijn per regime gebaseerd op een en dezelfde grondslag, radicaal genoemd (naar: Lievens, Tett, 

& Schleicher, 2009). In de SAPM heeft elk regime zijn eigen radicaal.  

 De radicaal van een simulatie bevat onder meer (1) de instructies om zogenaamde “maatsimulaties 

te maken”, zoals de eisen waaraan de latere, inhoudelijke invulling van de simulatie moet voldoen (hoe 

maakt men een simulatiecontext, wat voor soort problemen laat men kandidaten in simulaties oplossen, 

wat zijn realistische bevoegdheden en restricties om mee te geven, welke contextuele overlap tussen 

attributen is toegestaan of juist niet, etc.). Verder bevat de radicaal (2) de beoordeelde attributen, (3) het 

gedragsontlokkingsprotocol voor de tegenspeler (welke volgorde van ontlokking en welke 

ontlokkingstechnieken met welke inhoudelijke invulling voor welk attribuut), (4) de aard van de 

opdracht die men aan de kandidaat geeft. En ten slotte (5) de formele sociale verhouding van de 

kandidaat tot de personages uit de simulaties (hiërarchie en welke richting daarvan, of juist 

gelijkwaardigheid.)  

 Een radicaalwijziging wordt doorgevoerd bij bijvoorbeeld toevoeging of weglating van een 

eigenschap of bij een majeure wijziging in de gedragsontlokking. Voor de SAPM ging een 

regimewijziging samen met een radicaalwijziging.     

2.132.132.132.13.2..2..2..2.    PPPPraktijkdrukraktijkdrukraktijkdrukraktijkdruk    replicerenreplicerenreplicerenrepliceren 

Het repliceren van praktijkdruk is gelijk aan het inbrengen van typische sociale randvoorwaarden (wat is 

volgens de mores en regels wel en niet toegestaan op interactief gebied) en stressoren uit de praktijk. Het 

gaat bij het repliceren van praktijkdruk nogal eens om “politiek incorrecte", maar essentiële aspecten uit 
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de bedrijfscultuur. Het zijn aspecten die in de formele functiebeschrijvingen niet terugkomen en die in 

de literatuur nauwelijks zijn beschreven. Een voorbeeld van praktijkdruk wordt hier genoemd: het is 

bedrijfscultureel ongewenst hiërarchische verschillen onnodig te benadrukken in het sociale optreden 

(vermijden van bazig gedrag). Dit ligt in lijn met wat in Hoofdstuk 1 is beschreven over door 

medewerkers verlangde congruentie in display-rules (Hochschild, 1983).  

2.13.3 2.13.3 2.13.3 2.13.3 WWWWijzigingen in de radicaal vanaf regime Cijzigingen in de radicaal vanaf regime Cijzigingen in de radicaal vanaf regime Cijzigingen in de radicaal vanaf regime C 

De context van de simulaties is vanaf regime C verder gestandaardiseerd. Ondanks dat het raamwerk 

van de simulatieradicaal goeddeels wordt gedicteerd door de gedragsontlokking en de attribuutsselectie, 

zijn er twee aspecten voor het standaardiseren van de context die afzonderlijke vermelding verdienen. (1) 

Het eerste aspect gaat om “de richting van de hiërarchische verhoudingen”. Vanaf regime D is het 

binnen een simulatieset van drie simulaties steeds zo, dat in elke simulatie de hiërarchische richting 

identiek is. Dus alle personages die een kandidaat te spreken krijgt in de simulaties, zijn of wel allemaal 

medewerkers, of wel allemaal collega’s of wel allemaal superieuren. In oudere regimes kwam het wel 

eens voor dat een collega of superieur beïnvloed moest worden (de meerderheid van de simulaties betrof 

de omgang met medewerkers). (2) Het tweede aspect betreft een nauwe omschrijving van machts- en 

sanctiemiddelen waarover de kandidaat wel of niet beschikt. Soms zijn die helemaal weg, soms zijn die 

identiek aan de praktijk. In regime B werd dit laatste minder expliciet geformaliseerd in de instructie aan 

de kandidaten. 

2.142.142.142.14        AttribuutsselectieAttribuutsselectieAttribuutsselectieAttribuutsselectie 

2.142.142.142.14.1 Generieke aanpak op grond van functie.1 Generieke aanpak op grond van functie.1 Generieke aanpak op grond van functie.1 Generieke aanpak op grond van functie----typering itypering itypering itypering i....pppp....vvvv....    functiefunctiefunctiefunctie----analyseanalyseanalyseanalyse    
De passendheid van de generiek ingerichte SA wordt nagegaan met functie-typering. De SA moet 

passen bij zuivere peoplemanagerfuncties, of bij peoplemanagement-component van gemengde 

middenkaderfuncties (zie Hoofdstuk 1). In het laatste geval zouden aanvullende instrumenten aan de SA 

toegevoegd moeten worden. Gezien de snelle veranderingen van functies en functie-inhouden werd 

afgezien van de klassieke, gedetailleerde functie-analyse. Functietypering, of zo men wil "werkanalyse" 

(Sanchez & Levine, 2012) lijkt in de tijd meer stabiel. Bij deze generieke aanpak past ook een set 

generieke attributen waarvan de keuze hieronder uiteengezet wordt. Een samenvattende tabel met alle 

attributen per regime wordt voor de overzichtelijkheid weergegeven in Hoofdstuk 3, samen met de 

onderzoeksvragen en de verschillen tussen de regimes. 

2.142.142.142.14.2.2.2.2    Beoordeelde Beoordeelde Beoordeelde Beoordeelde attributenattributenattributenattributen    per regimeper regimeper regimeper regime    
Op grond van het voorgaande kan geresumeerd worden aan welke kenmerken de beoordeelde attributen 

moesten voldoen. De kenmerken zijn: (1) generiek toepasbaar voor een brede waaier aan 

peoplemanagementfuncties (peoplemanagers, leidinggevend professionals, change-managers) of de 

peoplemanagementrol in gemengde functies, (2) op persoonlijkheid gebaseerd en, (3) vanaf regime C 

daarbij op resultaten gebaseerd (waarbij reeds beschreven is dat in regime D alleen op behaalde 

beïnvloedingsresultaten beoordeeld werd).  

 Met op persoonlijkheid gebaseerd wordt bedoeld: passend in een persoonlijkheidsmodel over 

verschillen in interactieve stijl, in dit geval die van de Interpersoonlijke Circumplex (of IPC, Leary, 1957; 

Wiggins, 1980;  Kiesler, 1983; De Raad, 1995;  Trapnell & Wiggins, 1990;  Saucier, 1992). Het model is in 

Nederland in de volksmond ook wel bekend als “de Roos van Leary”. De resultaatbeoordeling kreeg in 

regime C in rudimentaire vorm belang naast de op persoonlijkheid gebaseerde beoordeling, in regime D 

is er alleen nog resultaatbeoordeling.     
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2.142.142.142.14.2..2..2..2.1 De beoordeelde attributen in r1 De beoordeelde attributen in r1 De beoordeelde attributen in r1 De beoordeelde attributen in regime Begime Begime Begime B 
In regime B werd het hele Big-Five domein beoordeeld, volgens de factoren van het “Groningse Big-Five 

model” (De Raad & Hofstee, 1993;  Hofstee, De Raad, & Goldberg, 1992; Hendriks, 1997). De beoordeelde 

attributen waren de hoofdfactoren: extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, stabiliteit en 

autonomie. Zie voor een beschrijving van de vijf factoren De Raad (2000, pp 87-98).  

 De beoordelingsondersteuning zag er praktisch gezien als volgt uit: in regime B werd een bipolaire, 

symmetrische 7-puntsschaal gebruikt. Voor elke hoofdfactor werden er adjectieven en 

gedragsbeschrijvende zinnen uit het Groningse model gebruikt om de schaalextremen van voorbeelden te 

voorzien. Dit materiaal was geselecteerd op grond van factorlading, valentie (positief of negatief gedrag) 

en betrekking op interactieve stijl. Dit materiaal betrof enerzijds interpersoonlijke stijl beschrijvende 

adjectieven (De Raad & Hofstee, 1993; Hofstee en De Raad, 1991), die geclassificeerd werden in de 

lexicale traditie van persoonlijkheid (John, Angleitner, & Ostendorf, 1988). Voorbeelden in willekeurige 

factorvolgorde: bazig, behulpzaam, begripvol, ongeduldig, afstandelijk, geduldig. Anderzijds kwam het 

talig materiaal uit het onderzoek van Hendriks (1997). Het betrof hier interactie-beschrijvende zinnen, 

zoals: ontneemt anderen het woord, houdt rekening met andermans gevoelens, etc. 

2222.14.14.14.14.2.2 Reden voor het verlaten van regime B.2.2 Reden voor het verlaten van regime B.2.2 Reden voor het verlaten van regime B.2.2 Reden voor het verlaten van regime B    
Uiteindelijk is afgestapt van regime B, diens attributen en bijbehorende beoordelingsondersteuning. De 

belangrijkste reden was, (1) dat in de praktijk bij de beoordelaars bleek dat het gedrag behorend bij de 

hoofdfactoren consciëntieusheid en stabiliteit door kandidaten niet gedemonstreerd kon worden. (2) Ten 

tweede bleven over autonomie hardnekkige begripsproblemen bestaan. Een rapportage in gewone, 

alledaagse taal leek geen goed gedaan te zijn met het opnemen van de factor autonomie. Ook McCrae 

(1990) en Ostendorf en Angleitner (1994) werpen de vraag op, of de beschikbare autonomie- invullingen 

nog wel te doen hebben met “natuurlijke taal”. (3) Ten derde wilden zowel kandidaten als 

opdrachtgevers in de rapportage een directer verband zien met ontwikkelmogelijkheden en verzochten 

daarmee om een opdeling van de brede attributen uit regime B, in smallere vaardigheidstermen. (4) Ten 

vierde werd vooral door druk van opdrachtgevers naar een meer resultaatgerichte benadering gezocht in 

plaats van de stijlgerichte, zoals in regime B. "Sociale stijl" werd vervangen door 

"beïnvloedingsvaardigheid".  

2.142.142.142.14.2.3.2.3.2.3.2.3    De beoordeelde attributen in Regime C en DDe beoordeelde attributen in Regime C en DDe beoordeelde attributen in Regime C en DDe beoordeelde attributen in Regime C en D 
In Regime C en het nog vigerende regime D worden brede beïnvloedingsvaardigheden beoordeeld die 

betrekking hebben op “tussentijdse beïnvloedingresultaten in een gesprek”. De attributen worden in een 

vaste volgorde ontlokt: de volgorde die het meest lijkt op een “natuurlijk gespreksverloop”. 

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “vaardigheidsatrributen”, die met VRAG-ontlokking 

worden beoordeeld en “temperamentsattributen”, die niet ontlokt worden. De laatsten worden daarom 

door beoordelaars informeel ook wel “indruksattributen” genoemd. 

 De naamgeving en de gedragsdekking van de brede attributen uit regime B zijn omgevormd in 

beïnvloedingsvaardigheden met een smallere dekking dan in regime B. Deze vaardigheidsattributen zijn 

ondanks hun naam deels op persoonlijkheid- en deels op vaardigheden gebaseerd. Een voorbeeld van de 

persoonlijkheidslading in een attribuut uit regime C en D: "afbouwen van weerstand". Het doet een 

beroep op weerstand incasseren, wat een stabiliteitsgerelateerd aspect lijkt (Saucier, 1992; Saucier & 

Goldberg, 1996). Daarnaast wordt er bij het afbouwen een beroep gedaan op inlevingsvermogen, en 

daarnaast op diverse micro-skills, als doorvragen, samenvatten en gevoelsreflecteren (Hommes, 2006). 

De gedragsdekking van de vaardigheidsattributen is dus breder dan bijvoorbeeld de "technieken" uit de 

cumulatieve micro-skill training (Ivey, 1971; Ivey & Authier, 1978;  Hommes, 2006; Lang & Van der 

Molen, 1992; Smit, 1995).  
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De beoordeelde attributen zijn allereerst de vijf vaardigheidsattributen:  

(1) Weerstand afbouwen (WEE),  

(2) Bezwaren achterhalen (ACH),  

(3) Bezwaren wegnemen (WEG),  

(4) Sturen op uitvoering (van gemaakte afspraken, STU), en  

(5) Consequentheid (CON).  

De vaste ontlokkingsvolgorde is: WEE-ACH-WEG-STU, en op een passend moment na afsluiting van 

de ontlokking van ACH wordt CON ontlokt.  

 STU is in regime C in bepaalde SA’s niet ontlokt (daar waar géén sprake was van een 

hiërarchische verhouding, zoals in functies voor projectmanagers en dergelijke). Voor alle andere 

attributen in dit regime gold dat ze wèl altijd ontlokt werden. In analyses wordt paarsgewijs weggelaten 

(zie noten onder de respectieve tabellen). Voor kandidaten in de predictiestudies (hiërarchische functies 

uit regime C en E), en voor alle kandidaten van latere regimes (regime D), werd STU wèl altijd ontlokt. 

 Daarnaast zijn er de twee “temperamentsattributen” die niet door de tegenspeler worden ontlokt:  

(6) Enthousiasmeren (ENT), en  

(7) Sympathiek overkomen (SYM).  

 De aanduiding “temperamentsattribuut” klopt voor SYM strikt genomen niet, het is in de 

temperamentsleer geen temperamentseigenschap. Omdat het hier echter gaat om de indruksaspecten van 

vriendelijkheid, en niet de vaardigheidsgedreven, wordt SYM toch tot de temperamentsattributen 

gerekend. ENT wordt geacht de “zuivere temperamentele beïnvloedingsfactor” te zijn, in de zin van 

“transfer of arousal” (Damen, Van Knippenberg, & Van Knippenberg, 2004, 2008). 

 De beoordelingsondersteuning zag er in praktische zin als volgt uit in regime C: er werd gebruik 

gemaakt van de bipolaire, asymmetrische beoordelingsschaal. De schalen werden in van 

persoonsbeschrijvende adjectieven en zinnen voorzien aan de extremen. Daarnaast werden in regime C de 

schaalextremen in rudimentaire zin resultaat beschrijvende typeringen aan de schaal toegevoegd  

 In regime D is elk schaalpunt voorzien van een resultaatbeschrijving. Een voorbeeld van deze 

schalen is opgenomen in Bijlage B2.1. 

2.14.2.4 2.14.2.4 2.14.2.4 2.14.2.4 De beoordeelde attributen in Regime EDe beoordeelde attributen in Regime EDe beoordeelde attributen in Regime EDe beoordeelde attributen in Regime E 
In regime E werd een aantal competenties beoordeeld. Ze maakten deel uit van een lijst attributen die 

gold voor de te bezetten peoplemanagementfunctie van de opdrachtgevende organisatie. Met het blote 

oog was echter duidelijk te zien dat tussen sommige attributen aanzienlijke overlap bestond: sommige 

competenties konden daarom niet gelijktijdig in één simulatie beoordeeld worden. Om die reden was het 

niet mogelijk gestand te doen aan het principe van attribuutsrepetitie (zie 2.7).  

 De attributen waren:  

(1) Relaties leggen en onderhouden (REL), (2) Interpersoonlijke sensitiviteit (INT), (3) Ontwikkelen 

van medewerkers (ONT),  

(4) Besluitvorming (BES), (5) Sturen (STU), en (6) Overtuigingskracht (OVE). Voor de verdeling van 

de attributen over simulaties zie Bijlage B4.4. 

 De beoordelingsondersteuning zag er praktisch gezien als volgt uit: in regime E werd een bipolaire, 

symmetrische 7-puntsschaal gebruikt (zie 2.9 en 2.10). Voor elk attribuut werden de schaalextremen van 

prototypische gedragsvoorbeelden uit het competentiestelsel van die organisatie voorzien.  

2.152.152.152.15    Aanvullende InstrumentenAanvullende InstrumentenAanvullende InstrumentenAanvullende Instrumenten     

2.152.152.152.15.1 .1 .1 .1 InterviewInterviewInterviewInterview 

In geval van selectie is aan alle kandidaten een semigestructureerd biografisch interview afgenomen, 

gericht op het identificeren en waarderen van relevante informatie uit het (arbeids)verleden.  
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 Het interview kan het beste getypeerd worden als een ervaringsgebaseerd, biografisch interview 

(Pulakos, 1995). Kandidaten werd gevraagd naar ervaring en resultaten, niet naar “wat zij zouden doen 

indien....“, (situationeel interview met dilemma’s, Klehe & Latham, 2005, 2006). Vanuit de in de 

functieomschrijving opgenomen taken werd in samenspraak met een kleine afvaardiging uit de 

organisatie van de opdrachtgever een lijst van ervaringsdomeinen gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn: 

omgaan met inspraakorganen, sturing geven aan veranderingen, toezien op eenheid van beleid, etc. Het 

is gebruikelijk dat in een interview van ongeveer 1h15m tussen de acht en twaalf ervaringsdomeinen en 

motivatie worden beoordeeld. De arbeidshistorie van de kandidaat is daarvoor het uitgangspunt, maar 

ook activiteiten die niet met betaald werk te maken hebben maar waarin wel relevante ervaring is 

opgedaan. Bij de motivatie van de kandidaat wordt nagegaan of deze passend lijkt met wat de functie te 

bieden heeft, en of de kandidaat bewezen heeft de typische peoplemanagersdynamiek te verdragen. Het 

interview wordt door twee interviewers afgenomen die onafhankelijk scoren. Na afronding van het 

interview worden scores gemiddeld en schrijft een van de interviewers onmiddellijk een beknopt verslag, 

zoals dat in de SA ook gebruikelijk is. Alle onderdelen (ook motivatie) worden gemiddeld tot één 

totaalscore.  

 Aan alle kandidaten worden dezelfde vragen gesteld, zij het niet noodzakelijkerwijs in dezelfde 

volgorde. De beoordeling wordt gedaan op dezelfde schaal als de SA, dus aanvankelijk van 4 tot 10 en 

later van -/-2 tot +4. Voor de antwoordscoring is een niet-uitputtende lijst van voorbeeldervaringen en -

gedragingen genoemd, die indicatief zijn voor een score van 7 (of later, na de schaalbijstelling: +2) of 

hoger. De schaal in het interview heeft een verloop van “weinig ervaring” naar “veel ervaring”. 

……………Tenslotte wordt hier de mate van gestructureerdheid van het interview aangegeven. Hufcutt 

en Arthur (1994) onderscheiden de mate van gestructureerdheid van vragen en de mate van 

gestructureerdheid van antwoorden. De vragen hebben een hogere mate van structuur dan de 

antwoorden. De vragen zijn in formulering bijna woordelijk identiek voor alle kandidaten. Aan alle 

kandidaten worden dezelfde vragen gesteld en de antwoorden worden voor alle kandidaten op 

dezelfde schaal uitgedrukt. De antwoorden hebben een lagere mate van structuur volgens Hufcutt en 

Arthur. Dat komt vooral omdat niet elk schaalpunt van gedragingen is voorzien. Daarmee heeft het 

interview een structuur van III op de schaal van I tot IV van Hufcutt en Arthur.  

2.15.22.15.22.15.22.15.2    DDDDATATATAT----capaciteitentestcapaciteitentestcapaciteitentestcapaciteitentest    
Bij een contingent selectie kandidaten uit regime B is de DAT (Evers & Lucassen, 1993) afgenomen, 

en daarvan de drie sub-tests verbale analogieën, rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht. Er zijn 

staninescores (genormeerd op niveau 4) van de kandidaten in de valideringsberekening opgenomen 

(ruwe scores waren verloren gegaan). 

    
2.162.162.162.16    ConsistentieConsistentieConsistentieConsistentie    in SAin SAin SAin SA----scoresscoresscoresscores    
2.162.162.162.16.0 Aanleiding.0 Aanleiding.0 Aanleiding.0 Aanleiding    
Aanvankelijk (in de begintijd van regime B) werden kandidaten louter aangenomen op hun 

gemiddelde scores. Nadat de eerste lichtingen kandidaten aangenomen waren echter, bleek uit 

informele validiteitsinformatie dat een veranderlijk optreden, vooral in relationele zin, leidde tot 

problemen tussen aangenomen kandidaat en diens medewerkers. De problemen hadden te maken met 

acceptatie door medewerkers van de positie van de aangenomen kandidaat en vermijding van het 

contact met de laatste. Vooral voor kandidaten die een grote spanwijdte hadden, leek dit niet 

bevorderlijk voor de effectiviteit. Besloten werd bij de aanname meer te letten op consistentie van 

scoring over simulaties heen, in de aanname dat consistentie in de SA ook relevantie zou hebben voor 
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consistentie in de praktijk. Dit “letten op” gebeurde op een informele manier, door globaal te kijken 

of scores niet te veel naar onder afweken. 

 Gezien de herhaalde beoordeling van steeds dezelfde set attributen in alle simulaties, kan nu 

formeel nagegaan worden hoe consistent kandidaten hun beïnvloedingsresultaten halen over de 

simulaties heen. Verderop zal geanalyseerd worden of score-consistentie predictieve waarde heeft 

boven score-hoogte. De predictieve waarde van consistentiescores is slechts éénmaal eerder 

beschreven voor AC’s (Gibbons & Rupp, 2009).    
2.162.162.162.16.1 Algemene fluctuaties in prestatie, daarmee ook in SA’s?.1 Algemene fluctuaties in prestatie, daarmee ook in SA’s?.1 Algemene fluctuaties in prestatie, daarmee ook in SA’s?.1 Algemene fluctuaties in prestatie, daarmee ook in SA’s?    
Men moet er rekening mee houden dat in het gedrag van kandidaten in een SA variabiliteit optreedt, 

inconsistentie dus. Recente onderzoekingen documenteren dat het prestatieniveau van mensen 

fluctueert. Het fluctueert gedurende de dag, en van dag tot dag (Rabbitt, Osman, Moore, & Stollery, 

2001), over situaties, of door allerlei belemmeringen in de arbeidscontext (Stewart & Nandkeolyar, 

2007). Ook fluctueert gedrag in de loop van een tijdsspanne van weken tot maanden (Ployhart & 

Hakel, 1998; Ram, Rabbitt, Stollery, & Nesselroade, 2005). Op het terrein van interpersoonlijk gedrag 

is een verband vastgesteld tussen affect (met name aan instabiliteit gerelateerde belevingen) en 

variabiliteit in interpersoonlijk gedrag (Timmermans, Van Mechelen, & Kuppens, 2010). Rabbitt et 

al. (2001) beschrijven dat er individuele verschillen in variabiliteit vast te stellen zijn. Moskowitz 

(2005) en Moskowitz en Zuroff (2004) bevestigen dit voor met de IPC beschreven interpersoonlijk 

gedrag. 

 In de assessment-literatuur is inconsistentie van kandidaten vaak gezien als meetfout (zie 

voor een bespreking Lance, 2008; Lievens, 2002a, 2002b). Recente experimenten leveren er 

aanwijzingen voor dat beoordelaars bij het beoordelen van bewust gemanipuleerde video-opnames 

(hoog- en laag consistente kandidaten), in staat zijn consistente van inconsistente kandidaten te 

onderscheiden (Lievens, 2002a). Lievens wijst er dan ook op dat - naast onvolkomenheden in AC-

design - inconsistentie die inherent is aan het optreden van kandidaten kan leiden tot de 

tegenvallende convergente validiteiten zoals in MTMM-matrices (zie: Kolk, 2001) berekend. Uit de 

aangehaalde onderzoekingen en de vorige hoofdstukken kunnen de volgende verwachtingen over 

inconsistentie in SA's afgeleid worden: (1) men moet in SA’s op inconsistentie van kandidaten 

rekenen, (2) deze inconsistentie zal van kandidaat tot kandidaat verschillen, en (3) tegenvallende 

convergente validiteit is voor een gedeelte terug te voeren op inconsistentie in kandidatenprestatie en 

dus niet alleen op beoordelingsfouten. 

 

2.162.162.162.16.2 Verknopen van interindividueel met intra.2 Verknopen van interindividueel met intra.2 Verknopen van interindividueel met intra.2 Verknopen van interindividueel met intra----individueel perspectiefindividueel perspectiefindividueel perspectiefindividueel perspectief 

In deze paragraaf gaat het over het vinden van verklaringen voor verschillen in consistentie. Het lijkt 

zo te zijn, dat het beïnvloedingsrepertoire van de hoog-consistenten op aspecten verschilt van dat van 

laag-consistenten. Het komt nogal eens voor, dat een kandidaat in één of twee simulaties bewijst over 

het gehele beoordeelde vaardigheids-repertoire te beschikken, terwijl diezelfde kandidaat in andere 

simulaties slechts deels of helemaal niet aan het inzetten daarvan toekomt. De kandidaat is daarmee 

inconsistent, beschikt wel over potentieel, maar heeft een lage routine.  

 “Als een kandidaat een situatie ten opzichte van een andere situatie verschillend 

interpreteert en/of beleeft, zal hij zich ook anders gedragen”. Dis is de samenvatting van het 

onderzoek van Sherman, Nave en Funder (2010). Zij voerden een reeks experimenten uit naar de rol 

tussen beleefde gelijkheid van situaties en consistentie in gedrag. Meer in het bijzonder onderzochten 

zij wat interpersoonlijke verschillen in ervaren situatiesterkte lijken te zijn. 

    Voor het verklaren van verschillen in consistentie moeten cognities en belevingen van een 

enkelvoudige kandidaat (het intra-individuele perspectief) dus verbonden worden met het inter-
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individuele, differentiële perspectief (Shoda, Mischel, & Wright, 1994). Borsboom, Mellenbergh en 

Van Heerden (2003) onderstrepen dit. Hoog-consistenten lijken naast hun beïnvloedingspotentieel 

(die ook veel van de laag-consistenten bewijzen te hebben) cognitieve strategieën te hebben om 

situaties dusdanig te interpreteren en te beleven dat het inzetten van hun potentieel gegarandeerd is 

(Furr & Funder, 2004). Borsboom et al. (2003) waarschuwen er niettemin voor dat vaak wordt 

aangenomen dat mechanismen die de verschillen tussen mensen veroorzaken óók de veroorzakers zijn 

van verschillen binnen een individu (waaronder consistentie/routine). Zij onderscheiden enerzijds 

mechanismen die verschillen tussen mensen veroorzaken en die op individueel niveau nauwelijks 

verklarende kracht hebben ("locaal irrelevante constructen"). Anderzijds onderscheiden Borsboom et 

al. mechanismen die iets zeggen over zowel verschillen tussen personen als over verschillen binnen 

één persoon ("locaal heterogene constructen"). Echter, zo waarschuwen de auteurs, deze constructen 

zijn in de minderheid.  

 Een verklaring voor eventuele geobserveerde verschillen in consistentie is dus niet zomaar 

gegeven.  

2.162.162.162.16.3.1 Verschillende soorten consistentie.3.1 Verschillende soorten consistentie.3.1 Verschillende soorten consistentie.3.1 Verschillende soorten consistentie 

Consistentie is repliceerbaarheid van gedrag over situaties heen. Die repliceerbaarheid van gedrag kan 

echter vele gedaanten hebben en daarmee heeft consistentie ook vele gedaanten (Bem & Allen, 1974; 

Bem, 1983; Funder, 1983 ; Rogers & Widiger, 1989; Fleeson & Noftle, 2008). Welke benadering moet 

gekozen worden voor het kwantificeren van consistentie? 

 Ondanks de verschillende invloeden die van verschillende situaties uitgaan, zou toch een 

herkenbaar patroon van gedragingen over situaties heen vast te stellen zijn. Dit is “transsituationele 

consistentie”, wellicht het meest bekende consistentiebegrip. Gedrag zou afhangen van 

persoonlijkheid en zou weliswaar door omgevingsinvloeden worden gemoduleerd, maar een 

herkenbaar patroon zou niettemin over situaties heen te herkennen blijven.  

 Welk consistentiebegrip moet gekozen worden? In de volksmond, maar ook in vakliteratuur 

wordt vaak niet gespecificeerd welk consistentiebegrip bedoeld wordt. Woorden als “stabiel”, 

“consistent”, of “coherent” worden vaak door elkaar gebruikt. Impliciet wordt echter vaak verwezen 

naar transsituationele consistentie. Repliceerbaarheid van gedrag (“In situatie A deed Jan x; in 

situatie B deed Jan ook x en in situatie C ook”) komt overeen met consistentie van gedrag en hoe 

meer aanwijzingen voor consistentie er zijn, hoe meer ondersteuning voor persoonlijkheid er in deze 

klassieke gedachtegang is. Fleeson en Noftle (2008) presenteren het meest uitgebreide overzicht van 

consistentiebegrippen. Langs drie dimensies komen zij tot 3 x 3 x 4 = 36 consistentieconcepten, 

waarvan sommige bekend, toegepast en onderzocht zijn en waarvan sommige nieuw en wellicht (zo 

zeggen de auteurs) niet relevant zijn. De drie dimensies zijn: 

 

(1) Object van gelijkheid: Wat is er (on)gelijk aan wat? 

A) de positie van een persoon binnen een attribuutsverdeling (relatieve gelijkheid) t.o.v. een ander 

moment of situatie (‘Toen hij jong was, was Jan de meest extraverte in de klas, maar na zijn 

studie is hij een stuk rustiger geworden, vergeleken met leeftijdsgenoten’). Rogers en 

Widiger (1989) noemen dit “normatieve consistentie”. 

B) de positie van dezelfde persoon op een bepaald attribuut (absolute gelijkheid) t.o.v. een ander 

moment of andere situatie (‘Gisteren had Jan het hoogste woord; vandaag zit hij muisstil in 

een hoek’). Rogers en Widiger (1989) noemen dit “idiothetische consistentie”.  

C) de onderlinge verhoudingen van verschillende attributen binnen één persoon (ipsatieve gelijkheid)    

t.o.v. een ander moment of een andere situatie (‘Ten opzichte van superieuren is Jan 

hoffelijk en stil (een keer hoge score op vriendelijkheid en een keer lage score op 

extraversie), maar met vrienden is hij brutaal en een lawaaimaker ‘(een keer een lage score 
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op vriendelijkheid en een keer hoge op extraversie). Rogers en Widiger (1989) hanteren hier 

de term “ipsatieve consistentie”. 

(2) Tweede gedragsdeterminant naast persoonlijkheidstrekken: Wat beïnvloedt het gedrag nog  

.........meer, naast persoonlijkheidstrekken dus? 

 A) Tijd (zie ook 1A voor een voorbeeld) 

 B) Situatiekenmerken (zie ook 1C voor een voorbeeld) 

C) Gedragskwaliteit: het voortzetten van gedrag van dezelfde kwaliteit, maar met een andere inhoud 

(‘Jan speelde als kind vals met kaarten en later bleek hij een grote oplichter te zijn’). Deze 

vorm van consistentie wordt ook wel “coherentie” genoemd (Ozer, 1986). 

(3) Kleinste gedragseenheid: Hoe smal of breed wordt het gedrag/de gedragingen gezien? 

 A) Enkelvoudige gedraging 

B) Gedragsaggregaat: Als voorbeeld kan de in Hoofdstuk 2 toegelichte Interpersoonlijke 

Circumplex genomen worden. In de “relationele” as daarvan, zou men verschillende 

gedragingen of vaardigheden kunnen onderscheiden, zoals vragen stellen, begrip tonen, hulp 

aanbieden, gevoelsreflecties geven, complimenten geven, prijzen, etc. Deze gedragingen zijn 

equifinaal: allemaal zijn ze er op gericht de banden met een ander aan te halen. Sommige 

auteurs vinden het daarom verdedigbaar om de consistentie van het gemiddelde van deze 

vaardigheden als aangrijpingspunt voor consistentieberekening te nemen, en deze dus niet 

voor elk van de hierboven genoemde gedragingen afzonderlijk te berekenen (Epstein, 1979; 

Fleeson, 2001; Fleeson, 2004). 

C) Gedragscontingentie: In deze complexe benadering van consistentie gaat het om een 

voorwaarde waaraan voldaan moet worden, wil bepaald gedrag vertoond worden (en dat is 

dus een voorwaarde losstaand van een eventueel situatiekenmerk). Een voorbeeld: 

‘Vrouwen met een bipolaire stoornis (contingentie) vertonen na de bevalling 

(situatiekenmerk) soms hyperactief gedrag’. 

D) Gedragspatroon: Hier gaat het om een reeks of een volgorde van gedragingen, die onder 

bepaalde situaties of na verloop van tijd optreedt. Ook hier gaat het om een complexe 

benadering van persoonlijkheid, waarin een persoon in een veelheid van ‘indien...dan...’ 

beschrijvingen wordt geschetst. Het maken van een persoonlijke gedragsverdeling (dus met 

welke frequentie of binnen welk bereik van een schaal komt één bepaalde gedraging voor bij 

één bepaalde persoon) is een van de benaderingen (Fleeson, 2001). Die van “de 

gedragsmatige handtekening” een andere (Shoda & Mischel, 2000). 

    
2.162.162.162.16.3.2.3.2.3.2.3.2    Een Een Een Een consistentiemaat voor bepaling van routineconsistentiemaat voor bepaling van routineconsistentiemaat voor bepaling van routineconsistentiemaat voor bepaling van routine    in de SAPMin de SAPMin de SAPMin de SAPM 
Van de in de vorige paragraaf beschreven mogelijkheden om consistentie te berekenen zal nu een 

passende gekozen worden. Het gaat er in de SAPM om, om verandering in positie op één attribuut 

van één kandidaat over meerdere simulaties te kwantificeren, zonder de positie op het attribuut van 

die kandidaat aan parametrische gegevens te relateren. Dat pleit dus voor (1) een absolute 

consistentiemaat, volgens kenmerk 1B, (2) die in verschillende simulaties berekend wordt, volgens 

kenmerk 2B, en (3) die berekening vindt plaats over een enkelvoudig attribuut (kenmerk 3A). 

  In formulevorm wordt per attribuut de consistentie als hieronder berekend. Omwille van de 

eenvoud is er naar gestreefd geen toevlucht te nemen tot een hogere-graads functie. Dit houdt echter 

in, dat voor even en oneven simulatie-aantallen en afzonderlijke formule geformuleerd moet worden. 

De maat wordt INPC genoemd: Individuele Non-Parametrische Consistentie. Voor de consistentie 

op attribuut A, is bij een even aantal simulaties de formule: 
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      S 

      ∑i=1 |(xi-m)| 

INPC = 1  -/-  ________________ 

      S(1/2 (P-1)) 

 

en bij een oneven aantal simulaties is de formule: 

 
               S 

               ∑i=1 |(xi-m)| 

INPC = 1  -/-  __________________________________ 

     {S(1/2(P-1)} -/- { 1/2((P-1)/S)} 

  

waarbij x staat voor de toegekende simulatiescore voor attribuut A, m staat voor het rekenkundig 

gemiddelde voor de onderhavige kandidaat van attribuut A over alle simulaties, S staat voor het 

aantal simulaties waarin attribuut A is beoordeeld en P staat voor het aantal schaalpunten van de 

schaal waarop de score voor attribuut A is uitgedrukt.  

 De noemer van de breuk geeft de maximaal mogelijke inconsistentie weer, rekening houdend 

met het aantal simulaties en het aantal schaalpunten. De teller van de breuk geeft de geobserveerde 

inconsistentie weer. Om kort te gaan wordt in de breuk de geobserveerde inconsistentie door de 

maximaal mogelijke inconsistentie gedeeld. Door het getal 1 te verminderen met de waarde van deze 

breuk verkrijgt men een consistentiescore in plaats van een inconsistentiescore. 

  De maat is zo geconstrueerd, dat die zich beweegt tussen 0.00 en 1.00, waarbij 1.00 een hoge 

consistentie betekent en 0.00 een lage consistentie. De maat komt neer op een Individuele, Non-

Parametrische Consistentiemaat. De maat is vergelijkbaar over regimes, omdat de noemer van de 

breuk de waarde van die breuk corrigeert voor het aantal schaalpunten en het aantal simulaties. De 

noemer zoals hier gepresenteerd is niet in staat te corrigeren voor verschillen in spreiding door andere 

schaalpunt-benoeming (van +4 tot+ 10 naar -/-2 tot +4). Ook is geen correctie mogelijk voor eventuele 

prestatie-effecten die terug te voeren zijn op een veranderend aantal simulaties. 

 ___________________ 

(1) Een lekenbeoordelaar noemde deze situatie waarin een kandidaat op grond van de gedragsscoring een 
hoge score kreeg, maar overall een ineffectieve beïnvloeder leek, de situatie van “operatie geslaagd, 
patiënt dood”, daarmee doelend op de al te moleculaire focus. 
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3.1 Overzichten per regime3.1 Overzichten per regime3.1 Overzichten per regime3.1 Overzichten per regime    
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 Samenvatting van beoordeelde attributenSamenvatting van beoordeelde attributenSamenvatting van beoordeelde attributenSamenvatting van beoordeelde attributen    en hun ontlokkingen hun ontlokkingen hun ontlokkingen hun ontlokking    
In tabel 3.1 worden de beoordeelde attributen per regime weergegeven, samen met de wijze waarop 
deze ontlokt worden door de tegenspelers. 
 
Tabel 3.1  Beoordeelde attributen per regime 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
RegimeRegimeRegimeRegime    Beoordeelde attributenBeoordeelde attributenBeoordeelde attributenBeoordeelde attributen……….……….……….……….AfkortingAfkortingAfkortingAfkorting         OntlokkingOntlokkingOntlokkingOntlokking    
________________________________________________________________________________________________________ 
B Extraversie   F1  Laag gestructureerd 
 Vriendelijkheid  F2  “ 
 Consciëntieusheid  F3  “ 
 Stabiliteit   F4  “ 
 Autonomie   F5  “ 
 
C+D Enthousiasmeren  ENT  Niet ontlokt: indruks-attribuut 
 Sympathiek overkomen SYM  “ 
 Consequentheid  CON  In reg. C: VRAG, in reg. D: VRAG+overschakeling 

 Weerstand afbouwen  WEE  “ 
 Bezwaren achterhalen ACH  “ 
 Bezwaren wegnemen  WEG  “ 
 Sturen (op uitvoering) STU       # “ 
 
E* Relatie leggen/onderhouden REL  Laag gestructureerd 
 Interpersoonlijke sensitiviteit  INT  “ 
 Ontwikkelen medewerkers ONT  “ 
 Besluitvorming  BES  “ 
 Sturen   STU  “ 
 Overtuigingskracht  OVE  “ 
________________________________________________________________________________________________________ 
****: : : : de verdeling van attributen over simulaties in regime E is te ontlenen aan Tabel B4.5 in de Bijlagen.  
#: #: #: #: De pijl geeft de vaste ontlokkingsvolgorde van deze attributen weer. STU is in regime C niet bij alle 
kandidaten ontlokt, zie Par. 2.14.2.3. Echter, voor alle kandidaten in de predictiestudies is STU wel ontlokt, 
zowel in Regime C, D als E. 
  

3.1.2 Positie van regime B, C en D3.1.2 Positie van regime B, C en D3.1.2 Positie van regime B, C en D3.1.2 Positie van regime B, C en D    versus regime Eversus regime Eversus regime Eversus regime E    
De regimes B, C, en D zijn chronologisch gezien elkaars opvolgers, met regime D als nog steeds 

vigerend regime. Bij de vergelijking van de psychometrische kwaliteit zal dan ook steeds tussen deze 

regimes vergeleken worden. Regime E neemt een bijzondere plaats in, omdat met klant-eigen 

competenties van de opdrachtgevende organisatie is gewerkt. Daardoor moest aan een wezenlijk 

geacht kenmerk, dat van de attribuutsrepetitie, een concessie gedaan worden omdat er inhoudelijke 

grote overlap tussen de attributen te zien was, wat gelijktijdige beoordeling in één simulatie niet 

zinvol maakte. Verder is het zo dat het aanwezige repertoire aan ontlokkingsgedrag niet geheel 

afgestemd was op de attributen uit regime E. Het is dan ook lastig om het toegepaste 

ontlokkingsgedrag geheel te beschrijven in de terminologie die voor de andere regimes is gehanteerd. 

Toch wordt dit regime in verdere analyses meegenomen, omdat de aangenomen kandidaten uit dat 

regime terugkomen bij de vaststelling van de predictieve validiteit.    

3.1.3.1.3.1.3.1.3333    Samenvatting van Samenvatting van Samenvatting van Samenvatting van bijgestelde structuurkenmerkenbijgestelde structuurkenmerkenbijgestelde structuurkenmerkenbijgestelde structuurkenmerken    
In Tabel 2.1 is door middel van een kruis aangegeven in welke structuurkenmerken in de loop van de 

tijd zijn bijgesteld. Twee structuurkenmerken zijn in de vergelijking tussen regimes verwijderd. 

(1) Ten eerste “attribuutsrepetitie”, omdat dit kenmerk alleen van belang is voor de 

onderscheiding tussen enerzijds regime B, C, en D en anderzijds regime E. Het laatste regime speelt 
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zoals hierboven beschreven slechts een secundaire rol in de vergelijking van de psychometrische 

kwaliteit. 

(2) Ten tweede “beoordelaarstraining”. Dit structuurkenmerk overlapt goeddeels met veranderingen 

in beoordeelde attributen. Steeds wanneer er andere attributen en/of een ander ontlokkingsprotocol 

werden ingezet, werd er nieuw videomateriaal opgenomen dat recht deed aan de nieuwe situatie. 

Omdat het effect van de beoordelaartraining alleen niet geïsoleerd kan worden van de overige 

wijzigingen, wordt voor de overzichtelijkheid dit structuurkenmerk niet afzonderlijk weergegeven. 

Tabel 3.2 geeft de verkorte set van bijgestelde structuurkenmerken voor de regimes B, C en D weer. 

 

Tabel 3.2.   Verkorte set van bijgestelde structuurkenmerken in de regime B, C en D 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
RegimeRegimeRegimeRegime        AantalAantalAantalAantal        SchaalvormSchaalvormSchaalvormSchaalvorm    (1)        AttributenAttributenAttributenAttributen    (2)        GedragsontlokkingGedragsontlokkingGedragsontlokkingGedragsontlokking    (3)    

simsimsimsimulatiesulatiesulatiesulaties        
________________________________________________________________________________________________________ 
 
B  4 of 5 *  4 tot  10  F1, F2, F3, F4, F5 laag gestructureerd 
 
 
C  3333  idem  entententent----symsymsymsym----conconconcon        VRAGVRAGVRAGVRAG    
                        weeweeweewee----achachachach----wegwegwegweg----stustustustu    #        
 
D  idem **  ----////----2 tot2 tot2 tot2 tot    +4+4+4+4 idem   VRAG ++++    overschakelingoverschakelingoverschakelingoverschakeling 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
(1)(1)(1)(1)Voor toelichting zie Paragraaf 2.9, / (2)(2)(2)(2) Voor naamgeving attributen, zie Tabel 3.1, / (3)(3)(3)(3) Voor toelichting, zie 
Paragraaf 2.10 / ****: de meerderheid van de kandidaten (ca. 90%) had vier simulaties, in latere analyses wordt 

beschreven hoe met deze verschillen in simulatie-aantallen is omgegaan / ********::::    een kleine minderheid van twee 
kandidaten uit regime D had vier simulaties, in latere analyses is de vierde simulatie weggelaten. / ####: STU is in 
regime C niet bij alle kandidaten ontlokt. Alle overige attributen (uit alle regimes dus) zijn altijd ontlokt 

  

3.1.43.1.43.1.43.1.4    KandidatenKandidatenKandidatenKandidatenaantallenaantallenaantallenaantallen    
Gegevens van kandidaten zijn onderzocht op drie aggregatie-niveaus: (1) het lage niveau, dat is het 

niveau waarop een koppel van twee beoordelaars zijn scores toekende in de enkelvoudige simulatie. 

(2) Het middenniveau, dat gemiddelden per simulatie bevat. De consistentiescores worden louter om 

reden van classificatie ook tot dit niveau gerekend. (3) Het hoge niveau, dat de twee maal gemiddelde 

scores bevat (de scores van twee beoordelaars per simulatie, daarna middeling van de simulatiescores 

tot een eindresultaat op score-hoogte). Let wel, het hoge niveau bevat dus alleen de gegevens van 

scorehoogte. Scoreconsistentie zou daar strikt genomen ook toe gerekend moeten worden, maar 

consistentiescores worden uit simulatiegemiddelden berekend (het middelste aggregatieniveau), en 

deze laatsten waren niet in alle gevallen behouden gebleven, in tegenstelling tot het eindresultaat in 

scorehoogte op het hoogste aggregatie-niveau (dat door dubbele opslag vaker behouden bleef). 

De in Tabel 3.3 weergegeven kandidaten-aantallen hebben betrekking op het hoogste niveau. 

De scores van lager aggregatieniveau zijn niet altijd behouden gebleven, het gaat om een zeer kleine 

minderheid van kandidaten in regime B, en om een aantal kandidaten in regime C en D. In analyses 

die gebruik maken van deze lagere niveaus wordt daarom steeds het kandidatenaantal weergegeven in 

de respectieve tabellen of noten onder deze tabellen. 
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Tabel 3.3  Kandidatenaantallen per regime  
                 op het hoogste aggregatieniveau 
___________________________________________ 

RegimeRegimeRegimeRegime        Aantal Aantal Aantal Aantal kandidatenkandidatenkandidatenkandidaten    
___________________________________________ 
B  314 
C  190 
D   71 
E   77  
___________________________________________ 
Totaal aantal: 652 

    
3.2 Onde3.2 Onde3.2 Onde3.2 Onderrrrzoeksvragenzoeksvragenzoeksvragenzoeksvragen    
3.2.1 Vragen over interne consis3.2.1 Vragen over interne consis3.2.1 Vragen over interne consis3.2.1 Vragen over interne consisttttentie en beoordelaarsovereenstemmingentie en beoordelaarsovereenstemmingentie en beoordelaarsovereenstemmingentie en beoordelaarsovereenstemming    
In Hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen beantwoord die te maken hebben met de interne 

consistentie en beoordelaarsovereenstemming. De vragen op dit gebied zullen waar de gegevens dat 

toelaten opgesplitst worden naar: (1) regime, en (2) type beoordelaar: professional of leek. 

 
Vraag 1Vraag 1Vraag 1Vraag 1aaaa: : : :     Wat is deWat is deWat is deWat is de    betrouwbaarheid in termen van betrouwbaarheid in termen van betrouwbaarheid in termen van betrouwbaarheid in termen van interne consistentie van de SAPM in de interne consistentie van de SAPM in de interne consistentie van de SAPM in de interne consistentie van de SAPM in de 

drie regimes?drie regimes?drie regimes?drie regimes?    
Vraag 1b: Vraag 1b: Vraag 1b: Vraag 1b:     Wat zijn de verschillen in betrouwbaarheid tussen vaaWat zijn de verschillen in betrouwbaarheid tussen vaaWat zijn de verschillen in betrouwbaarheid tussen vaaWat zijn de verschillen in betrouwbaarheid tussen vaardigheidssattribrdigheidssattribrdigheidssattribrdigheidssattributen uten uten uten en en en en 
……………………………………………………………………………………....temperamentstemperamentstemperamentstemperamentsattributen?attributen?attributen?attributen?    
Vraag 1cVraag 1cVraag 1cVraag 1c::::    Wat zijn de Wat zijn de Wat zijn de Wat zijn de ververververschillen schillen schillen schillen in geobserveerdein geobserveerdein geobserveerdein geobserveerde    betrouwbaarheid betrouwbaarheid betrouwbaarheid betrouwbaarheid tussen professionele tussen professionele tussen professionele tussen professionele 

beoordelaars en getrainde leken?beoordelaars en getrainde leken?beoordelaars en getrainde leken?beoordelaars en getrainde leken?        

Vraag 2:Vraag 2:Vraag 2:Vraag 2:    Wat is de absoluWat is de absoluWat is de absoluWat is de absolute beoordelaarsovereenstemming vate beoordelaarsovereenstemming vate beoordelaarsovereenstemming vate beoordelaarsovereenstemming van de SAPM in de drie regimes?n de SAPM in de drie regimes?n de SAPM in de drie regimes?n de SAPM in de drie regimes?    

Kritiek op de SAPM heeft vaak te maken met herhaalde beoordeling, en de minimaal drie simulaties 

die worden ingezet. Door middel van simulatieberekeningen kan vastgesteld worden wat een lager 

aantal simulaties zou kunnen zijn met een nog acceptabele interne consistentie. 

 
Vraag 3Vraag 3Vraag 3Vraag 3aaaa::::    InInInIn    hoeverre kan het aantal van drie simulahoeverre kan het aantal van drie simulahoeverre kan het aantal van drie simulahoeverre kan het aantal van drie simulatititities es es es in regime D in regime D in regime D in regime D nog verder gereduceerd nog verder gereduceerd nog verder gereduceerd nog verder gereduceerd 

worden uit worden uit worden uit worden uit oogpuntoogpuntoogpuntoogpunt    van betrouwbaarheidvan betrouwbaarheidvan betrouwbaarheidvan betrouwbaarheid????    
Vraag 3b:Vraag 3b:Vraag 3b:Vraag 3b:    Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van 

beoordelaarsscores per simulatie?beoordelaarsscores per simulatie?beoordelaarsscores per simulatie?beoordelaarsscores per simulatie?    

3.2.3.2.3.2.3.2.2 Vragen over 2 Vragen over 2 Vragen over 2 Vragen over onderscheidbaarheidonderscheidbaarheidonderscheidbaarheidonderscheidbaarheid, dimensionaliteit,, dimensionaliteit,, dimensionaliteit,, dimensionaliteit,    en consten consten consten constructvaliditeitructvaliditeitructvaliditeitructvaliditeit    
In Hoofdstuk 5 worden onder meer vragen beantwoord die te maken hebben met de 

onderscheidbaarheid van eigenschappen. Het laatste, zo is besproken, wordt gewenst geacht met het 

oog op toepassing van de SAPM voor ontwikkeldiagnostiek. 

Vraag 4:Vraag 4:Vraag 4:Vraag 4:    HoHoHoHoe zijn e zijn e zijn e zijn in de drie regimes de in de drie regimes de in de drie regimes de in de drie regimes de correlatiecorrelatiecorrelatiecorrelatiessss    tussen attributen, tussen attributen, tussen attributen, tussen attributen, opopopop    te vatten als indicator te vatten als indicator te vatten als indicator te vatten als indicator 
voor onderscheidbaarheid van attributen?voor onderscheidbaarheid van attributen?voor onderscheidbaarheid van attributen?voor onderscheidbaarheid van attributen?    

De vraag naar de dimensionaliteit gaat over eventuele reductie van het aantal attributen, maar ook 

over onderliggende factorstructuur. Deze vraag is uit nomologisch oogpunt relevant: de vraag is of 

men er ondersteuning voor kan vinden dat bijvoorbeeld de Interpersoonlijke Circumplex de 

onderliggende factorstructuur is voor de beoordeelde attributen. De vraag is ook uit praktisch oogpunt 

belangrijk: er moet een weg gezocht worden om de beoordeelde attributen uit drie regimes onder één 

noemer te brengen voor de predictiestudie. In deze studie komen namelijk aangenomen kandidaten 

voor uit drie regimes (B, C en E). 

Vraag 5Vraag 5Vraag 5Vraag 5aaaa::::    In welkeIn welkeIn welkeIn welke    mate is er ondersteuning voor de IPC als onderliggende factorstructuur van mate is er ondersteuning voor de IPC als onderliggende factorstructuur van mate is er ondersteuning voor de IPC als onderliggende factorstructuur van mate is er ondersteuning voor de IPC als onderliggende factorstructuur van 
de beoordeelde attributen?de beoordeelde attributen?de beoordeelde attributen?de beoordeelde attributen?    

VraagVraagVraagVraag    5b:5b:5b:5b:    Wat is de best verdedigbare manier om scores over regimes heen vergelijkbaar teWat is de best verdedigbare manier om scores over regimes heen vergelijkbaar teWat is de best verdedigbare manier om scores over regimes heen vergelijkbaar teWat is de best verdedigbare manier om scores over regimes heen vergelijkbaar te    
maken voor de predictiestudie?maken voor de predictiestudie?maken voor de predictiestudie?maken voor de predictiestudie?    
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Scoreconsistentie wordt berekend uit scorehoogte. Men moet zich daarom afvragen of de 

consistentiescores bestaansrecht hebben naast de oorspronkelijke, want als dat niet zo is, dan lijkt het 

weinig zinvol om scoreconsistentie als extra predictor boven scorehoogte te handhaven. De 

samenhang tussen scorehoogte en scoreconsistentie zal daarom nagegaan worden.  

Vraag 6:Vraag 6:Vraag 6:Vraag 6:    Is scorehoIs scorehoIs scorehoIs scorehoogte voldoende onafhankelijk vanogte voldoende onafhankelijk vanogte voldoende onafhankelijk vanogte voldoende onafhankelijk van    scoreconsistentie om als scoreconsistentie om als scoreconsistentie om als scoreconsistentie om als additioneleadditioneleadditioneleadditionele    
predictor overwogen te wordenpredictor overwogen te wordenpredictor overwogen te wordenpredictor overwogen te worden? 

Vraag 7a:Vraag 7a:Vraag 7a:Vraag 7a:    Neigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consiNeigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consiNeigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consiNeigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consistentie, of naar stentie, of naar stentie, of naar stentie, of naar 
inconsistentieinconsistentieinconsistentieinconsistentie????    

Vraag 7b:Vraag 7b:Vraag 7b:Vraag 7b:    In hoeverreIn hoeverreIn hoeverreIn hoeverre    zijn er verschillen in consistenzijn er verschillen in consistenzijn er verschillen in consistenzijn er verschillen in consistentie tussen vaardigheidstie tussen vaardigheidstie tussen vaardigheidstie tussen vaardigheidsattributen en attributen en attributen en attributen en 
tempertempertempertemperamentsamentsamentsamentsaaaattributen?ttributen?ttributen?ttributen?    

    
Constructvaliditeit is voor AC’s een veel beschreven thema, met name de achterblijvende 

constructvaliditeit. De constructvaliditeit van de SAPM zal volgens de MTMM-methode (zie 

Hoofdstuk 5) vastgesteld worden. Het is reeds besproken dat het theoretisch van belang is, om na te 

gaan of de attributen inderdaad transsituationele consistentie hebben, om redenen van generalisatie 

bij selectie, maar ook om redenen van op attributen gerichte ontwikkeldiagnostiek.  

Er zullen hier twee opsplitsingen gemaakt worden: (1) tussen de vaardigheidsattributen en de 

temperamentsattributen, en (2) tussen professionele en lekenbeoordelaars. Het lijkt voor de hand te 

liggen, dat consistentie van kandidaten invloed heeft op constructvaliditeit, dus deze samenhang zal 

ook nagegaan worden. 

Naast de SAPM zijn ook een interview en een intelligentietest ingezet, goedkopere 

instrumenten dan de SAPM. De onderlinge samenhang zal nagegaan worden, en daarmee is de vraag 

te beantwoorden of (delen van) de SAPM door andere zijn te vervangen. 

    
VraagVraagVraagVraag    8888a:a:a:a:    In hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillende regimes?In hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillende regimes?In hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillende regimes?In hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillende regimes?    
Vraag 8Vraag 8Vraag 8Vraag 8b:b:b:b:    InInInIn    hoeverre is hoeverre is hoeverre is hoeverre is er een verschil iner een verschil iner een verschil iner een verschil in    geobservgeobservgeobservgeobserveerdeeerdeeerdeeerde    constructvaliditeit te zien tussen constructvaliditeit te zien tussen constructvaliditeit te zien tussen constructvaliditeit te zien tussen 

professionele beoordelaars en lekenbeoordelaars?professionele beoordelaars en lekenbeoordelaars?professionele beoordelaars en lekenbeoordelaars?professionele beoordelaars en lekenbeoordelaars?    
Vraag 8Vraag 8Vraag 8Vraag 8c:c:c:c:    In hoeverre verschilt de construIn hoeverre verschilt de construIn hoeverre verschilt de construIn hoeverre verschilt de constructvaliditeit van ctvaliditeit van ctvaliditeit van ctvaliditeit van de de de de temperamentemperamentemperamentemperamenttttssssattribuattribuattribuattributen van ten van ten van ten van die die die die 

van van van van de vaardigheidsde vaardigheidsde vaardigheidsde vaardigheidsattributen?attributen?attributen?attributen?    
    

VVVVraag 8draag 8draag 8draag 8d::::    In hoeverre is In hoeverre is In hoeverre is In hoeverre is hetgeen de hetgeen de hetgeen de hetgeen de SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te 
beoordelenbeoordelenbeoordelenbeoordelen?    

Vraag 9:Vraag 9:Vraag 9:Vraag 9:    Wat zijn de effecten van de regimeWat zijn de effecten van de regimeWat zijn de effecten van de regimeWat zijn de effecten van de regime----bijstellingen op de bijstellingen op de bijstellingen op de bijstellingen op de scorescorescorescore----spreiding?spreiding?spreiding?spreiding?    

    
3.3.3 Vragen over pre3.3.3 Vragen over pre3.3.3 Vragen over pre3.3.3 Vragen over predictieve validiteitdictieve validiteitdictieve validiteitdictieve validiteit    
In Hoofdstuk 6 wordt in wezen het belangrijkste praktijkthema van de SAPM besproken: de 

predictieve validiteit. Om redenen van beperking, zijn effecten van ontwikkeldiagnostiek en 

voorspelbaarheid van loopbanen (onderzoek bij management development kandidaten) uit dit 

proefschrift weggelaten. 

 
Vraag 10Vraag 10Vraag 10Vraag 10a:a:a:a:    Welke attributenWelke attributenWelke attributenWelke attributen    voorspellen latere prestatie, voorspellen latere prestatie, voorspellen latere prestatie, voorspellen latere prestatie, en hoe sterk doen ze dat?en hoe sterk doen ze dat?en hoe sterk doen ze dat?en hoe sterk doen ze dat?    
Vraag 10Vraag 10Vraag 10Vraag 10b:b:b:b:    Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in 

regressievergelijkingen?regressievergelijkingen?regressievergelijkingen?regressievergelijkingen?    

Vraag 11Vraag 11Vraag 11Vraag 11::::    In welke mate voegt scoreIn welke mate voegt scoreIn welke mate voegt scoreIn welke mate voegt score----consistentie in prconsistentie in prconsistentie in prconsistentie in preeeedictieve zin extra toe aan scorehoogtedictieve zin extra toe aan scorehoogtedictieve zin extra toe aan scorehoogtedictieve zin extra toe aan scorehoogte? 
 
    
Gegevens lieten toe geschiktheidsvoorspellingen van individuele, op naam gestelde beoordelaars te 

relateren aan latere prestatiegegevens van aangenomen kandidaten. Hiermee kan vastgesteld worden 

wat het verschil in predictieve validiteit is tussen enerzijds deze individuele voorspellingen van 

enkelvoudige beoordelaars en anderzijds het aggregaat van zes tot acht voorspellen van meervoudige 

beoordelaars (in elke simulatie twee beoordelaars en dat in drie tot vier simulaties). 
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Vraag 12Vraag 12Vraag 12Vraag 12aaaa::::    In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige 

beoordelaarsbeoordelaarsbeoordelaarsbeoordelaars    ten opzichte van de enkelvoudige beoordelaarten opzichte van de enkelvoudige beoordelaarten opzichte van de enkelvoudige beoordelaarten opzichte van de enkelvoudige beoordelaar????    
Vraag 12Vraag 12Vraag 12Vraag 12b:b:b:b:    Wat zijn de verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied vWat zijn de verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied vWat zijn de verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied vWat zijn de verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied van an an an 

prestatievoorspellingprestatievoorspellingprestatievoorspellingprestatievoorspelling????    
    
Tenslotte is het commercieel en vakmatig interessant om de gevonden predictieve validiteitswaarden 

van de SAPM en het interview af te zetten tegen gepubliceerde waarden uit meta-analyses. 

 
Vraag 13Vraag 13Vraag 13Vraag 13aaaa::::    Hoe is de predictieve validitHoe is de predictieve validitHoe is de predictieve validitHoe is de predictieve validiteit van de SAPM, afgezet tegen elders gepubliceerde eit van de SAPM, afgezet tegen elders gepubliceerde eit van de SAPM, afgezet tegen elders gepubliceerde eit van de SAPM, afgezet tegen elders gepubliceerde 

waardenwaardenwaardenwaarden    van vergelijkbare instrumenten, zoals AC’svan vergelijkbare instrumenten, zoals AC’svan vergelijkbare instrumenten, zoals AC’svan vergelijkbare instrumenten, zoals AC’s????    
Vraag 13Vraag 13Vraag 13Vraag 13b:b:b:b:    Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over 

simulaties of over attributen?simulaties of over attributen?simulaties of over attributen?simulaties of over attributen?    
VraagVraagVraagVraag    13c13c13c13c::::    Hoe is de preHoe is de preHoe is de preHoe is de predictievdictievdictievdictieve validiteit van het gestructureerde interviewe validiteit van het gestructureerde interviewe validiteit van het gestructureerde interviewe validiteit van het gestructureerde interview    afgezet tegen elders afgezet tegen elders afgezet tegen elders afgezet tegen elders 

gepubliceerde waardengepubliceerde waardengepubliceerde waardengepubliceerde waarden    over interviews?over interviews?over interviews?over interviews?    
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4.1 Inleiding4.1 Inleiding4.1 Inleiding4.1 Inleiding    
In dit Hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord, die te maken hebben met 

betrouwbaarheid, interne consistentie, beoordelaarsovereenstemming en instrumentverkorting: 

Par. 4.2 Vraag 1a:  Wat is de betrouwbaarheid in termen van interne consistentie van de SAPM 
.in de drie regimes? 

 Vraag 1b:  Wat zijn de verschillen in betrouwbaarheid tussen vaardigheidsattributen en 
………………………………... temperamentsattributen? 

 Vraag 1c: Wat zijn de verschillen in geobserveerde betrouwbaarheid tussen professionele 
beoordelaars en getrainde leken?  

 

Par. 4.3  Vraag 2: Wat is de absolute beoordelaarsovereenstemming in de SAPM in de drie                                                   
……………………………….. regimes? 

Par. 4.4  Vraag 3a: In hoeverre kan het aantal van drie simulaties in het vigerende regime D nog 
verder gereduceerd worden uit oogpunt van betrouwbaarheid? 

               Vraag 3b: Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van 
beoordelaarsscores per simulatie?  

    

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Interne consistentie naar type attribuut en beoordelaInterne consistentie naar type attribuut en beoordelaInterne consistentie naar type attribuut en beoordelaInterne consistentie naar type attribuut en beoordelaarararar    
Vraag 1a:Vraag 1a:Vraag 1a:Vraag 1a:    Wat is dWat is dWat is dWat is de e e e iiiinterne consistentie van de SAPMnterne consistentie van de SAPMnterne consistentie van de SAPMnterne consistentie van de SAPM....in de driein de driein de driein de drie    regimes?regimes?regimes?regimes?    
Vraag 1b:Vraag 1b:Vraag 1b:Vraag 1b:    Wat zijn de verschillen inWat zijn de verschillen inWat zijn de verschillen inWat zijn de verschillen in    geobserveerdegeobserveerdegeobserveerdegeobserveerde    betrouwbaarhbetrouwbaarhbetrouwbaarhbetrouwbaarheid tussen vaardigheidsattributen eid tussen vaardigheidsattributen eid tussen vaardigheidsattributen eid tussen vaardigheidsattributen en en en en 
……………………………………………………………………………………....    temperamentstemperamentstemperamentstemperamentsattributen?attributen?attributen?attributen?    
Vraag 1c:Vraag 1c:Vraag 1c:Vraag 1c:    Zijn er verschillenZijn er verschillenZijn er verschillenZijn er verschillen    inininin    geobserveerdegeobserveerdegeobserveerdegeobserveerde    betrouwbaarheidbetrouwbaarheidbetrouwbaarheidbetrouwbaarheid    tussentussentussentussen    professioneleprofessioneleprofessioneleprofessionele    beoordelaars en beoordelaars en beoordelaars en beoordelaars en 

getrainde leken?getrainde leken?getrainde leken?getrainde leken?    
 

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Keuze van een betrouwbaarheidsmaatKeuze van een betrouwbaarheidsmaatKeuze van een betrouwbaarheidsmaatKeuze van een betrouwbaarheidsmaat    
De betrouwbaarheid wordt als volgt benaderd: (1) één keer als interne consistentie, met behulp van 

Cronbach’s Alpha (Cronbach, 1951) (tezamen met een aantal data om de betrouwbaarheidswaarden 

beter te interpreteren), en (2) één keer als overeenstemming tussen beoordelaars, uitgedrukt in de 

proportie scores die absoluut overeenkomt, dan wel één, twee, of drie schaalpunten afwijkt. 

 In Hoofdstuk is 2 omschreven dat een van de belangrijkste uitgangspunten van de SAPM de 

Spearman-Brown Formule (Brown, 1910; Spearman, 1910) is: “Testverlenging verhoogt de 

betrouwbaarheid”. Hoe meer simulaties hoe beter de betrouwbaarheid, andere overwegingen 

daargelaten (zoals te lange of te dure instrumenten.)  

 Het verband tussen het aantal items (simulaties in het geval van de SAPM) en de 

betrouwbaarheid is er een van afnemende versnelling: een toegevoegde tweede simulatie zal meer 

betrouwbaarheid inbrengen ten opzichte van de al aanwezige eerste, de derde zal minder toevoegen ten 

opzichte van de al aanwezige eerste en tweede, en als er al een bepaald aantal simulaties is, voegt een 

extra simulatie nagenoeg niets meer toe. (Na 19 items is de meeropbrengst bijna nihil, Cortina, 1993).  

 Cronbach’s Alpha wordt door psychologen nog al eens onnadenkend gebruikt, zo betogen 

Cortina (1993) en Sijtsma (2009). Vooral bij meerdimensionele schalen neemt de waarde van Alpha 

snel toe bij testverlenging: in gevallen waarin unidimensionaliteit gewenst is kan dit “opblazen” van 

Alpha zonder vermelding van dimensionaliteit dus misleidend werken (zie ook Shelvin, Miles, Davies, 

& Walker, 2000). Cortina (1993) beschrijft drie factoren die de omvang van Alpha beïnvloeden: (1) de 

inter-item correlatie, (2) dimensionaliteit, en (3) het aantal simulaties (testverlenging). Het gewenste 

niveau van dimensionaliteit hangt af van het beoordelingsdoel. Cortina (1993) pleit er voor om door 

middel van factoranalyse te bepalen of binnen de te analyseren item-pool sprake is van uni-

dimensionaliteit (één dimensie wordt in dit proefschrift opgevat als één enkele principale component 

met eigenwaarde groter dan 1). Cortina pleit er verder voor om de drie bovengenoemde beïnvloeders 
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van de maat Alpha samen met de waarde van die maat te publiceren teneinde de laatste te appreciëren 

in het licht van de onderzoeksvraag. Deze suggestie wordt hier overgenomen: de extra gegevens om 

alpha te interpreteren zijn in de bijlagen opgenomen. Voor de SAPM is weinig vergelijkingsmateriaal, 

want voor een vergelijkbaar instrument als een AC bijvoorbeeld, kunnen door ontbrekende 

attribuutsrepetitie en herhaalde beoordeling geen alpha’s berekend worden. Een eenduidige appreciatie 

van de geobserveerde gegevens zal dan ook niet te geven zijn.

 Het inzetten van meerdere beoordelaars wordt door sommigen opgevat als synoniem aan 

testverlenging: één SA-simulatie met één beoordelaar geldt in dat geval als één item en één SA-simulatie 

met twee beoordelaars als twee items. Het als twee afzonderlijke simulaties in de berekening meenemen 

van hun beider scores (ongemiddeld dus) zal de betrouwbaarheid opvoeren. Het gebruik van meerdere 

beoordelaars vormt een extra variantiebron en werkt daarmee multidimensionaliteit in de hand.  

 Unidimensionaliteit wordt voor de SA verkozen omdat men daarmee tot een meer constructvalide 

score komt, wat wellicht van belang is bij ontwikkelingsvraagstellingen, waar het dus meer om fijnmazige 

diagnose dan om een globale prestatievoorspelling gaat (Lievens & Conway, 2001). Unidimensionaliteit 

pleit dus voor wel middelen, en dat is ook het praktische standpunt dat in dit proefschrift wordt 

ingenomen. De SA met zijn drie, vier, of vijf simulaties, waarin steeds dezelfde set attributen wordt 

beoordeeld, wordt in de betrouwbaarheidsberekeningen dus gezien als één schaal waarin elke simulatie één 

item is, bestaande uit gemiddelde beoordelaarsscores.  

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2    PresentaPresentaPresentaPresentatie van de tie van de tie van de tie van de gegevensgegevensgegevensgegevens    voor voor voor voor onderzoeksonderzoeksonderzoeksonderzoeksvraag 1avraag 1avraag 1avraag 1a    en 1ben 1ben 1ben 1b: : : :     
Tabel 4.1 presenteert samenvattend de gegevens van de betrouwbaarheid per regime op basis van 

gemiddelde beoordelaarsscores, uitgedrukt in Cronbach’s Alpha. Deze zijn: (1) Alpha-totaal, het 

gemiddelde van de Alpha’s voor temperamentssattributen en vaardigheidsattributen, (2) de Alpha voor de 

temperamentsattributen, en (3) de Alpha voor de vaardigheidsattributen.  

 

Tabel 4.1 Betrouwbaarheden in Cronbach’s Alpha per regime 

_________________________________________________________________________________________________________ 

RegimeRegimeRegimeRegime        Aantal simulaAantal simulaAantal simulaAantal simulatiestiestiesties        AlphaAlphaAlphaAlpha----totaaltotaaltotaaltotaal    AlphaAlphaAlphaAlpha----temperamenttemperamenttemperamenttemperament    AlphaAlphaAlphaAlpha----vaardighedenvaardighedenvaardighedenvaardigheden    

_________________________________________________________________________________________________________ 

B   4   .57    -    - 

   5   .60    -    - 

C   3   .60    .63    .57 

D   3   .70    .80    .63 

(E)   3   .61    -    - 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 Tabel 4.1 is een samenvatting van gegevens uit de Bijlagen, waar tabellen zijn opgenomen met (1) 

Alpha’s per attribuut, een keer met gemiddelde en een keer met ongemiddelde beoordelaarsscores, (2) 

dimensionaliteit (eigenwaarde > 1) en, (3) intercorrelatie. In de Bijlagen is Tabel B4.1 is voor regime B, 

Tabel B4.2 is voor regime C, Tabel B4.3 is voor regime D, en Tabel B4.4 is voor regime E.  

 

4.2.4.2.4.2.4.2.3333    Antwoord op onderzoeksAntwoord op onderzoeksAntwoord op onderzoeksAntwoord op onderzoeksvraag 1avraag 1avraag 1avraag 1a    en 1ben 1ben 1ben 1b: : : :     

4.2.3.a 4.2.3.a 4.2.3.a 4.2.3.a vraag 1a: vraag 1a: vraag 1a: vraag 1a:     betrouwbaarheden per regimebetrouwbaarheden per regimebetrouwbaarheden per regimebetrouwbaarheden per regime    

Conclusie 4.1: Alpha’s nemen toe met het voortschrijden van de regimes (regime E zoals besproken 

daarbij buiten beschouwing latend). Een hogere mate van structurering van de SAPM 
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door middel van de in tabel 3.2 genoemde aspecten lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Hierbij moeten regimes als een totaalpakket aan “betrouwbaarheidsverhogende” 

maatregelen gezien worden, er kunnen geen afzonderlijke structuurelementen 

aangewezen worden waarop het effect is terug te voeren. 

Conclusie 4.2: Met een hogere mate van structuur in het tegenspel en een opdeling in kleinere 

attributen lijkt men op een tot twee simulaties te kunnen besparen voor dezelfde Alpha-

waarde in de SAPM. Wanneer regime B met regime C en D vergeleken wordt, ziet 

men vergelijkbare Alpha-waarden bij minder simulaties. 

 

4.2.3.b 4.2.3.b 4.2.3.b 4.2.3.b vraag 1b: vraag 1b: vraag 1b: vraag 1b:     verschillen in betroverschillen in betroverschillen in betroverschillen in betrouwbaarheid tussen temperamentsuwbaarheid tussen temperamentsuwbaarheid tussen temperamentsuwbaarheid tussen temperaments----    en vaardigheidsen vaardigheidsen vaardigheidsen vaardigheidsattributenattributenattributenattributen. 

Conclusie 4.3: Temperamentsattributen geven hogere betrouwbaarheden te zien in alle regimes. 

Conclusie 4.4: De temperamentsattributen lijken meer te profiteren dan de vaardigheidsattributen van 

het voortschrijden van de regimes, dit is tenminste het geval tussen regime C en D. 

 

4.2.4 Dis4.2.4 Dis4.2.4 Dis4.2.4 Discussie bijcussie bijcussie bijcussie bij    de de de de antwoorden op onderzoeksvragen 1a en 1bantwoorden op onderzoeksvragen 1a en 1bantwoorden op onderzoeksvragen 1a en 1bantwoorden op onderzoeksvragen 1a en 1b    
De bijstelling van regime B naar C naar D lijkt als “pakket” een effectieve bijstelling. In de bijstelling van 

regime C naar D werden als extra’s toegevoegd: de invoering van de schaal met asymmetrische 

schaalpuntbenoeming en de overschakeling met beoordelaarssignaal. Deze laatste twee aanvullingen 

voegden extra betrouwbaarheid toe, waarschijnlijk omdat de effecten van de eerste bijstelling (van regime 

B naar C) het meeste effect in de observeerbaarheid van kandidatengedrag sorteerden, terwijl door het 

overschakeling met beoordelaarssignaal de aandacht van de beoordelaars daar expliciet op gericht werd.  

 Schollaert en Lievens (2010) beschrijven dat zij geen verhoogde betrouwbaarheid constateerden na 

het invoeren van wat zij “prompts” noemen (hier “ontlokkers” genoemd, zie Hoofdstuk 2). Schollaert en 

Lievens noemen als verklaring voor de uitblijvende betrouwbaarheidswinst dat beoordelaars in hun 

onderzoek van de prompts niet op de hoogte waren. In de SAPM zijn beoordelaars dat wèl. Enerzijds, 

omdat zij in de beoordelaarstraining expliciet op afleiders en ontlokkers geattendeerd worden, en 

anderzijds omdat het beoordelaars- en tegenspelerschap bij toerbeurt wordt uitgevoerd. Deze bekendheid 

met afleiders, ontlokkers en overschakeling met signaal lijken hun effect gehad te hebben. Beoordelaars 

bekend maken met ontlokkingstechnieken lijkt dus voordelig te zijn voor de betrouwbaarheid. 

 Vooral voor de beoordeling van de vaardigheidsattributen is de betrouwbaarheidswinst van regime 

C naar D relatief bescheiden. Op grond van een kwalitatieve praktijkobservatie van hoe beoordelaars met 

het beoordelen van vaardigheids-attributen omgaan, is een verklaring te geven. Voor vaardigheidsgebruik 

lijkt allereerst te gelden: het kan altijd meer en dus is het nooit genoeg. Voor temperaments-attributen 

lijken beoordelaars zich eerder neer te leggen bij “het is zoals het is”. Vooral ook omdat beoordelaars 

weten dat vaardigheidsgebruik in zekere mate bewust aanstuurbaar is, wordt al gauw gedacht: “Er had nog 

een schepje bovenop gekund”. Verschillen tussen beoordelaars in deze speciale vorm van strengheid (“het 

kan altijd nog wat meer”) leken te leiden tot lagere betrouwbaarheden bij vaardigheidsgebruik. Blijkbaar 

heeft de verhoging van de structuur in regime D aan deze verschillen in strengheid/mildheid in de 

beoordeling weinig afgedaan (zie ook eindnoot 1 bij dit Hoofdstuk). Anderzijds is de bevinding dat de 

indruksattributen vooral lijken te profiteren van toegenomen structuur in regimes opvallend, omdat het 

ontlokkingsgedrag niet op deze attributen is gericht, in regime C noch D. Het lijkt bij deze attributen dus 

zo te zijn, dat vooral het andere schaalontwerp (een van de twee wijzigingen tussen 

 

 

 

  



 
46 

 

 

Tabel 4.2: Verschil in betrouwbaarheden tussen professionele en niet-professionele beoordelaars, per 

..................attribuut, en soort attribuut, per regime in Cronbach’s Alpha. (Attribuutsafkortingen: zie Hst 3) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                ................................Type beoordelaarType beoordelaarType beoordelaarType beoordelaar 

     ____________________________________________________________________________ 

Regime Regime Regime Regime (1)(1)(1)(1)    AttribuutAttribuutAttribuutAttribuut  ProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneel                    LLLLeekeekeekeek    (en organisatie waarin werkzaam)

_____________________________________________________________________________________________________________    

Regime BRegime BRegime BRegime B    ––––    4 simulaties4 simulaties4 simulaties4 simulaties                   Luchtvaart (2)Luchtvaart (2)Luchtvaart (2)Luchtvaart (2)            Overige organisatiesOverige organisatiesOverige organisatiesOverige organisaties  

  Extraversie        .62     .60      .40(3) (N=131/172)(1)  

  Vriendelijkh. .60     .56      .32  

  Consciëntieush. .43     .36      .30 

  Stabiliteit  .38     .39      .36    

  Autonomie  .53     .51           .44 

  GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    .51.51.51.51    (3)                    .48.48.48.48                                    .36.36.36.36 

    

Regime CRegime CRegime CRegime C    ––––    3 simulaties3 simulaties3 simulaties3 simulaties                                   (N=141) (1)  

        TemperamentTemperamentTemperamentTemperament    .65.65.65.65                                                                    .63.63.63.63 

  ENT             .68                 .67 

  SYM   .66                 .64 

  WEE   .60                 .57      

        VaardighedenVaardighedenVaardighedenVaardigheden    .50.50.50.50                                                                .49.49.49.49 

  CON   .50                 .49 

  ACH   .56                 .51 

  WEG   .45                 .45 

  STU   .47                 .51 

  GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    .56.56.56.56                                                                .55.55.55.55 

 

Regime D Regime D Regime D Regime D ––––    3 3 3 3     simulatiessimulatiessimulatiessimulaties                          (N=36) (2)  

        TemperamentTemperamentTemperamentTemperament    .81.81.81.81                                    .82.82.82.82 

  ENT        .77         .78 

  SYM   .83         .84 

  WEE   .82         .83      

        VaardighedenVaardighedenVaardighedenVaardigheden    .64.64.64.64                                    .62.62.62.62 

  CON   .70         .61 

  ACH   .65         .69 

  WEG   .63         .62 

  STU   .58         .57 

  GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    .71.71.71.71                                    .72.72.72.72 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(1):(1):(1):(1): N: (hier het aantal beoordeelde kandidaten, niet het aantal beoordelaars). Elke kandidaat is in regime B in vier of 
vijf simulaties beoordeeld en in regime C en D in drie (twee kandidaten in regime D hadden vier simulaties). . . . In 
regime B is de N voor de luchtvaart 131 en de N voor de overige organisaties is 172. In regime C is N = 141 en in 
regime D is N = 52 - 74....    In Regime C is STU niet voor alle kandidaten ontlokt, de overige attributen zijn wel voor 
alle kandidaten ontlokt. 
(2):(2):(2):(2): De beoordelaars uit de luchtvaart hadden vaker beoordeeld (minstens 35 simulaties per beoordelaar) dan de 
beoordelaars uit de “overige organisaties” (10 tot 20 simulaties per beoordelaar) en deze zijn daarom afzonderlijk 
weergegeven. De beoordelingsroutine van de eersten was daarmee waarschijnlijk hoger. Om eventuele effecten 
van beoordelingsroutineweer te geven, worden de groepen in de tabel gesplitst  
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regime C en D) hiervoor verantwoordelijk is. Dit schaalontwerp beoogt tot grotere spreiding aan te 

zetten, maar geeft in gedragsvoorbeelden ook het “beïnvloedingstechnische resultaat” van - in dit geval - 

temperament weer. Bij enthousiasmeren gaat het dan bijvoorbeeld om: “weet door eigen enthousiasme 

anderen mee te krijgen”, of “eigen enthousiasme slaat over op anderen die daardoor bereidwilliger 

worden”, etc. 

 

4.2.5 4.2.5 4.2.5 4.2.5 Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor oooonderzoeksvraag 1cnderzoeksvraag 1cnderzoeksvraag 1cnderzoeksvraag 1c    

Vraag 1c:Vraag 1c:Vraag 1c:Vraag 1c:    WatWatWatWat    zijn de zijn de zijn de zijn de verschillen in geobserveerdverschillen in geobserveerdverschillen in geobserveerdverschillen in geobserveerde betrouwbaarheid tussen professionele beoordelaars en e betrouwbaarheid tussen professionele beoordelaars en e betrouwbaarheid tussen professionele beoordelaars en e betrouwbaarheid tussen professionele beoordelaars en 
getrainde leken? getrainde leken? getrainde leken? getrainde leken?     

In Tabel 4.2 worden de gegevens voor deze vraag gepresenteerd, en er worden daarbij vijf opsplitsingen 

gemaakt: (1) een opsplitsing naar regime. (2) Een opsplitsing naar professionele en lekenbeoordelaars, de 

belangrijkste opsplitsing voor de onderhavige vraag. (3) De lekenbeoordelaars zijn waar de bewaarde 

gegevens dat toelieten nog eens opgesplitst naar “luchtvaart” en naar “overige organisaties”. De 

lekenbeoordelaars uit de eerste organisatie hadden meer ervaring in het beoordelen dan die uit “de 

overige organisaties” (door hogere kandidatenaantallen, zie de noot onder de tabel voor de aantallen 

beoordeelde simulaties). (4) De attributen zijn waar mogelijk opgesplitst in vaardigheidsattributen en  

temperamentsattributen. (5) Tenslotte worden gemiddelden (onderstreepte waarden) weergegeven voor 

de temperaments- en de vaardigheidsattributen. Deze worden steeds boven de enkelvoudige waarden 

weergegeven. Let wel, tabel 4.2 splitst op naar professionele/leken beoordelaars, waardoor geringe 

verschillen met de tabellen uit de Bijlagen en Tabel 4.1 (die deze opsplitsing niet heeft) kunnen 

ontstaan, bijvoorbeeld door andersoortige ontbrekende data, of door afronding. 

 De training voor het beoordelen (in de zin van: toekennen van scores) is in lengte en opzet gelijk 

voor professionals en leken. De eersten echter, krijgen extra opleiding in met name het schriftelijk 

rapporteren. Gevonden verschillen zouden dus met name terug te voeren moeten zijn op de formele 

kennis (door opleiding), of (werk)ervaring die die professionals verwierven voordat zij de 

beoordelaarstraining volgden. De training in regime B was korter (vier opnames) en minder 

gestructureerd dan in regime C en D (zeven opnames, met instructies via ondertitels). 

4.2.6. Beantwoording van onderzoeksvraag 1c4.2.6. Beantwoording van onderzoeksvraag 1c4.2.6. Beantwoording van onderzoeksvraag 1c4.2.6. Beantwoording van onderzoeksvraag 1c    
Conclusie 4.3:  Getrainde leken houden gelijke tred met professionals als het gaat om geobserveerde 

betrouwbaarheid in toegekende beoordelingen. Deze bevinding geldt in alle regimes, 

voor alle soorten attributen (vaardigheden en temperament). 

Conclusie 4.4:  In het oudere regime B geldt, dat ook na beoordelaarstraining routine on-the-job nodig is 

om het niveau van de professionele beoordelaars te halen. Niet berekend kan worden of 

dit na verlengde of meer gestructureerde beoordelaarstraining, ook nog voor de latere 

regimes geldt, zoals het vigerende regime D. 

4.2.7. Discussie bij het antwoord op4.2.7. Discussie bij het antwoord op4.2.7. Discussie bij het antwoord op4.2.7. Discussie bij het antwoord op    onderzoeksvraag 1conderzoeksvraag 1conderzoeksvraag 1conderzoeksvraag 1c    
Conform gewenste uitgangspunten, blijken leken en professionals beoordelingen van een gelijke 

kwaliteit te genereren, tenminste in betrouwbaarheidszin. Daarmee lijkt continuering van het inzetten 

van getrainde leken verantwoord, wat voor de marktniche van de SAPM (reorganisaties) een voordeel 

is uit oogpunt van acceptatie en gedragenheid, omdat op die manier belangenbehartigers van kandidaten 

als beoordelaars kunnen participeren. Vanuit deze participerende rol is men in de nabijheid van het 

proces, en is het eenvoudiger om toe te zien op procedurele rechtvaardigheid, zich een beeld te vormen 

van de gemiddelde kwaliteit van het kandidatenaanbod, en daarmee van de benodigde 

strengheid/mildheid bij aannamebeslissingen, etc. 

 Een onzekerheid blijft nog, of getrainde leken in het vigerende regime D aan de 

beoordelaarstraining genoeg hebben (ondanks de verlenging en hogere mate van structuur daarvan), of 

dat training on the job (en zo ja, hoeveel) nodig is om tot een vergelijkbaar kwaliteitsniveau als de 
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professionals te komen. Anderzijds geldt waarschijnlijk, dat als inderdaad training on the job nodig is, 

dit net zo goed voor de professionals geldt.  De SAPM is namelijk een dermate specifieke methode 

(vooral gezien de steeds grotere verwijdering van AC’s), dat niet verwacht mag worden dat het 

psychologie-curriculum psychologen op voorsprong zet bij het beoordelen (waarmee niet gezegd is dat 

laatsten niet beter rapporteren en nabespreken, dat is niet onderzocht). “Druppelsgewijze introductie” 

van nieuwe beoordelaars in een korps van routiniers is een in de praktijk toegepaste methode om dit 

probleem te ondervangen, maar idealiter zouden de beoordelaarstrainingen training on the job 

natuurlijk overbodig maken. Hier is echter weer de vraag, of de lengte van de beoordelaarstrainingen 

daarmee niet in praktische zin onacceptabel wordt. 

 

4.3 Absolute beoordelaarsovereenstemming4.3 Absolute beoordelaarsovereenstemming4.3 Absolute beoordelaarsovereenstemming4.3 Absolute beoordelaarsovereenstemming    
Vraag 2:Vraag 2:Vraag 2:Vraag 2:    Wat is de absolute beoordelaarsovereWat is de absolute beoordelaarsovereWat is de absolute beoordelaarsovereWat is de absolute beoordelaarsovereenstemming in de SAPM in de vieenstemming in de SAPM in de vieenstemming in de SAPM in de vieenstemming in de SAPM in de vierrrr    regimesregimesregimesregimes????    

4.3.1 Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 24.3.1 Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 24.3.1 Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 24.3.1 Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 2    
Beoordelaars geven hele scores op een 7-puntsschaal. Daarmee is het dus mogelijk om de 

overeenstemming tussen twee beoordelaars in één simulatie uit te drukken in de proportie scores die 

absoluut overeenkomt, dan wel één, twee, of drie schaalpunten afwijkt. In Hoofdstuk 2 is uitgelegd dat   

 

Tabel 4.3:  Proportie beoordelaarsverschillen in aantal schaalpunten per regime 

___________________________________________________________________________________ 

RegimeRegimeRegimeRegime                                                            BBBBeoordelaarsverschil in schaalpunteneoordelaarsverschil in schaalpunteneoordelaarsverschil in schaalpunteneoordelaarsverschil in schaalpunten (1)     

   __________________________________________________________ 

   0  1  2  3 

___________________________________________________________________________________ 

B   41  46  12   2 

C   53  41   5   1 

D   51  42   6   1 

(E)   41  48  11   1 

____________________________________________________________________________________ 
(1) In afgeronde waarden, daardoor kan een som van hoger of lager dan 100 ontstaan. 

 

beoordelaarsverschillen van één schaalpunt als overkomelijk werden beschouwd. Twee schaalpunten 

verschil worden als het uiterste te tolereren beschouwd en drie schaalpunten verschil gelden als niet 

tolerabel. Tabel 4.3 geeft deze gegevens weer voor de vier regimes en deze tabel is een samenvatting van 

Tabel B4.5 uit de Bijlagen. 

4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 Beantwoording van Beantwoording van Beantwoording van Beantwoording van onderzoeksvraag 2onderzoeksvraag 2onderzoeksvraag 2onderzoeksvraag 2    
Conclusie 4.5:   De verdeling van beoordelaarsovereenstemming komt in het vigerende regime in 

cumulatief 93% van de toegekende scores inderdaad overeen met het voor leken 

inzichtelijke criterium voor beoordelaarsovereenstemming: “maximaal 1 schaalpunt 

verschil mag”, wat in beoordelaarstrainingen apriori als wenselijke 

beoordelingskwaliteit wordt gepropageerd. 

4444.3.3 D.3.3 D.3.3 D.3.3 Discusiscusiscusiscussie bij hetsie bij hetsie bij hetsie bij het    antwoord op antwoord op antwoord op antwoord op onderzoeksvraag 2onderzoeksvraag 2onderzoeksvraag 2onderzoeksvraag 2    
In het vigerende regime D laten 51% van de toegekende scores (over alle attributen) absolute 

overeenstemming zien, in regime C was dat 53%. De verdergaande structurering van regime C naar D 

heeft op de kwaliteit van de beoordelaarsovereenstemming nauwelijks invloed gehad. Daarentegen gaf 
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de stap van regime B naar C een verbetering van beoordelaarsscores te zien in de “nog net tolerabel 

geachte” categorie van 2 punten verschil. De te grote proportie van 12% verschil van twee schaalpunten 

in regime B, is met de overgang naar regime C verlaagd. 

 Het is niet bekend welke maatregelen genomen zouden moeten worden om deze proportie (6% in 

regime D) nog verder te verkleinen, sterker nog, de wenselijkheid van die verkleining is op zichzelf een 

vraag. Om een voorbeeld te geven van dergelijke maatregelen: geëxperimenteerd is met het bereiken 

van een hogere mate van absolute overeenkomst. Dit vergde een wijze van beoordelaarsondersteuning 

(schaalontwerp, gebruikte gedragsvoorbeelden, etc.) die attribuutsuitholling met zich meebracht: een al 

te mechanische manier van “gedragsscoring” in plaats van gedragsbeoordeling. Een klassiek voorbeeld 

van eigenschapsuitholling: een attribuut als “extraversie” scoren aan de hand van het aantal malen dat 

iemand het woord neemt in een groepsdiscussie. Men zal zo een hoge graad van overeenstemming 

bereiken, maar de vraag is wat het attribuut dan nog dekt. Bovendien was in het genoemde experiment 

navenant meer tijd voor de beoordelaarstraining nodig. Op grond van deze ervaringen is de 

praktijkbevinding dat beoordelaars het in de helft van de gevallen niet tot op de schaalpunt met elkaar 

eens zijn, verder maar ongemoeid gelaten. 

 De keuze van een maat tenslotte die voor leken beter te begrijpen is heeft ook zijn nadelen: waar 

de Alpha bij de overgang van regime C naar D de gewonnen interne consistentie kon uitdrukken, raken 

dergelijke effecten in de hier gehanteerde maat buiten het vizier.    

4.4 4.4 4.4 4.4 Betrouwbaarheid na instrumentverkortingBetrouwbaarheid na instrumentverkortingBetrouwbaarheid na instrumentverkortingBetrouwbaarheid na instrumentverkorting    
Vraag 3Vraag 3Vraag 3Vraag 3aaaa::::    In hoeverre kan het aantal van drie simulaties in het vigerIn hoeverre kan het aantal van drie simulaties in het vigerIn hoeverre kan het aantal van drie simulaties in het vigerIn hoeverre kan het aantal van drie simulaties in het vigerende regime Dende regime Dende regime Dende regime D    nog verder gereduceerd nog verder gereduceerd nog verder gereduceerd nog verder gereduceerd 

worden uit oogpunt van betrouwbaarheid?worden uit oogpunt van betrouwbaarheid?worden uit oogpunt van betrouwbaarheid?worden uit oogpunt van betrouwbaarheid?    
Vraag 3b:Vraag 3b:Vraag 3b:Vraag 3b:    Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van beoordelaarsscores per Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van beoordelaarsscores per Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van beoordelaarsscores per Wat zijn de effecten op betrouwbaarheid van wel en niet middelen van beoordelaarsscores per 

simulatiesimulatiesimulatiesimulatie    
    

4.4.1  Aantal simulaties en betrouwbaarheid in Alpha4.4.1  Aantal simulaties en betrouwbaarheid in Alpha4.4.1  Aantal simulaties en betrouwbaarheid in Alpha4.4.1  Aantal simulaties en betrouwbaarheid in Alpha    
Hieronder zal bepaald worden in welke mate en tot welk niveau de samenhang tussen het aantal 

simulaties de betrouwbaarheid blijft stijgen. Dit wordt gedaan met gemiddelde en ongemiddelde 

beoordelaarsscores per simulatie. 

 Vanaf de beschikbare betrouwbaarheidsgegevens voor een bepaald simulatie-aantal zal naar boven 

en beneden geëxtrapoleerd worden volgens de formule van Cortina (1993). Na 11 simulaties is gestopt 

met de extrapolatie (en zijn de curves in de figuur schattingswijze verder geprojecteerd), omdat het uit 

kostenoogpunt niet realistisch is om SA’s van 11, laat staan van een hoger aantal simulaties aan te 

bieden. De alpha’s voor de vaardigheidsattributen worden nog eens afzonderlijk geëxtrapoleerd, omdat 

die in omvang achterblijven bij de temperamentsattributen. Instrumentverkorting zal waarschijnlijk 

voor voornamelijk deze attribuutssoort tot Alpha-waarden leiden die niet meer acceptabel zijn.    

4.4.2. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 34.4.2. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 34.4.2. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 34.4.2. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 3    

In Figuur 4.1 is de samenhang tussen simulatie aantal en Alpha grafisch weergegeven. Het gaat hier 

steeds om de gemiddelde Alpha van alle attributen. Deze weergave gebeurt drie keer: (1) voor 

ongemiddelde beoordelaarscores, waarbij de betrouwbaarheden over alle regimes heen worden 

gemiddeld (onderbroken streep), (2) hetzelfde voor wel gemiddelde beoordelaarssscores (ononderbroken 

streep), en (3) nog een keer afzonderlijk voor het vigerende regime D (fijne stippellijn). De 

geëxtrapoleerde waarden (horend bij andere aantallen dan drie simulaties) voor Alpha’s over alle 

attributen uit regime D zijn voor twee simulaties: 0.57, vier simulaties: 0.79, vijf simulaties: 0.82, zes 

simulaties: 0.85, zeven simulaties: 0.87, acht simulaties: 0.88, negen simulaties: 0.89, tien simulaties: 

0.90, elf simulaties: 0.91.  
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Figuur 4.1: Aantal simulaties en Cronbach’s Alpha: afnemende meeropbrengsten 

    
 Voor de vaardigheidsattributen uit regime D zijn de geëxtrapoleerde Alpha’s: twee simulaties: 

0.53, vier simulaties: 0.69, vijf simulaties: 0.74, zes simulaties: 0.77. Deze waarden zijn voor de 

overzichtelijkheid nìet weergegeven met een curve in Figuur 1. 

 In de Bijlagen voor dit Hoofdstuk zijn item-totaal correlaties en verschillen in dimensionaliteit 

weergegeven voor wel en niet gemiddelde beoordelaarsscores (Tabellen B4.1, B4.2, B4.3, en B4.4).    

4.4.3 Beantwoording van onderzoeksvraag 34.4.3 Beantwoording van onderzoeksvraag 34.4.3 Beantwoording van onderzoeksvraag 34.4.3 Beantwoording van onderzoeksvraag 3    
Vraag 3aVraag 3aVraag 3aVraag 3a            mogelijkheden tot instrumentverkortingmogelijkheden tot instrumentverkortingmogelijkheden tot instrumentverkortingmogelijkheden tot instrumentverkorting    

Conclusie 4.6: Schrappen van één van de drie simulaties uit het vigerende regime leidt ondanks de 

hoge structurering van regime D (rode, door stippen gevormde lijn) tot te lage 

betrouwbaarheid, die met name gevreesd moet worden bij de vaardigheidsattributen.  

Vraag 3bVraag 3bVraag 3bVraag 3b            effecten van wel/niet middelen van beoordelaarsscoreseffecten van wel/niet middelen van beoordelaarsscoreseffecten van wel/niet middelen van beoordelaarsscoreseffecten van wel/niet middelen van beoordelaarsscores    

Conclusie 4.7: Het is “verleidelijk ” om van ongemiddelde beoordelaarsscores uit te gaan, vooral bij 

lage simulatie-aantallen (onderbroken lijn): het blaast de Alpha’s op. Bij hogere 

simulatieaantallen neemt deze voorsprong af. 

4.4.4 Discussie bij4.4.4 Discussie bij4.4.4 Discussie bij4.4.4 Discussie bij    de antwoorden op onderzoeksvraag 3de antwoorden op onderzoeksvraag 3de antwoorden op onderzoeksvraag 3de antwoorden op onderzoeksvraag 3    

De SAPM met één simulatie inkorten is uit betrouwbaarheidsoogpunt risicovol, omdat juist voor de 

vaardigheidsattributen een te lage betrouwbaarheid verwacht moet worden. De betrouwbaarheid van de 

laatsten is immers structureel lager dan die van de temperamentsattributen. Aansluitend bij brede 

consensus in het vakgebied is voor de onderbouwing van deze conclusies een ondergrens van 0.70 voor 

Alpha gehanteerd (Schmitt, 1996), maar over de juiste waarde van Alpha wordt ook veel gediscussieerd 
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(Schmitt, 1996). Vergelijkingswaarden zijn er niet voor de SAPM, vandaar dat ondanks kritiek, toch 

aangesloten wordt bij deze consensus. 

 Het lijkt inderdaad wenselijker, vanuit oogpunt van unidimensionaliteit, om uit te gaan van 

gemiddelde beoordelaarsscores. 

 Voor het handhaven van drie simulaties zijn nog een aantal andere overwegingen. De eerste heeft 

te maken met het hanteren van de consistentiemaat: als het inderdaad nuttig blijkt die als alternatieve 

predictor op te nemen naast de traditionele maat van scorehoogte, dan is het weinig zinvol die maat op 

twee simulaties te baseren. De tweede overweging heeft te maken met rechtvaardiging: herhaalde 

beoordeling heeft hoge face-validity. Meer simulaties hebben is meer kansen hebben, en dat blijkt in de 

praktijk apaiserend te werken. 

 Wie het te omslachtig vindt om een betrouwbaarheid van 0.70 te realiseren bij drie simulaties, zou 

over manieren moeten nadenken om de betrouwbaarheid te verhogen met minder simulaties, of 

algemener gezegd, met inzet van minder manuren. Het ligt voor de hand het dan in nog meer structuur 

van het tegenspel te zoeken. De praktijk leert echter dat in het tegenspel nauwelijks nog winst te behalen 

is, omdat het van een dermate hoge structuur is dat tegenspelers cognitief aan de grenzen van hun kunnen 

zitten. Nog meer structuur op dit gebied zou juist averechts kunnen werken. Overmatige structurering, 

die daarom niet meer goed te realiseren valt, zou juist het wezenskenmerk van face-validity teniet kunnen 

doen. 

Als er in de toekomst verbeteringen in de SAPM aangebracht worden met het oog op het 

versterken van de betrouwbaarheid, dan moet dit op een zeer “cognitief ergonomische manier” voor de 

tegenspeler gebeuren. Op het moment van het schrijven van dit proefschrift circuleren nog geen ideeën 

daartoe, zoals dat kort voor de formele overgang van oude regimes wel het geval was: die ideeën werden 

dan uitgeprobeerd, en geformaliseerd in nieuwe procedures voor nieuwe regimes. 

 Om kort te gaan: wanneer de in Hoofdstuk 2 geformuleerde 14 structuurkenmerken gehandhaafd 

blijven, moet niet heel veel meer betrouwbaarheidswinst verwacht worden uit het tegenspel, tenminste in 

de randvoorwaarden waarin dat nu plaatsvindt: in één en dezelfde ruimte waarin kandidaat, tegenspeler 

en beoordelaars zich bevinden. Om een alternatief te noemen: het tegenspel kan zich in een andere ruimte 

bevinden dan de beoordelaars (eenzijdig spiegelglas tussen de ruimtes). Beoordelaars kunnen de 

tegenspeler dan in een oortje gesproken aanwijzingen geven, en daarmee het tegenspel op een andere, 

misschien meer efficiënte wijze aansturen. Om redenen van transparantie is echter niet gebruik gemaakt 

van deze handelswijze. 

Wellicht dat op andere terreinen van de beoordelaarsondersteuning nog wat te verwachten is. Om 

het laatste te bereiken, zal een van de structuurkenmerken waarschijnlijk losgelaten moeten worden, of 

zal op een geheel nieuwe grondslag tegen het beoordelen van sociale competentie aangekeken moeten 

worden. Vernieuwende rotatiewijzen en andere logistieke inrichting zouden de efficiëncy van de SAPM 

kunnen verhogen, waarmee de omslachtigheid vanwege de inzet van drie simulaties verzacht kan worden. 

Om een voorbeeld te geven van experimenteren buiten de 14 structuurkenmerken: in een pilot 

werd geëxperimenteerd met het geven van een groter aantal ontlokkers dan de huidige norm van vier: 

tussen de zes en tien. Dit heeft logistiek en kostentechnisch een voordeel: het roteren van beoordelaars en 

tegenspelers over kandidaten kost relatief veel tijd (verplaatsen, overleggen, opstarten). De inzet was hier: 

meer ontlokkingen in twee simulaties die iets langer duren, en daardoor één simulatie besparen. 

  Het bleek lastig om zoveel ontlokkingen voor één attribuut op een geloofwaardige manier te 

realiseren als tegenspeler. Bovendien ontstonden bij beoordelaars na vier of vijf ontlokkingen 

verzadigingseffecten: “ze hadden het wel gezien”. Het is ook om deze reden vooralsnog bij de drie 

simulaties met vier ontlokkers per attribuut gebleven.    
________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

 (1) Beoordelaars die elkaar op deze vorm van strengheid betrapten betichten elkaar van "het Rupsje Nooitgenoeg 
syndroom", dat in een wetenschappelijk vertoog nauwelijks plaats heeft, maar wel veelzeggend is.
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HOOFDSTUK 5 
 

Factorstructuur,  
consistentiescores, 

en 
construct-validiteit 
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5.0 Inleiding 5.0 Inleiding 5.0 Inleiding 5.0 Inleiding     
5.0.1 Onderzoe5.0.1 Onderzoe5.0.1 Onderzoe5.0.1 Onderzoeksvragenksvragenksvragenksvragen    
In dit hoofdstuk worden de onderstaande vragen beantwoord op het gebied van onderscheidbaarheid 

van eigenschappen, dimensionaliteit, eigenschappen van consistentiescores, constructvaliditeit en 

spreiding: 

Par. 5.1 Vraag 4: Hoe zijn in de drie regimes de correlatiecorrelatiecorrelatiecorrelatiessss    tussen attributentussen attributentussen attributentussen attributen, op te vatten als 
indicator voor onderscheidbaarheid van attributen? 

Par. 5.2 Vraag 5a: In welke mate is er ondersteuning voor de IPC als onderliggende 
…………………….. factorstructuurfactorstructuurfactorstructuurfactorstructuur van de beoordeelde attributen? 

 Vraag 5b: Wat is de best verdedigbare manier om scores over regimes heen  
   vergelijkbaar te maken voor de predictiestudie? 

Par. 5.3 Vraag 6: Is scorehoogte voldoende onafhankelijk van scoreconsistentie om als 
additionele predictor overwogen te worden? 

Vraag 7a: Neigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consistentie, of naar 
inconsistentie? 

Vraag 7b: In hoeverre zijn er verschillen in consistentie tussen vaardigheidsattributen 
en temperamentsattributen? 

Par. 5.4 Vraag 8a: In hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeitconstructvaliditeitconstructvaliditeitconstructvaliditeit in de verschillende 
…………………….. regimes? 
Vraag 8b: In hoeverre is er een verschil in geobserveerde constructvaliditeit te zien 
…………………….. tussen professionele beoordelaars en lekenbeoordelaars? 
Vraag 8c: In hoeverre verschilt de constructvaliditeit van de temperamentsattributen 

van die van de vaardigheidsattributen? 
Vraag 8d: In hoeverre is hetgeen de SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) 

instrumenten te beoordelen? 

Par 5.5 Vraag 9: Wat zijn de effecten van de regime-bijstelling op scscscscoreoreoreore----spreidingspreidingspreidingspreiding? 
 

5.0.2 Methodische overwegingen vooraf5.0.2 Methodische overwegingen vooraf5.0.2 Methodische overwegingen vooraf5.0.2 Methodische overwegingen vooraf    
Een probleem dat zich in dit hoofdstuk voordoet, is dat de causaliteit tussen regimes en te 

presenteren psychometrische kwaliteitsmaten niet is vast te stellen. De voornaamste reden is dat bij 

de auteur geen analysetechnieken bekend zijn met psychometrische kwaliteitsmaten als afhankelijke 

variabele. Een andere reden is dat er geen sprake is van experimentele condities. De 

significantietoetsing blijft dus achterwege.  Omwille van de eenvoud zal hieronder wel gesproken 

worden van verbanden tussen de structuur van een regime en bepaalde uitkomsten op het gebied van 

beoordelingskwaliteit, zonder daarmee op causaliteit te doelen. 

 Verder moet er op sommige momenten in dit hoofdstuk alvast een sprong vooruit gemaakt 

worden, naar de predictiestudies. Onderzoeksvraag 5 met name, is nauwelijks inzichtelijk te maken 

zonder al een verband te leggen met de predictiestudies. 

 Tenslotte wordt in dit hoofdstuk gewerkt met de consistentieformules uit de laatste paragraaf  

van Hoofdstuk 2. Voor formules en overwegingen daarvoor zij daarnaar verwezen. 

5.1 5.1 5.1 5.1 CCCCorrelatieorrelatieorrelatieorrelaties tussens tussens tussens tussen    attributenattributenattributenattributen
Vraag 4:Vraag 4:Vraag 4:Vraag 4:    Hoe zijnHoe zijnHoe zijnHoe zijn    in de drie regimes in de drie regimes in de drie regimes in de drie regimes de de de de correlatiecorrelatiecorrelatiecorrelatiessss    tussen attributen, tussen attributen, tussen attributen, tussen attributen, opopopop    te vatten als indicator voor te vatten als indicator voor te vatten als indicator voor te vatten als indicator voor 

onderscheidbaarheid van attributen?onderscheidbaarheid van attributen?onderscheidbaarheid van attributen?onderscheidbaarheid van attributen? 

5.5.5.5.1.1 Aanleiding in de praktijk1.1 Aanleiding in de praktijk1.1 Aanleiding in de praktijk1.1 Aanleiding in de praktijk    
In Hoofdstuk 2 is aangegeven dat het uit ontwikkeloogpunt wenselijk is om een groter aantal 

attributen te beoordelen. De opsplitsing WEE/ACH/WEG/STU die vanaf regime C wordt 

gehanteerd, wordt door kandidaten als een nuttig aangrijpingspunt gezien om hun interactieve 
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competentie door middel van training te versterken. Het opdelen in kleine technieken maakt de 

overdracht van de laatsten door training gemakkelijke (Ivey, 1971; Ivey & Authier, 1978;  Hommes, 

2006; Lang & Van der Molen, 1992; Smit, 1995). Opdeling van attributen maakt directe transfer van de 

SAPM-resultaten (zonder nog eens een interpretatieslag te maken) naar een trainingscontext 

mogelijk. Dat is dus in het voordeel van de trainer. Deze opdeling lijkt echter in het nadeel van de 

beoordelaar: te veel attributen maakt onderscheiding lastig. Uit de AC-literatuur blijkt dat het in 

algemene zin verstandig is om zo weinig mogelijk attributen te beoordelen, tenminste in één simulatie 

(Bowler & Woehr, 2006; Gaugler, & Thornton, 1989; Lievens, 1998; Lievens & Conway, 2001).   

  Voor het verbeteren van de onderscheidbaarheid van attributen zijn maatregelen genomen op 

het gebied van de beoordelaarsondersteuning en de gedragsontlokking, zie Hoofdstuk 2. Bezien kan 

nu worden hoe het met de feitelijke onderscheidbaarheid is gesteld, met name bij de achter elkaar 

ontlokte eigenschappen. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2        Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 4onderzoeksvraag 4onderzoeksvraag 4onderzoeksvraag 4 

De feitelijke onderscheidbaarheid (kunnen beoordelaars het onderscheid tussen attributen in de 

praktijk maken) wordt op twee manieren benaderd. Een eerste keer door naar de correlaties tussen 

attributen te kijken, vooral naar de attributen die qua volgorde na elkaar worden ontlokt. De tweede 

keer met factoranalyse in Paragraaf 5.2, waar ook de merites van beide manieren in onderlinge 

vergelijking besproken worden. De eerste analyse is het onderwerp van deze paragraaf. 

  

Tabel 5.1: Samenvatting van correlaties tussen attributen 

________________________________________________________________________________________________________ 

Regime Gemiddelde van correlaties Correlaties tussen achter elkaar ontlokte attributen 

    tussen alle attributen  ___________________________________________________________ 

        WEE-ACH  ACH-WEG WEG-STU (1) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

B   0.34      

C   0.46     0.75   0.68   0.14 

D   0.17     0.47   0.33   0.15 

E   0.34 

________________________________________________________________________________________________________ 

(1) STU is in Regime C niet voor alle kandidaten ontlokt. Andere attributen, ook in overige regimes, zijn 

wel altijd ontlokt 

 

  De correlaties tussen losse attributen worden weergegeven per regime in de Bijlagen in Tabel 

B5.1. Een samenvatting van deze tabel is te vinden in Tabel 5.1. Deze samenvatting bevat: (1) het 

gemiddelde per regime van alle correlaties tussen losse attributen (in scorehoogte, niet in 

scoreconsistentie). Deze zijn berekend op algebraïsche waarden van correlaties. (2) Voor regime C en 

D: de geobserveerde correlaties per regime van de vaardigheidsattributen die na elkaar worden 

ontlokt. Het gaat om WEE > ACH > WEG > STU. De drie correlaties die tussen deze attributen 

ontstaan zijn omkaderd in de Bijlagen in Tabel B5.1. 

 

5.1.35.1.35.1.35.1.3    Beantwoording van onderzoeksvraag 4Beantwoording van onderzoeksvraag 4Beantwoording van onderzoeksvraag 4Beantwoording van onderzoeksvraag 4    
Conclusie 5.8    De voortschrijdende structurering van de SAPM in de overgang van regime C naar 

regime D, gaat samen met een lagere correlatie tussen attributen. 
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5.1.45.1.45.1.45.1.4        Discussie bij antwoord op onderzoeksvraag 4Discussie bij antwoord op onderzoeksvraag 4Discussie bij antwoord op onderzoeksvraag 4Discussie bij antwoord op onderzoeksvraag 4 
Met het voortschrijden van de regimes blijkt de feitelijke onderscheidbaarheid van attributen beter te 

worden. Wat men ook mag vinden van de omvang van de correlaties tussen na elkaar ontlokte 

attributen in regime D, duidelijk is wel dat het ontlokkingsgedrag in regime D voor feitelijke 

onderscheidbaarheid de beste garanties geeft van alle regimes. Met het laatste is het beter gesteld dan 

wat een aantal andere AC-onderzoekers rapporteerden. Lievens (2001b) bijvoorbeeld, rapporteerde een 

gemiddelde correlatie binnen simulaties van .79 en Arthur en Villado (2008) rapporteerden een 

gemiddelde correlatie van .52. 

  Wanneer de vaardigheidssequentie WEE-ACH-WEG-STU (weerstand afbouwen > 

bezwaren achterhalen > bezwaren wegnemen > op uitvoering aansturen) nader wordt beschouwd, dan 

valt op dat de correlatie tussen de naastgelegen attributen die op dezèlfde principale component laden 

(zie par 5.2) hoog is (WEE/ACH/WEG). Tussen SYM (een niet ontlokt attribuut) en WEE is de 

correlatie hoog in regime D.  

 Praktisch gezien zouden nòg meer attributen onderscheidend beoordeeld kunnen worden, als 

daar tijd voor is. In de praktijk blijkt dat het vier keer ambigu ontlokken van één ontlokkingsattribuut 

ongeveer vijf minuten duurt (temperamentele attributen worden niet ontlokt).     

5.2 5.2 5.2 5.2 FactorstructuurFactorstructuurFactorstructuurFactorstructuur    
Vraag 5a:Vraag 5a:Vraag 5a:Vraag 5a:    In welke mate is er In welke mate is er In welke mate is er In welke mate is er in de regimes in de regimes in de regimes in de regimes ondersteuning voor de IPC als ondersteuning voor de IPC als ondersteuning voor de IPC als ondersteuning voor de IPC als onderliggendeonderliggendeonderliggendeonderliggende    factorstructuurfactorstructuurfactorstructuurfactorstructuur    

van de beoordeelde attributen?van de beoordeelde attributen?van de beoordeelde attributen?van de beoordeelde attributen?    
Vraag 5b:Vraag 5b:Vraag 5b:Vraag 5b:    Wat is de best verdedigbaWat is de best verdedigbaWat is de best verdedigbaWat is de best verdedigbare manier om scores over regimes heen vergelijkbaar te maken voor re manier om scores over regimes heen vergelijkbaar te maken voor re manier om scores over regimes heen vergelijkbaar te maken voor re manier om scores over regimes heen vergelijkbaar te maken voor 

de predictiestudie?de predictiestudie?de predictiestudie?de predictiestudie?    

5.2.1 Nut van 5.2.1 Nut van 5.2.1 Nut van 5.2.1 Nut van factoranalyse voor predictiestudiesfactoranalyse voor predictiestudiesfactoranalyse voor predictiestudiesfactoranalyse voor predictiestudies    
Factoranalyses zijn per regime uitgevoerd met als voornaamste, praktische doel om te komen tot 

vergelijkbare attributen of lineaire combinaties daarvan over de regimes B, C, D, en E heen.  

Aangen0men kandidaten in de predictiestudies komen namelijk uit alle regimes. 

  De belangrijkste overweging om te komen tot vergelijking over regimes, en niet te werken met 

de losse attributen die elk regime biedt als predictor, is dat de kandidatenaantallen van elk van de 

regimes afzonderlijk te klein zijn om verantwoord met correlaties te werken. Een ondergrens van 70 

kandidaten wordt gehaald door kandidaten uit de “toeleverende regimes” samen te voegen.  

  Tabel 5.2 geeft de beoordeelde attributen per regime weer. A priori mocht in grote lijnen 

aangenomen worden dat alle attributen te projecteren zouden zijn in de tweedimensionele ruimte die 

de Interpersoonlijke Circumplex biedt. De hoofdassen daarin zijn een dominantie-factor (hier 

“sturen” genoemd) en een vriendelijheidsfactor (hier: “relatie” genoemd). Of een dergelijk projectie 

inderdaad mogelijk is, wordt nagegaan. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2. Factoranalyse. Factoranalyse. Factoranalyse. Factoranalyse    
Factoranalyses zijn per regime uitgevoerd op de totaalscores, dat zijn de scores op elk in Tabel 5.2 

weergegeven attribuut (vijf, zes of zeven per regime) gemiddeld over alle simulaties. Factoren zijn 

geëxtraheerd volgens principale componenten analyse (PCA) met varimax rotatie. Omdat de SAPM  

een sterke focus op interactief gedrag heeft, is gestreefd naar een oplossing die het IPC-model (zie 

Hoofdstuk 2) zou benaderen. 

          Allereerst is een exploratieve factor-analyse gedaan. Extractie van de twee IPC-factoren bleek 

in alle regimes verdedigbaar, behalve in regime C, daar bleek een derde factor met een eigenwaarde  

van 0.88 te zijn die 13% verklaarde variantie toevoegde. Het attribuut ENT laadde op deze factor. In 

regime B bleek de tweede factor (relatie) een eigenwaarde van slechts .91 te hebben, maar omwille van 

de interpreteer- en vergelijkbaarheid van de factor-oplossing is deze tweede factor gehandhaafd. 
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  Om redenen van vergelijkbaarheid met de IPC-structuur is daarna een geforceerde extractie van 

twee factoren voor alle regimes uitgevoerd. Deze oplossing is verderop in dit proefschrift gehanteerd, 

en is ook weergegeven in Tabel 5.2. De proportie verklaarde variantie per regime is: 

Regime B – sturen: 51%, relatie: 18%, 

Regime C – sturen: 28%, relatie: 47%, 

Regime D – sturen: 21%, relatie: 34%, en 

Regime E – sturen: 25%, relatie: 45%.  

5.2.35.2.35.2.35.2.3    Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor factoranalysefactoranalysefactoranalysefactoranalyse    
In Tabel 5.2 zijn de resultaten van factoranalyse weergegeven. In de bijlagen zijn in Figuur B5.1 t/m 

B5.4 de bijbehorende grafische weergaven van de factoroplossingen per regime te vinden. In die 

figuren ziet men de projectie van de attributen in de twee-dimensionele IPC-ruimte. Dichtbij elkaar 

gelegen attributen kunnen vanwege hun gedragsdekking, op inhoudelijke gronden dus, als één cluster 

gezien worden. De volgende drie clusters van attributen kunnen onderscheiden worden: (1) zuiver 

sturende (rondom de “sturings-as” liggend), (2) zuiver relationele (rondom de “relatie-as” liggend), en 

(3) op beide componenten ladende attributen (midden tussen beide assen in liggend). Het laatste 

cluster wordt het “integratieve cluster” genoemd, omdat het aspecten van beide hoofdassen integreert. 

Deze drie clusters kunnen over regime B tot en met E onderscheiden worden en daardoor worden de 

clusterscores gezien hun inhoudsdekking over regimes heen vergelijkbaar voor de predictiestudies in het 

volgende hoofdstuk.  

  De attributen die op inhoudelijke gronden tot één cluster gerekend kunnen worden (zie de 

omcirkeling in de figuren B5.1 t. B5.4 in de Bijlagen, of de factorladingen in Tabel 5.1) worden lineair 

gecombineerd tot zogenaamde "clusterscores”. De betrokken attributen per cluster worden daartoe 

rekenkundig, ongewogen gemiddeld. Deze clusterscore wordt voor elke kandidaat berekend. 

Factorscores kunnen wel toegekend worden, maar omdat kandidaten steeds maar tot één regime 

behoren en geen scores in de andere regimes hebben, heeft dit geen zin voor het vergelijkbaar maken 

van attributen over regimes heen. 

5.2.45.2.45.2.45.2.4    Beantwoording van onderzoeksvraag 5a en 5bBeantwoording van onderzoeksvraag 5a en 5bBeantwoording van onderzoeksvraag 5a en 5bBeantwoording van onderzoeksvraag 5a en 5b    
Vraag 5aVraag 5aVraag 5aVraag 5a        IPC als onderliggenIPC als onderliggenIPC als onderliggenIPC als onderliggende factorstructuurde factorstructuurde factorstructuurde factorstructuur    

Conclusie 5.9     De IPC (Interpersoonlijke Circumplex) kan als onderliggende structuur in de 

beoordeelde attributen teruggevonden worden in elk regime en de attributen 

kunnen als facetten van de hoofdassen van de IPC worden beschouwd.  

 

VrVrVrVraag 5baag 5baag 5baag 5b        best verdedigbarebest verdedigbarebest verdedigbarebest verdedigbare    manier van vergelijken van scores over regimes heenmanier van vergelijken van scores over regimes heenmanier van vergelijken van scores over regimes heenmanier van vergelijken van scores over regimes heen    

Conclusie 5.10    Het per regime lineair combineren van attributen door het ongewogen middelen 

van die attributen binnen inhoudelijke clusters, lijkt gezien de 

kandidatenaantallen per regime en gezien de noodzaak tot vergelijkbaar maken 

van de gedragsdekking over regimes heen, de best verdedigbare manier om 

attributen hanteerbaar te maken voor de predictiestudies. 

5.2.55.2.55.2.55.2.5    DiDiDiDiscussiescussiescussiescussie    bij de antwoorden op onderzoeksvraag 5bij de antwoorden op onderzoeksvraag 5bij de antwoorden op onderzoeksvraag 5bij de antwoorden op onderzoeksvraag 5 

De hier gepresenteerde factoroplossing die de IPC benadert lijkt verdedigbaar. Bij visuele vergelijking 

van de factorplots uit de bijlagen is verder te zien, dat met het voortschrijven van de regimes (van B 

naar C naar D) het onderscheid tussen de eigenschappen groter wordt, in termen van grotere afstand 

tussen het sturingscluster en het relationele cluster.  
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Tabel 5.2  Factorstructuur van de attributen in regime B, C, D en E.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        EigenEigenEigenEigen----    %%%%            Lading op PriLading op PriLading op PriLading op Principale Componentncipale Componentncipale Componentncipale Component  (1)  

                     waardewaardewaardewaarde VariantieVariantieVariantieVariantie         ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RegimeRegimeRegimeRegime    AttribuutAttribuutAttribuutAttribuut       SturenSturenSturenSturen            RelatieRelatieRelatieRelatie     

___________________________________________________________________________________________________________    

BBBB   F1 Extraversie     .76.76.76.76                .03 

   F2 Vriendelijkheid     .06    .95.95.95.95 

   F3 Consciëntieusheid                .66.66.66.66                .22 

   F4 Stabiliteit      .80.80.80.80                .17 

   F5 Autonomie     .58.58.58.58                .66.66.66.66   
            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

CCCC        ENT Enthousiasmeren             .70.70.70.70                .42.42.42.42 (2) 

   SYM Sympathiek overkomen   -.05    .89.89.89.89    

            CON Consequentheid     .76.76.76.76                .17 

            WEE Weerstand afbouwen    .13    .91.91.91.91    

            ACH Bezwaren achterhalen                .29                .85.85.85.85    

            WEG Bezwaren wegnemen    .32.32.32.32                .72.72.72.72    

            STU  Sturen      .79.79.79.79                -.03             
            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

DDDD        ENT Enthousiasmeren             .4.4.4.48888                ....57575757 (2) 

   SYM Sympathiek overkomen   -.17    .7.7.7.75555    

            CON Consequentheid    .6.6.6.63333                -.05 

            WEE Weerstand afbouwen   -.15    .80.80.80.80    

            ACH Bezwaren achterhalen            -.13                .62.62.62.62    

            WEG Bezwaren wegnemen    .3.3.3.37777                .6.6.6.66666    

            STU Sturen     .82.82.82.82                -.16         
            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

EEEE            INT Interpersoonlijke Sensitiviteit  .01    .87.87.87.87 

   REL Relaties opbouwen en onderhouden -.10    .77.77.77.77 

   ONT Ontwikkelen     .49.49.49.49                .67.67.67.67 

   OVE Overtuigen     .37.37.37.37                .49.49.49.49 

   STU Sturen      .91.91.91.91                -.02 

   BES Besluitvaardigheid    .88.88.88.88                .14  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
N in regime B: 314; N in regime C: 190; N in regime D: 71 en N in regime E: 54. STU is in regime C niet voor alle 
kandidaten ontlokt, de overige attributen zijn (ook in andere regimes) wel altijd ontlokt. 
(1)(1)(1)(1) Attributen met twee vetgedrukte twee vetgedrukte twee vetgedrukte twee vetgedrukte en onderstreepteen onderstreepteen onderstreepteen onderstreepte ladingen: dit zijn de zgn. integratieve attributen, zie 5.2.3. 
Factorladingen kleiner dan .30 zijn in klein en normaal schrift weergegeven. / (2)(2)(2)(2) De omkering van de grootste 
lading wordt in de lopende tekst besproken  

Een vijftal opmerkingen is nog te maken over de factoranalyse.  

  Ten eerste, factorladingen van ENT draaien in termen van grootste omvang om van regime C 

naar D, en hiervoor is geen afdoende verklaring. 

  Ten tweede, in regime C is ondersteuning, zoals hierboven beschreven, voor aanwezigheid van een 

derde factor, alleen door ENT gevormd. Omwille van de vergelijkbaarheid is echter een geforceerde 
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extractie van twee factoren toegepast, wat wellicht dit omdraaien van grootste ladingen verklaart. Een 

aantal verschillen tussen regime C en D moet in verband met de laatste constatering genoemd worden: 

(1) de hogere mate van ontlokkingsstructuur van regime D, en (2) de lagere kandidatenaantallen in 

datzelfde regime. Of met andere woorden de benadering van regime C of regime D de best passende is, is 

niet na te gaan. Omdat echter regime D niet in de predictiestudies voorkomt, zijn eventuele problemen 

door een dekkingsverschil van ENT verder niet aan de orde. 

  Ten derde, zou men uit oogpunt van efficiëntie kunnen zeggen dat er te veel attributen beoordeeld 

worden, gezien hun nabijheid (zie factorplots in de bijlagen). Elk ontlokt attribuut kost tenslotte tijd van 

tegenspelers en beoordelaars. Een eerste nuancering op het (te) hoge aantal attributen heeft te maken met 

de al eerder aangehaalde wens om bij ontwikkeldoeleinden tot een grotere opdeling te komen, om directe 

transfer (zonder nog eens een interpretatieslag te maken) naar een trainingscontext mogelijk te maken. 

De tweede nuancering heeft te maken met een andersoortige mix binnen een cluster dan louter op grond 

van factorlading. Die andersoortigheid is tweeledig. Ten eerste gaat het om typen attributen binnen het 

relationele en het integratieve cluster. Deze bevatten elk een temperaments-/indruksattribuut naast 

vaardigheidsattributen. Ten tweede: de wijze van ontlokking van de ontlokkingsattributen binnen een 

cluster is andersoortig. Om een voorbeeld te geven: in het sturingscluster bevinden zich CON en STU, 

met respectievelijk contraire en impliciete ontlokking. Het relationele cluster heeft ACH en WEG, met 

respectievelijk impliciete en ambigue ontlokking. Niet overzien kan worden of verschillen in ontlokking 

en attribuutstype de gedragsdekking binnen een cluster zinvol verrijken voor het doel van de SAPM: 

selectie- of ontwikkeldiagnostiek. Bij een eventuele herziening van de attribuutset moeten 

bovengenoemde overwegingen daarom afgezet worden tegen argumenten van loutere attribuutsreductie. 

  Ten vierde, de invulling die autonomie heeft gekregen in regime B zal op het eerste gezicht 

verbazen gezien zijn dubbele lading op zowel het relatie- als het sturingscluster. Dit attribuut lijkt door 

die invulling op de attributen in de andere regimes tot het integratieve cluster gerekend worden. 

Attributen met lading op één principale component zijn voorwaardenscheppend (relatie) of afrondend 

(sturing), maar het echte “omkrijgen” van een gesprekspartner wordt gedekt met het integratieve cluster. 

Zo bezien, past het attribuut autonomie uit regime B wel weer in het integratieve attribuutscluster in het 

kader van de SAPM, met daarbij de aantekening dat het een curieuze factorlading heeft binnen de 

grotere Big-Five traditie. Het is onder meer om deze problematische opvatting van de factor autonomie 

(zie ook Ostendorf & Angleitner, 1994) dat van regime B is afgestapt.  

  Ten vijfde tenslotte, het attribuut extraversie in regime B zou op het eerste gezicht als de evenknie 

van het attribuut ENT in regime C en D opgevat kunnen worden. In regime B is extraversie echter meer 

als “dominantiefactor” opgevat, en dus meer als sturend attribuut dan als attribuut dat betrekking heeft 

op “transfer of arousal”. Dit kan de factorlading in regime B verklaren, waar extraversie louter laadt op 

de principale factor sturen. 

5.3 5.3 5.3 5.3 Voldoende oVoldoende oVoldoende oVoldoende onafhankelijkheid van scoreconsistentienafhankelijkheid van scoreconsistentienafhankelijkheid van scoreconsistentienafhankelijkheid van scoreconsistentie 

Vraag 6:Vraag 6:Vraag 6:Vraag 6:    Is scorehoogte voldoende onafhankelijk van scoreconsiIs scorehoogte voldoende onafhankelijk van scoreconsiIs scorehoogte voldoende onafhankelijk van scoreconsiIs scorehoogte voldoende onafhankelijk van scoreconsistentie om als stentie om als stentie om als stentie om als additioneleadditioneleadditioneleadditionele    predictor predictor predictor predictor 
overwogen te worden?overwogen te worden?overwogen te worden?overwogen te worden?    

5.3.1. Toekenning van consistentiescores5.3.1. Toekenning van consistentiescores5.3.1. Toekenning van consistentiescores5.3.1. Toekenning van consistentiescores: geen praktijkzaak: geen praktijkzaak: geen praktijkzaak: geen praktijkzaak    
In de dagelijkse toepassing van de SAPM kennen de beoordelaars alleen scores toe aan de losse 

attributen. Deze soort scores worden voortaan “scorehoogte” genoemd. Deze scores zijn iets anders dan de 

INPC (Individuele Non-Parametrische Consistentie) die werd gepresenteerd in Paragraaf 2.16. Met de 

formule die daar is gepresenteerd, zijn pas naderhand (lang na de aanname/-afwijzingsbeslissingen, voor 

dit proefschrift namelijk) consistentiescores aan kandidaten toegekend. De maat drukt uit, hoe consistent 

scorehoogte is over de drie simulaties. Deze soort scores wordt voortaan “score-consistentie” genoemd, 

waarbij het laatste begrip een wat minder technisch synoniem voor de INPC is.  
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 In de literatuur zijn nauwelijks consistentiescores over AC-resultaten gepubliceerd. De 

consistentiemaat van (Gibbons, 2008a, 2008b; 2010; Gibbons & Rupp, 2009) is vergelijkbaar met de maat 

die hier in Paragraaf 2.16 is gepresenteerd, zij het dat de noemer van de breuk bij Gibbons uitgaat van een 

vast aantal schaalpunten en simulaties, terwijl die in het onderhavige geval beide variabel kunnen zijn. 

 Omdat score-consistentie uit score-hoogte is berekend, moet nagegaan worden of het hier wel om 

twee verschillende maten gaat, vooral ook om dat andere auteurs waarschuwen voor het additioneel 

opnemen van score-consistentie als predictor (Hofstee & Smid, 1986), omdat die niets toe zou voegen.  

Om te zien of er inderdaad ondersteuning is voor deze waarschuwing, wordt allereerst de samenhang 

tussen score-hoogte en score-consistentie nagegaan: heeft score-consistentie bestaansrecht op zichzelf? 

5.3.25.3.25.3.25.3.2    Samenhang tussen scoreSamenhang tussen scoreSamenhang tussen scoreSamenhang tussen score----hoogte en scorehoogte en scorehoogte en scorehoogte en score----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie     

De samenhang tussen score-hoogte en score-consistentie is nagegaan door het berekenen van correlaties 

tussen enerzijds de gemiddelden (over drie simulaties) van de oorspronkelijke losse attributen, en 

anderzijds de consistentie-scores (INPC) voor de losse attributen (er staat hier “losse attributen” omdat 

geen gebruik wordt gemaakt van de clusterscores). Deze correlaties zijn per regime berekend. 

   Men moet zich afvragen of men bij het middelen van correlaties moet uitgaan van de algebraïsche 

waarden van correlaties, of van de absolute. Bij de correlaties tussen scorehoogte en scoreconsistentie van 

hetzelfde attribuut, zou men kunnen zeggen dat een positieve noch negatieve correlatie gewenst is. Als 

scoreconsistentie als afzonderlijke predictor zou gelden, zou men zo laag mogelijke correlaties wensen, 

wat voor teken daar ook voorstaat.  

 Om laatste reden wordt hier een voorkeur uitgesproken voor het berekenen van gemiddelde 

correlaties tussen scorehoogte en scoreconsistentie op grond van absolute waarden. In het gemiddelde 

komt zo beter tot uitdrukking dat er überhaupt correlaties zijn, die anders wellicht weggemiddeld zouden 

raken tegenover correlaties met een ander teken. Anderzijds is er elders zo weinig gepubliceerd over 

consistentiescores, dat de gemiddelden op grond van algebraïsche waarden ook worden weergegeven, 

zodat beide waarden in het beantwoorden van de onderzoeksvraag meegenomen kunnen worden.   

5.3.35.3.35.3.35.3.3. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 6. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 6. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 6. Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 6    
In de Bijlagen in Tabel B5.2 zijn per regime de correlaties weergegeven tussen scorehoogte en 

scoreconsistentie van enkelvoudige attributen (en dus niet van attribuutsclusters). In de kolommen is 

scorehoogte weergegeven en in de rijen score-consistentie. Een samenvatting voor de vetgedrukte 

diagonalen uit Tabel B5.2 is gegeven in Tabel 5.3. In deze diagonalen staan de gemiddelde correlaties  

 

Tabel 5.3: Gemiddelde correlatie tussen eigen score-hoogte en eigen score-consistentie v/e attribuut 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Regime  Gemiddelde correlatie   Gemiddelde correlatie  

   o.g.v. absolute correlatiewaarden  o.g.v. algebraïsche correlatiewaarden 

____________________________________________________________________________________________________________ 

B   0.09      0.06 

C   0.17      0.04 

D   0.18      0.08 

E   0.16      0.09 

____________________________________________________________________________________________________________ 

tussen scorehoogte en scoreconsistentie voor één enkelvoudig attribuut. (1) Allereerst worden deze 

gemiddelden berekend op absolute waarden van correlaties, en (2) daarna nog eens op grond van 

algebraïsche waarden van correlaties. Op deze manier wordt van alle attributen uit een set nagegaan wat 

de correlatie tussen zijn “eigen” score-hoogte en score-consistentie is; de correlaties tussen 
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scorehoogte/consistentie van een attribuut en alle andere attributen (gegevens die niet op de diagonaal 

staan in Tabel B5.2 zijn minder interessant voor de onderhavige onderzoeksvraag.)  

 Per enkelvoudig attribuut per regime is tevens een plot gemaakt van scorehoogte en score-

consistentie. Na visuele inspectie daarvan bleek dat waar een verband is voor een los attribuut, dit als 

lineair beschouwd kan worden. Om redenen van beknoptheid zijn deze 25 plots niet in dit proefschrift 

opgenomen, maar ze kunnen bij de auteur opgevraagd worden. 

5.3.45.3.45.3.45.3.4    Beantwoording van onderzoeksvraag 6Beantwoording van onderzoeksvraag 6Beantwoording van onderzoeksvraag 6Beantwoording van onderzoeksvraag 6    
Conclusie 5.11    Op grond van de hier gepresenteerde gegevens is er ondersteuning voor dat score-

consistentie in zijn algemeen niet of zeer zwak samenhangt met score-hoogte. 

Scoreconsistentie zal daarom in dit proefschrift als zelfstandige predictor worden 

opgenomen. 

5.3.55.3.55.3.55.3.5. Discussie bij. Discussie bij. Discussie bij. Discussie bij    het antwoord op onderzoeksvraag 6het antwoord op onderzoeksvraag 6het antwoord op onderzoeksvraag 6het antwoord op onderzoeksvraag 6    
Ondanks de conclusie dat scoreconsistentie als zelfstandige predictor zal worden opgenomen in de 

predictiestudies van Hoofdstuk 6, verdienen sommige patronen van samenhangen tussen scorehoogte en 

scoreconsistentie aandacht. Het gaat hier over twee groepen attributen met vergelijkbare gedragsdekking.   

 De eerste groep is: Regime B / F2, Regime C / SYM, Regime D / SYM, en Regime E / INT.  

 De tweede groep is: Regime B / F5, Regime C / WEG, Regime D / WEG, Regime E/ OVE.  

Zie Tabel B5.2 voor de toenemende correlaties tussen score-hoogte en scoreconsistentie.  

 Het feit dat deze qua inhoud vergelijkbare attributen de sterkste samenhangen tussen score-hoogte 

en score-consistentie te zien geven en dat daarenboven met de bijstellingen (van regime B, naar C, naar 

D) de sterkte van het verband toeneemt, blijft vooralsnog zonder verklaring. 

5.3.65.3.65.3.65.3.6    Presentatie van de gegevens van ondPresentatie van de gegevens van ondPresentatie van de gegevens van ondPresentatie van de gegevens van onderzoeksvraag erzoeksvraag erzoeksvraag erzoeksvraag 7777    
Vraag 7a:Vraag 7a:Vraag 7a:Vraag 7a:    NeNeNeNeigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consistentie, of naar inconsistentieigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consistentie, of naar inconsistentieigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consistentie, of naar inconsistentieigen kandidaten in zijn algemeenheid meer naar consistentie, of naar inconsistentie? 

Vraag 7b:Vraag 7b:Vraag 7b:Vraag 7b:    In hoeverre zijn er verschillen in consistenIn hoeverre zijn er verschillen in consistenIn hoeverre zijn er verschillen in consistenIn hoeverre zijn er verschillen in consistentie tussen vaardigheidsattributen en tie tussen vaardigheidsattributen en tie tussen vaardigheidsattributen en tie tussen vaardigheidsattributen en 
temperamentstemperamentstemperamentstemperamentsattributenattributenattributenattributen? 

In de Bijlagen, in Tabel B5.3 zijn beschrijvende gegevens opgenomen van score-hoogte en 

scoreconsistentie over alle regimes. Dit is voor beide scoresoorten twee keer gedaan: een keer per los 

attribuut, en een keer voor de attribuutsclusters. Benchmarks voor de te presenteren waarden zijn er 

weinig. Gibbons (2008) komt voor drie AC-attribuutsclusters die zij hanteerde, tot waarden van 0.72 , 

0.74 en 0.83, met standaarddeviaties van respectievelijk 0.09 , 0.09 en 0.05. 

 

Tabel 5.4  Gemiddelde consistentiescores per regime, naar soort attribuut 

_____________________________________________________________________________ 

Regime  Vaardigheidsattribuut  Temperamentsattribuut 

_____________________________________________________________________________ 

B   0.85    0.88     

C   0.82    0.87 

D   0.76    0.82 

GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld        0.0.0.0.81818181                0.860.860.860.86    Verschil: 0.05Verschil: 0.05Verschil: 0.05Verschil: 0.05    

_____________________________________________________________________________ 

 

 Als het gaat om het verschil in temperament en vaardigheden beschrijven Furr en Funder (2004) 

dat meer onwillekeurige gedragingen, zoals non-verbale of spontane (grenzend aan temperamentele, kg) 

hogere consistenties laten zien dan de meer willekeurige gedragingen. Daarmee zouden de 

temperamentsattributen een hogere consistentie te zien moeten geven dan de vaardigheidsattributen. 
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 De laagste gemiddelde consistentiescore voor losse attributen in alle regimes is 0.71. De gemiddelde 

consistentiescore over alle losse attributen over alle regimes is 0.84. Een opsplitsing naar temperaments- 

en vaardigheidsattributen over de regimes B, C en D laat de gemiddelde consistentiescores zien die in 

Tabel 5.4 zijn weergegeven. 

5.3.75.3.75.3.75.3.7    BeantwooBeantwooBeantwooBeantwoording van onderzoeksvraag rding van onderzoeksvraag rding van onderzoeksvraag rding van onderzoeksvraag 7777    
Vraag 7aVraag 7aVraag 7aVraag 7a            hoe consistent zijn kandidatenhoe consistent zijn kandidatenhoe consistent zijn kandidatenhoe consistent zijn kandidaten    

Conclusie 5.12  Kandidaten neigen naar consistentie: de gemiddelde consistentie van 0.84 

waarmee kandidaten hun vaardigheden en temperament tonen is, afgemeten aan 

de schaal die van 0 tot 1.00 loopt, aanzienlijk.  

 

Vraag 7bVraag 7bVraag 7bVraag 7b            verschil in consistentie tussen vaardigheidsverschil in consistentie tussen vaardigheidsverschil in consistentie tussen vaardigheidsverschil in consistentie tussen vaardigheids----    en temperamentsattributenen temperamentsattributenen temperamentsattributenen temperamentsattributen    

Conclusie 5.13        Temperamentsattributen geven hogere consistenties te zien, zij het dat het 

verschil gering met vaardigheidsattributen is, maar afgezet tegen het bereik (0.81 

– 1.00) waarbinnen de consistentiescores vallen, lijkt dit niet verwaarloosbaar, 

want bijna een kwart van dat bereik. Nagegaan moet worden, of dergelijke 

kleine verschillen in consistentie in predictief opzicht nog van belang zijn. 

5.3.85.3.85.3.85.3.8    Discussie bijDiscussie bijDiscussie bijDiscussie bij    het antwoord op onderzoeksvraag 7het antwoord op onderzoeksvraag 7het antwoord op onderzoeksvraag 7het antwoord op onderzoeksvraag 7    
De ruimte die kandidaten hadden om in hun gedrag te variëren kan uitgedrukt worden als de ruimte 

tussen de extremen van de consistentieschaal, van 0,00 tot 1,00. Daartegen afgezet zijn de geobserveerde 

consistentiewaarden hoog: kandidaten hebben ruimte om te variëren, maar neigen naar consistentie. 

Recente publicaties geven ondersteuning aan de hier beschreven bevindingen. Leikas, Lönnqvist en 

Verkasalo (2012) tonen in een op de interpersoonlijke theorie gebaseerd experiment met directe 

observatie (zoals in een SA, dus niet met zelfbeschrijving of dagboeken) aan, dat proefpersonen over een 

aantal verschillende interacties met geïnstrueerde tegenspelers naar consistentie neigen. Putka en 

Hoffman (2013) concluderen dat veroorzakers van inconsistentie steeds verschillend zijn. Overigens 

menen zij dat de invloed van beoordelaars op gevonden consistentieverschillen miniem is. 

5.45.45.45.4    OndOndOndOnderzoeksvraag 8a t/m 8erzoeksvraag 8a t/m 8erzoeksvraag 8a t/m 8erzoeksvraag 8a t/m 8ffff: constructvaliditeit: constructvaliditeit: constructvaliditeit: constructvaliditeit 

Vraag 8a:Vraag 8a:Vraag 8a:Vraag 8a:        In hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillendeIn hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillendeIn hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillendeIn hoeverre is er ondersteuning voor constructvaliditeit in de verschillende    regimes?regimes?regimes?regimes?    
Vraag 8b:Vraag 8b:Vraag 8b:Vraag 8b:        In hoeverre is er een verschil in geobserveerde constructvaliditeit te In hoeverre is er een verschil in geobserveerde constructvaliditeit te In hoeverre is er een verschil in geobserveerde constructvaliditeit te In hoeverre is er een verschil in geobserveerde constructvaliditeit te zienzienzienzien    tussentussentussentussen    professionele professionele professionele professionele 

beoordbeoordbeoordbeoordelaars en lekenbeoordelaars?elaars en lekenbeoordelaars?elaars en lekenbeoordelaars?elaars en lekenbeoordelaars?    
Vraag 8c:Vraag 8c:Vraag 8c:Vraag 8c:    In hoeverre verschilt de constructvaliditeit van de temperamentsattributen van die van de In hoeverre verschilt de constructvaliditeit van de temperamentsattributen van die van de In hoeverre verschilt de constructvaliditeit van de temperamentsattributen van die van de In hoeverre verschilt de constructvaliditeit van de temperamentsattributen van die van de 

vaardigheidsattributen?vaardigheidsattributen?vaardigheidsattributen?vaardigheidsattributen?    
Vraag 8dVraag 8dVraag 8dVraag 8d::::    InInInIn    hoeverre is hoeverre is hoeverre is hoeverre is hetgeen hetgeen hetgeen hetgeen de SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te beoordelen?de SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te beoordelen?de SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te beoordelen?de SAPM beoordeelt met andere (goedkopere) instrumenten te beoordelen?    

    

5.4.1 Het nut van constructvaliditeit voor de SAPM5.4.1 Het nut van constructvaliditeit voor de SAPM5.4.1 Het nut van constructvaliditeit voor de SAPM5.4.1 Het nut van constructvaliditeit voor de SAPM    
Bij de ontwikkeling van de SAPM is van meet af aan gestreefd naar een zo laag mogelijke samenhang 

tussen verschillende attributen binnen simulaties, en naar een zo sterk mogelijke transsituationele 

consistentie (de samenhang van dezelfde attributen binnen personen over verschillende simulaties). Het 

nut hiervan wordt toegelicht aan de hand van de belemmeringen die ontstaan bij het tegendeel. Maar eerst 

nog het verschil tussen INPC (of “score-consistentie”) en transsituationele consistentie: scoreconsistentie, 

zoals gepresenteerd in Paragraaf 2.16, geeft de non-parametrische consistentie weer (samenhang van een 

attribuut binnen één kandidaat over drie simulaties), terwijl transsituationele consistentie berekend wordt 

op grond van parametrische gegevens (gemiddelde samenhang van een attribuut binnen alle kandidaten over 

drie simulaties).  

  Dan het nut van constructvaliditeit, ook bij praktische toepassing van de SAPM. Het is bij hoge 

samenhang van verschillende attributen binnen simulaties lastig om te onderscheiden tussen sterk ontwikkelde en 
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zwak ontwikkelde attributen. Op welke attributen moet men (schaarse) ontwikkelinspanningen dan wel en 

niet richten? Lage transsituationele consistentie leidt tot problemen bij de generalisatie van de selectie-context 

naar de werkcontext: als de bedoelde attributen deze stabiliteit niet hebben, wat is dan de 

generalisatiegrondslag?  

  Bij de SAPM is verder van meet af aan de pretentie geweest om op grond van attributen latere 

werkprestatie te voorspellen, en niet op grond van “situationele scores” (bijvoorbeeld: goed in de 

presentatie, niet goed in het voorzitten van een vergadering). Recentelijk echter betogen onderzoekers dat 

een tevredenstellende predictieve validiteit van AC’s voortkomt uit twee variantie-bronnen: de attributen èn 

de simulaties (Lievens, 2002a; Lievens & Conway, 2001; Lievens, Dilchert, & Ones, 2009). Het uitgangspunt 

bij de SAPM is dus om alléén op grond van variantie in de attributen te komen tot prestatievoorspelling. 

Helaas moest door de verschillende regimes tot een clustering gekomen worden, zie hierboven. Niettemin 

biedt clustering nog steeds een meer verfijnd inzicht in redenen van goede prestatie (Meriac, Hoffman, 

Woehr, & Fleisher, 2008) dan bijvoorbeeld het middelen van alle attributen over alle assessment centre 

oefeningen tot een zogenaamd “AC-eindresultaat”, zoals bij veel AC’s gebruikelijk. Het resultaat van deze 

laatste vorm van aggregatie wordt ook wel "OAR" genaamd, Overall Assessment Result (Spychalski et al., 

1997; Eurich et al., 2009). 

 In AC’s valt de constructvaliditeit nogal eens tegen, en twee verklaringen van tegenvallende 

constructvaliditeit strijden om voorrang: is de beoordelaar de schuldige of de beoordeelde (Lievens, 2001a;, 

1995)? (1) De eerste verklaring stelt dat beoordelaars slecht beoordelen en een vertekende waarneming 

hebben (e.g. Gaugler & Thornton, 1989;  Sackett & Dreher, 1982). (2) De tweede verklaring stelt dat de 

achterblijvende constructvaliditeit een afspiegeling is van het inconsistente gedrag van kandidaten over 

simulaties heen (e.g. Neidig, 1984 ). 

 Hoe het is gesteld met samenhang tussen verschillende attributen binnen dezelfde simulaties is 

hiervoor al besproken, met name voor de achter elkaar ontlokte eigenschappen. In de volgende paragraaf 

wordt de zogenaamde MTMM-analyse besproken en daarin komt die berekening weer terug. Wat zijn de 

verschillen?  

 De in Paragraaf 5.1 uitgevoerde analyse naar samenhang tussen attributen beschouwt samenhang 

tussen alle gemiddelde eindresultaten van de losse attributen (dus het gemiddelde over drie simulaties) 

binnen een heel regime, met vooral focus op de vier vaardigheidsattributen die achter elkaar worden ontlokt. 

In MTMM-analyse bekijkt men de samenhang tussen een los, enkelvoudig (en dus niet gemiddeld) 

attribuut en de andere attributen binnen een simulatie. In MTMM-analyse is de analyse-eenheid voor 

onderlinge samenhang dus de simulatie, terwijl dat in Paragraaf 5.1 het regime is. 

    5.45.45.45.4.2.2.2.2. MTMM. MTMM. MTMM. MTMM----analyseanalyseanalyseanalyse    
Voor een uitvoerige bespreking van de Multi Trait Multi Method Analyse (MTTM, Campbell, 1959) wordt 

verwezen naar Kolk (2001). Hier wordt daarom volstaan met een korte beschrijving.  

Met MTMM-analyse bepaalt men (1) hoe de samenhang is in correlatie-termen tussen verschillende 

attributen binnen eenzelfde simulatie, (2) hoe de samenhang is in correlatie-termen tussen gelijke attributen 

over verschillende simulaties, en (3) wat het resultaat is als men het eerste van het tweede aftrekt. Als het 

laatste resultaat positief is, bestaat er ondersteuning voor constructvaliditeit (vrij naar Kleinmann & Köller, 

1997, p.66, zie ook eindnoot 1 bij dit hoofdstuk). In de SAPM staat “methode” voor gesprekssimulatie, 

terwijl in AC’s een methode ook een interview, een vragenlijst, een zogenaamde postbakoefening, een 360-

graden vragenlijst, of een ander instrument kan zijn. Het is bij MTMM-analyse gebruikelijk om attributen 

van het te valideren instrument te relateren aan andere typen instrumenten met dezelfde meetpretentie op 

hetzelfde construct (als voorbeeld in dit geval: een SJT op het gebied van sociale competentie, of een 

vragenlijst op dat gebied). Helaas zijn geen andere instrumenten met de meetpretentie “sociale 

competentie” afgenomen. Relatering aan een ander type instrument kan in het onderhavige geval alleen 

gedaan worden met interviews en intelligentiescores, maar die hadden niet dezelfde meetpretentie, zie 

Hoofdstuk 2. 



   63 
    

 

 In AC-publicaties tekent er zich consensus over af dat MTMM-analyse als methode voor het bepalen 

van constructvaliditeit nadelen heeft (Lievens, Dilchert, & Ones, 2009; Meriac, et al., 2008). Daar is wat 

voor te zeggen gezien de veelheid van simulatievormen die daarin gehanteerd wordt met de daarmee 

waarschijnlijk samenhangende verschillen in traitactiveringspotentieel (TAT-potentieel, Haaland & 

Christiansen, 2002). Voor de onderhavige SA echter lijken deze problemen minder zwaar te wegen, omdat 

(1) steeds gebruik is gemaakt van dezelfde simulatieradicaal, en (2) steeds dezelfde attribuutset met 

bijpassend ontlokkingsgedrag. Daardoor mag verwacht worden dat verschillen in TAT-potentieel en 

situatiesterkte over simulaties geringer zijn dan in AC’s.  

 Welbeschouwd lijkt de MTMM-methode voor SA’s zelfs goed passend omdat in elke simulatie strikt 

dezelfde simulatieradicaal wordt toegepast, zoals besproken in Paragraaf 2.13 en 2.14. Dit houdt bijvoorbeeld 

in dat ogenschijnlijke details als de “richting van de hiërarchische verhoudingen” in alle simulaties gelijk 

moeten zijn (in elke simulatie een gesprek met een medewerker, en niet bijvoorbeeld twee keer met een 

medewerker en een keer met een superieur, zie ook eindnoot 2 bij dit hoofdstuk). Vanaf regime D is 

hiërarchische richting expliciet als kenmerk aan de simulatieradicaal toegevoegd. 

  Voor de SAPM lijkt het zinvol om na te gaan of er wèl ondersteuning voor constructvaliditeit in 

MTMM-termen is, door de verbeterde onderscheidbaarheid van eigenschappen binnen simulaties (par 5.1), 

en de bevinding dat kandidaten naar consistentie neigen (op grond van INPC, par 5.3). Het zou dan kunnen 

zijn, dat de samenhang over simulaties (convergente validiteit) terug te voeren is op inherente consistentie 

in kandidatengedrag (zoals met de INPC berekend). De samenhang binnen simulaties (discriminante 

validiteit) lijkt samen te hangen met beter onderscheiden van attributen binnen simulaties door middel op 

maatregelen in de beoordelingsondersteuning en ontlokkinggedrag. Kolk (2001) merkt ook op dat 

convergente en discriminante validiteit elk wel eens hun eigen veroorzakers zouden kunnen hebben. 

  Tenslotte nog iets over terminologie. In een poging de MTMM-benadering ook voor leken wat 

toegankelijker te maken, bleek dat de term “samenhang binnen simulaties”, in tabellen kortweg “BINNEN” 

(als afkorting van “samenhang tussen verschillende attributen binnen simulaties”) inzichtelijker bleek dan 

het begrip discriminante validiteit. Iets dergelijks gold voor “samenhang over simulaties”, in tabellen 

kortweg “OVER” als term voor transsituationele consistentie (of samenhang tussen gelijke attributen over 

verschillende simulaties.) 
 

5.5.5.5.4.34.34.34.3    Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 8Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 8Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 8Presentatie van de gegevens voor onderzoeksvraag 8    
Per regime is in een overzicht gemaakt van de correlaties van attributen over en binnen simulaties. Deze 

correlaties zijn berekend op het niveau van de beoordeelde enkelvoudige attributen scorehoogte (dus niet 

op de clusterscores zoals die in Paragraaf 5.2 zijn gepresenteerd). Voor elk regime ontstaat zo een matrix 

(bij de auteur op te vragen).Van deze matrixen zijn de belangrijkste gegevens samengevat in Tabel 5.5. 

 In Tabel 5.5 zijn voor regime C en D opsplitsingen gemaakt naar type attribuut, deze opsplitsingen 

zijn in de rijen te vinden. 

  Tabel 5.6 vat de belangrijkste gegevens van Tabel 5.5 samen (de waarden die in de laatste in groot, 

 vet lettertype zijn weergegeven). Van de correlaties voor convergente validiteit zijn steeds de waarden  

 van de discriminante validiteit af getrokken. Waar een positief verschil (vetgedrukte waarden in Tabel 
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 ….Tabel 5.5: MTMM-overzicht van enkelvoudige attributen in regimes B, C, D en E (1) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  Regime Regime Regime Regime ....AttribuutAttribuutAttribuutAttribuut .       Samenhang Samenhang Samenhang Samenhang BINNENBINNENBINNENBINNEN    simulatiessimulatiessimulatiessimulaties .      Samenhang Samenhang Samenhang Samenhang OVER OVER OVER OVER simulatiessimulatiessimulatiessimulaties

__________________________________________________________________________________________________________ 

BBBB  Alle attributenAlle attributenAlle attributenAlle attributen            0.330.330.330.33        0.260.260.260.26        0.380.380.380.38            0.250.250.250.25        0.400.400.400.40 

CCCC Alle attributenAlle attributenAlle attributenAlle attributen            0.410.410.410.41        0.420.420.420.42        0.280.280.280.28            0.340.340.340.34                        0000 

   * Temperament          0.38     0.58 

     * Vaardigheden            0.31     0. 

DDDD Alle attributenAlle attributenAlle attributenAlle attributen            0.170.170.170.17        0.240.240.240.24        0.140.140.140.14                0.400.400.400.40        0.0.0.0. 
   * Temperament           0.50     0. 

     * Vaardigheden              0.34     0.  

EEEE   Alle attributenAlle attributenAlle attributenAlle attributen                 0.350.350.350.35        0.320.320.320.32        0.390.390.390.39                0.190.190.190.19        0.0.0.0.   

__________________________________________________________________________________________________________ 

(1): (1): (1): (1): De waarden van de voor kandidaten-aantallen gewogen gemiddelden verschilden niet meer dan twee 
correlatiepunten naar boven of beneden en worden omwille van de overzichtelijkheid niet opgenomen. Omdat 
regime B een achterhaald regime is, is daar geen opsplitsing gemaakt naar type beoordelaar (zie Tabel 5.7), en 
omdat er maar één temperamentsattribuut was, is een opsplitsing naar type attribuut ook niet gemaakt. Omdat 
regime E qua systematiek buiten de evolutie regime B > C > D valt (zie Hst. 3), zijn daar genoemde opsplitsingen 
ook weggelaten.  STU is niet in regime C niet voor alle kandidaten ontlokt. Alle overige attributen (ook in 
andere regimes) zijn wel altijd ontlokt. 
 
 
5.6) ontstaat, is in een strikte, mechanische MTMM-opvatting ondersteuning voor constructvaliditeit. 

De in Tabel 5.6 gepresenteerde verschillen kunnen vanwege de mechanische toepassing van de 

MTMM-benadering niet geapprecieerd worden zonder de oorspronkelijke waarden uit Tabel 5.5. 

Bijvoorbeeld, een 

 

 

Tabel 5.6 : Samenvattende MTMM-resultaten over alle attributen en alle typen beoordelaars 

________________________________________ 

Regime Regime Regime Regime (1)        Alle kandidatenAlle kandidatenAlle kandidatenAlle kandidaten            

___________________________________________ 

B    -/- 0.08        
C    -/- 0.07                  
D    ++++            0.230.230.230.23                        
________________________________________________________________________________________________    

(1)(1)(1)(1)Een positieve waarde tussen +0.00 en +1.00 geeft aan, dat de verhouding in het voordeel van de samenhang  
OVER simulaties uitvalt; een negatieve waarde tussen -/-0.00 en -/- 1.00 geeft aan dat de waarde in het voordeel  
van de samenhang BINNEN simulaties uitvalt. De    waarde is berekend door van de OVER-correlatie de  
BINNEN-correlatie af te trekken. Vet gedrukte waarden. Vet gedrukte waarden. Vet gedrukte waarden. Vet gedrukte waarden geven aan dat het verschil in het voordeel van 
transsituationele consistentie uitvalt. 

 
verschil van +0.23 dat is ontstaan uit een samenhang binnen simulaties van 0.57 en een samenhang over 

simulaties van 0.80, zegt iets anders dan bij de hier gevonden waarden van respectievelijk 0.17 en 0.40. 

 Tabel 5.7 geeft de mate van ondersteuning voor constructvaliditeit in MTMM-termen weer, 

uitgesplitst naar type beoordelaar voor de regimes C en D. Ook in Tabel 5.7 geldt, dat vetgedrukte 

waarden de gewenste verschillen tussen convergente validiteit en discriminante validiteit weergeven.  
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Tabel 5.7  : Constructvaliditeit naar MTMM-maatstaven voor twee typen beoordelaars* 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                        …………Professionele beoordelaarsProfessionele beoordelaarsProfessionele beoordelaarsProfessionele beoordelaars                ……………………………………………………LekenLekenLekenLekenbeoordelaarsbeoordelaarsbeoordelaarsbeoordelaars    

            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

RegimeRegimeRegimeRegime        Binnen*Binnen*Binnen*Binnen*    Over*Over*Over*Over*    VerschilVerschilVerschilVerschil            Binnen*Binnen*Binnen*Binnen*    Over*Over*Over*Over*    VerschilVerschilVerschilVerschil    

__________________________________________________________________________________________________________ 

Regime C  0.34  0.28  -/-0.06    0.39  0.29  -/-0.10 

Regime D  0.22  0.30  +  +  +  +  0.080.080.080.08                0.19  0.29  +  0+  0+  0+  0.10.10.10.10    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

****Zie noot onder Tabel 5.6, die ook voor deze tabel geldt. 

    

In de Bijlagen, in Tabel B5.4 ten slotte, zijn de correlaties tussen enerzijds SAPM en anderzijds 

interview en intelligentiescores weergegeven. Te zien valt, dat er op twee correlaties na, geen 

significante correlaties zijn. 

5.5.5.5.4.44.44.44.4    Beantwoording van de onderzoeksvragenBeantwoording van de onderzoeksvragenBeantwoording van de onderzoeksvragenBeantwoording van de onderzoeksvragen    
5.4.45.4.45.4.45.4.4.a.a.a.a    

Vraag 8aVraag 8aVraag 8aVraag 8a            ondersteuning voor constructvaliditeitondersteuning voor constructvaliditeitondersteuning voor constructvaliditeitondersteuning voor constructvaliditeit    

Conclusie 5.14  In het nog vigerende regime D is ondersteuning voor constructvaliditeit, deze 

conclusie blijft overeind bij uitsplitsing naar type beoordelaar 

(professional/leek) en ook bij uitsplitsing naar type attribuut 

(vaardigheden/temperament).  

       Het lijkt daarbij zo te zijn, dat de bijstelling van regime B naar C naar D 

heeft geleid tot hogere samenhang over simulaties, terwijl de bijstelling van 

regime C naar D heeft geleid tot lagere samenhang binnen simulaties. (Tabel 

5.5) 

    

5.4.45.4.45.4.45.4.4.b.b.b.b    

Vraag 8bVraag 8bVraag 8bVraag 8b            verschil in constructvaliditeit tussen professionele/lekenbeoordelaarsverschil in constructvaliditeit tussen professionele/lekenbeoordelaarsverschil in constructvaliditeit tussen professionele/lekenbeoordelaarsverschil in constructvaliditeit tussen professionele/lekenbeoordelaars    

Conclusie 5.15  Zowel professionele als lekenbeoordelaars blijken in staat om zodanig te scoren 

dat er ondersteuning voor constructvaliditeit ontstaat, en dit in gelijke mate. Er 

is met andere woorden in dit opzicht geen verschil tussen deze twee typen 

beoordelaars. (Tabel 5.7) 

5.4.45.4.45.4.45.4.4.c.c.c.c    

Vraag 8cVraag 8cVraag 8cVraag 8c      verschil in constructvaliditeit tussen verschil in constructvaliditeit tussen verschil in constructvaliditeit tussen verschil in constructvaliditeit tussen tetetetemperamentsmperamentsmperamentsmperaments----/vaardigheidsattributen/vaardigheidsattributen/vaardigheidsattributen/vaardigheidsattributen    

Conclusie 5.16  Temperamentsattributen geven in hogere mate ondersteuning voor 

constructvaliditeit dan vaardigheidsattributen. (Tabel 5.5) 

5.4.45.4.45.4.45.4.4.d.d.d.d    

Vraag 8dVraag 8dVraag 8dVraag 8d      overlap met (goedkopere) instrumentenoverlap met (goedkopere) instrumentenoverlap met (goedkopere) instrumentenoverlap met (goedkopere) instrumenten 

Conclusie 5.17  De correlaties tussen SAPM enerzijds en interview en intelligentietests 

anderzijds zijn afwezig, wat er op duidt dat de SAPM iets anders beoordeelt en 

dat vervanging door een goedkoper instrument alleen voor de hand ligt als de 

predictieve validiteiten van de andere instrumenten daartoe aanleiding geven. 

Een zwakte voor de constructvaliditeit van de SAPM is, dat er voor de 

ondersteuning daarvan alleen maar instrument-interne bronnen zijn en geen 

externe. 
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5.5.5.5.4.54.54.54.5    DDDDiscussieiscussieiscussieiscussie    bij de antwoorden op de onderzoeksvragenbij de antwoorden op de onderzoeksvragenbij de antwoorden op de onderzoeksvragenbij de antwoorden op de onderzoeksvragen 
Na de twee bijstellingen (van regime B via C naar D) is er op grond van de MTMM-resultaten naar 

Campbell en Fiske (1959) ondersteuning voor constructvaliditeit en transsituationele consistentie. Dat 

biedt garanties voor het generaliseren van de SAPM-resultaten naar de praktijk. 

 Ten aanzien van het onderscheiden van attributen binnen simulaties, ook wel de discriminante 

validiteit genoemd, valt te constateren dat de grootste daling daarvan is bereikt met bijstelling van 

regime C naar regime D. Dit is af te leiden uit de afname van 0.41 naar 0.17 met de overgang van 

regime C naar regime D (Tabel 5.3). Lievens, Keen en Schollaert (2009) voerden een MTMM-analyse 

uit op de gegevens van regime C en D, waarbij met z-scores werd gewerkt om het effect van de grotere 

spreiding door de nieuwe, asymmetrische schaal (regime D) te neutraliseren. In regime C was de 

verhouding van convergente en discriminante validiteit niet meer ondersteunend voor de 

constructvaliditeit (verschil van -/- 0.06), maar in regime D bleef de verhouding zodanig (verschil van 

+ 0.23) dat dergelijke ondersteuning er naar Campbell en Fiske nog wel was. . . . Daarmee lijkt de betere 

onderscheidbaarheid van eigenschappen    tussen regime C en D toegeschreven    te kunnen worden aan 

een toegevoegd aspect in het ontlokkingsgedrag, namelijk de overschakeling met beoordelaarssignaal. 

Na het afgeven van dit signaal wordt de aandacht van de beoordelaar gedurende vijf minuten geheel en 

al op één bepaald attribuut gericht. Door sequentiële beoordeling met duidelijker afbakening tussen de 

segmenten lijkt betere onderscheidbaarheid van attributen gerealiseerd te zijn.  

 De aanleiding voor de onderscheidbaarheid was niet het verhogen van de constructvaliditeit op 

zich, maar het mogelijk maken van betere ontwikkeldiagnostiek. Ondersteuning voor 

constructvaliditeit en attribuutsgerichte ontwikkeldiagnostiek bijten elkaar ook weer niet: het eerste 

biedt ondersteuning voor, het laatste. Het lijkt gezien factorstructuur, geobserveerde consistentie en 

MTMM-resultaten verantwoord om in regime D van eigenschappen in plaats van attributen te 

spreken. 

    

5555.5 Onderzoeksvraag 9.5 Onderzoeksvraag 9.5 Onderzoeksvraag 9.5 Onderzoeksvraag 9    
Vraag 9:Vraag 9:Vraag 9:Vraag 9:    Wat zijn de effecten van de regimeWat zijn de effecten van de regimeWat zijn de effecten van de regimeWat zijn de effecten van de regime----bijstelling op scorebijstelling op scorebijstelling op scorebijstelling op score----spreiding?spreiding?spreiding?spreiding?    

5.5.1 Aanleiding in de praktijk5.5.1 Aanleiding in de praktijk5.5.1 Aanleiding in de praktijk5.5.1 Aanleiding in de praktijk    
De wenselijkheid van hogere spreiding is gelegen in het verhogende apaiserende effect dat daarvan 

verwacht kon worden. De spreiding was in regime B laag. Het bleek in de praktijk, dat aanname- en 

afwijzingsbeslissingen die op een verschil van tienden van schaalpunten worden genomen, bij 

kandidaten leiden tot percepties van strengheid, en daarmee tot de overtuiging te zijn onderbeoordeeld. 

De SAPM wordt vaak ingezet in één organisatie in een reorganisatiecontext, waarbij onderlinge 

vergelijking tussen kandidaten vaak voorkomt. Vergelijk de situatie in een schoolcontext, waar de 

tentamens dusdanig zijn dat men alleen cijfers tussen een 5,5 en een 6,5 kan halen op een schaal van 1 

tot 10. Dat zal waarschijnlijk ook tot rumoer onder de leerlingen en hun ouders leiden. 

 Grotere spreiding dient dus een hoofddoel van de SAPM: selectie met een zo hoog mogelijke 

rechtvaardiging. Daarnaast is spreiding in scorehoogte van belang voor het gemakkelijker nemen van 

beslissingen: turen op tienden van punten verschil is weinig ondersteunend voor beslissers. 

5.5.25.5.25.5.25.5.2    Presentatie voor gegevens voor de onderzoeksvraagPresentatie voor gegevens voor de onderzoeksvraagPresentatie voor gegevens voor de onderzoeksvraagPresentatie voor gegevens voor de onderzoeksvraag    
In de Bijlagen in Tabel B.5.3 is de beschrijvende statistiek voor alle regimes weergegeven. Per regime 

zijn de waarden voor de spreiding van de enkelvoudige attributen gemiddeld (de losse attributen zijn 

dus genomen, niet de attribuutsclusters). De gemiddelde spreiding over alle afzonderlijke attributen in 

termen van scorehoogte is: in regime B: 0.46, in regime C: 0.63, en in regime D: 0.91. 
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5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 Beantwoording van de onderzoeksvraagBeantwoording van de onderzoeksvraagBeantwoording van de onderzoeksvraagBeantwoording van de onderzoeksvraag    
Conclusie 5.18 Met het voortschrijden van de regimes, is de spreiding in beoordelingen 

toegenomen, zoals dat uit oogpunt van rechtvaardiging werd gewenst. 

5.5.45.5.45.5.45.5.4    Discussie bijDiscussie bijDiscussie bijDiscussie bij    het antwoord op de onderzoeksvraaghet antwoord op de onderzoeksvraaghet antwoord op de onderzoeksvraaghet antwoord op de onderzoeksvraag    
 De toegenomen spreiding tussen regime C en D lijkt toe te schrijven aan het nieuwe schaalontwerp 

dat vanaf regime D wordt gehanteerd, zie Paragraaf 5.4.5, waar een aanvullende analyse van Lievens et 

al. (2009) wordt besproken die dit inzicht presenteert. 

______________________________ 

(1)(1)(1)(1)    Omdat een SA van een AC verschilt, en in dit geval met name door attribuutsrepetitie, komt een vierde 
benodigde berekening die de auteurs bespreken te vervallen. Dit is die berekening: de onderlinge correlaties van 
attributen die niet binnen één en dezelfde simulatie beoordeeld worden moeten significant kleiner zijn dan de 
correlaties van één attribuut over verschillende simulaties (=convergente validiteit). 
(2)(2)(2)(2) In een experiment dat verder buiten dit proefschrift is gehouden, is afgeweken van het toepassen van steeds 
dezelfde simulatieradicaal in regime D. Er waren twee simulaties met medewerkers, in een van die simulaties 
hadden de kandidaten machtsmiddelen, in de andere niet. De derde simulatie was met een superieur. Het 
ontlokkingsgedrag voor de attributen was identiek aan wat hier voor regime D is beschreven, de attributen ook. 
In MTMM-analyse over c.a. 60 kandidaten werd geen ondersteuning voor transsituationele consistentie 
gevonden, de onderscheidbaarheid van attributen binnen simulaties gaf vrijwel dezelfde waarden te zien als hier 
voor regime D gepresenteerd. Zelfs in een simulatiecontext lijken omkering van hiërarchie en het wel en niet 
bezitten van machtsmiddelen dus van aanzienlijke invloed op het kandidatengedrag.  
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HOOFDSTUK 6 

 
Prestatievoorspelling 

en 
verschillen in 

voorspelbekwaamheid 
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6.0 Inleiding 6.0 Inleiding 6.0 Inleiding 6.0 Inleiding     
6.0.1 Onderzoeksvragen6.0.1 Onderzoeksvragen6.0.1 Onderzoeksvragen6.0.1 Onderzoeksvragen    
In Hoofdstuk 6 wordt in wezen het belangrijkste praktijkthema van de SAPM besproken: de 
predictieve validiteit en de vragen die daarmee samenhangen.  
 
Par 6.1  Vraag 10a: Welke attributen voorspellen latere prestatievoorspellen latere prestatievoorspellen latere prestatievoorspellen latere prestatie, en hoe sterk doen ze dat? 

 Vraag 10b: Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in 
regressievergelijkingen? 

 Vraag 11: In welke mate voegt scorescorescorescore----consistentie in predictieve zinconsistentie in predictieve zinconsistentie in predictieve zinconsistentie in predictieve zin extra toe aan 
scorehoogte? 

Par 6.2   Vraag 12a: In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van predictieve superioriteit van predictieve superioriteit van predictieve superioriteit van 
meervoudmeervoudmeervoudmeervoudige beoordelaarsige beoordelaarsige beoordelaarsige beoordelaars ten opzichte van de enkelvoudige beoordelaar? 

  Vraag 12b: Wat zijn de verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied 
van prestatievoorspelling?  

 
Par 6.3   Vraag 13a: Hoe is de predictieve validiteit van de SAPM, afgeafgeafgeafgezet tegen elders zet tegen elders zet tegen elders zet tegen elders 

gepubliceerde waardengepubliceerde waardengepubliceerde waardengepubliceerde waarden van vergelijkbare instrumenten, zoals AC’s? 
  Vraag 13b: Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over 

simulaties of over attributen? 
  Vraag 13c: Hoe is de predictieve validiteit van het gestructureerde interview afgezet tegen 

elders gepubliceerde waarden over interviews? 
 

6.0.2 Beschikbare gegevens over prestatie van aangenomen kandidaten6.0.2 Beschikbare gegevens over prestatie van aangenomen kandidaten6.0.2 Beschikbare gegevens over prestatie van aangenomen kandidaten6.0.2 Beschikbare gegevens over prestatie van aangenomen kandidaten    
Van aangenomen kandidaten worden scores op de SAPM-predictoren in dit hoofdstuk gerelateerd aan 

prestatiegegevens. De beschikbare gegevens over prestatievoorspelling betreffen: (1) verzuim onder 

medewerkers (VOM), dat is het verzuim onder de medewerkers die rapporteerden aan een 

aangenomen kandidaat (en dus nìet het verzuim van de aangenomen kandidaat zelf), (2) de jaarlijkse 

prestatie-beoordelingen door de direct leidinggevende, (3) verblijfsduur, dat is de tijd in maanden 

waarin de kandidaat heeft gewerkt in de functie, en (4) vertrekreden, dat zijn kwalitatieve data over 

het vertrek uit de functie (gedwongen, vrijwillig voor promotie dan wel ontbrekende passendheid, 

reorganisatie, etc.).  

 Correlatieberekeningen worden uitgevoerd voor grondmanagers van cabinepersoneel in de 

luchtvaart. De groepen kandidaten worden gepresenteerd waar dat aan de orde is. Gemiddelden en 

spreiding op de SAPM-attributen en intelligentietest zijn weergegeven in Tabel B6.1 in de Bijlagen. 

Correlaties tussen de predictoren onderling zijn weergegeven in de Bijlagen in Tabel B6.2. 

  

6.1 6.1 6.1 6.1 Vaststelling van de Vaststelling van de Vaststelling van de Vaststelling van de predictieve validiteipredictieve validiteipredictieve validiteipredictieve validiteitttt    
Vraag 10Vraag 10Vraag 10Vraag 10a:a:a:a:    Welke attributenWelke attributenWelke attributenWelke attributen    voorspellen latere prestatie, voorspellen latere prestatie, voorspellen latere prestatie, voorspellen latere prestatie, en hoe sterk doen ze dat?en hoe sterk doen ze dat?en hoe sterk doen ze dat?en hoe sterk doen ze dat?    
Vraag 10Vraag 10Vraag 10Vraag 10b:b:b:b:    Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in Wat is de samenhang tussen predictoren? En wat is hun unieke bijdrage in                                                                                                                                                 

regressievergelijkingen?regressievergelijkingen?regressievergelijkingen?regressievergelijkingen?    

Vraag 11Vraag 11Vraag 11Vraag 11::::    In welke mate vIn welke mate vIn welke mate vIn welke mate voegt scoreoegt scoreoegt scoreoegt score----consistentie in predictieve zin extra toe aan scorehoogteconsistentie in predictieve zin extra toe aan scorehoogteconsistentie in predictieve zin extra toe aan scorehoogteconsistentie in predictieve zin extra toe aan scorehoogte? 

 

Bovenstaande vragen worden beantwoord in twee predictie-studies: (1) de eerste over voorspelling van 

prestatie in de luchtvaart, en (2) de tweede over voorspelling van verzuim onder medewerkers (VOM) 

in de luchtvaart. De studies worden hieronder eerst afzonderlijk besproken. Daarna worden over de  

studies heen gecombineerde conclusies getrokken. 
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6.1.16.1.16.1.16.1.1        Eerste studieEerste studieEerste studieEerste studie: : : : voorspelling van prestatie in een voorspelling van prestatie in een voorspelling van prestatie in een voorspelling van prestatie in een luchtvaartmaatschappijluchtvaartmaatschappijluchtvaartmaatschappijluchtvaartmaatschappij    
6.1.1.1 Prese6.1.1.1 Prese6.1.1.1 Prese6.1.1.1 Presentatie van de kandidaten uit de luchtvaartmaatschappijntatie van de kandidaten uit de luchtvaartmaatschappijntatie van de kandidaten uit de luchtvaartmaatschappijntatie van de kandidaten uit de luchtvaartmaatschappij 

De kandidaten uit luchtvaartmaatschappij solliciteerden voor een leidinggevende functie: 

grondmanager van cabinepersoneel. Kenmerken van deze kandidaten staan in Figuur 6.1. 

 

Figuur 6.1: Diverse kenmerken van de kandidaten van de luchtvaartmaatschappij     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Aantal beoordeelde kandidaten in interview  .489 

Aantal beoordeelde kandidaten in SA   .276 

Aantal aangenomen kandidaten        91   

Aantal positieve respons voor deelname      84, waarvan 79 met één of meer jaarlijkse 

prestatiebeoordelingen (c) 

Gemiddelde verblijfsduur na aanname in maanden    48, met sd van 24 maanden, range 7 - 120 

AaAaAaAantal opgenomen in berekeningenntal opgenomen in berekeningenntal opgenomen in berekeningenntal opgenomen in berekeningen                        84848484     

— — waarvan man (aantal en %)    — — 40  (48 %) 

— — waarvan vrouw (aantal en %)   — — 44  (52 %) 

Herkomst uit regimeHerkomst uit regimeHerkomst uit regimeHerkomst uit regime # 

(ingezette instrumenten: altijd SAPM + interview): 

– B (allen met additionele intelligentietest)  45  (54 %) 

– C (zes kandidaten met intelligentietest)  17  (20 %) 

– E        22  (36 %) (b) 

OnderzoeksperiodesOnderzoeksperiodesOnderzoeksperiodesOnderzoeksperiodes    

Verzuim onder medewerkers (VOM)   okt-1998 - dec-2003 (= max 63 maanden) 

Indiensttreding (in 12 lichtingen)    okt-1998 - apr-2004 

Bepaling verblijfsduur     1 okt 1998 - 1 okt 2008 (= max 120 maanden) 

Verzameling beoordelingsgegevens   1 okt 1998 - 1 okt 2008 (= max 10 periodes van een jaar) 

PredictorenPredictorenPredictorenPredictoren    voor alle kandidatenvoor alle kandidatenvoor alle kandidatenvoor alle kandidaten    CriteriumCriteriumCriteriumCriterium----gegevensgegevensgegevensgegevens 

- Drie clusterscores uit SAPM    Prestatie-gegevens 

- Drie cluster-consistentiescores uit SAPM           - Verzuim onder medewerkers (onderz.-periode: 1 tot 5 jaar) 

- Interview (ervaring)                        - Beoordeling door leidinggevende (aantal 1 tot 10,   

                                                                                            gemiddeld 2.9 per kandidaat met sd 1,9)                                                                                                             

Voor een deel van de kandidaten bovendien:       Loopbaan-gegevens 

- Intelligentietest DAT (verbaal, numeriek, en figuratief)        - Verblijfsduur na aanname (a) 

           - Vertrekreden 

________________________________________________________________________________________________________________________

# : verderop te presenteren gegevens betreffen de hele kandidatenpool die dus afkomstig is uit drie regimes (B, C, 
en E). Resultaten worden niet gewogen voor het aantal kandidaten per regime, tenzij anders aangegeven. In de 
hierna volgende analyses naar predictieve validiteit zullen kandidatenaantallen wijzigen door doelbewuste 
weglatingen, of door bepaalde combinaties van variabelen die leiden tot ontbrekende data. Zie verderop de noten 
onder tabellen hiervoor. / (a(a(a(a)))) Gerekend vanaf datum aanstelling tot datum uit dienst/peildatum 01OKT08. / 
 (b(b(b(b)))) Omdat in regime E niet gold “alle attributen worden beoordeeld in alle simulaties”, is voor zes van de 22 
aangenomen kandidaten uit dit regime de consistentiescore soms gebaseerd op slechts één simulatie. De zes 
betrokken kandidaten waarover wordt gesproken hadden drie simulaties in hun SA, de anderen uit dit regime 
hadden vier simulaties. Dit maakt voor deze zes kandidaten de consistentiescores aanvechtbaar. Bij de analyses 
verderop wordt onder de tabellen aangegeven hoe hiermee omgegaan wordt. Tabel B4.4 geeft de 
attribuutsdistributie voor regime E weer. / (c(c(c(c)))) Vanwege allerlei bijzondere statuten voor zogenaamde 
“nevenfunctionarissen”, gold dat niet alle aangenomen kandidaten jaarlijks beoordeeld werden, vandaar dit lagere 
aantal. 
 

De kandidaten ambieerden een positie als grondmanager van cabinepersoneel (stewards, stewardessen, 

assistent-pursers of pursers, waarvoor de generieke aanduiding “CA” is, cabin attendant).  

 Eerst een afbakening van deze functie. Tijdens de vluchtuitvoering is de gezagvoerder de  
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eindverantwoordelijke voor het hele toestel: voor zowel het cockpit- en cabinepersoneel, als de 

passagiers. De purser is tijdens de vluchtuitvoering op zijn beurt de eindverantwoordelijke voor het 

cabinepersoneel. Een vliegtuigbemanning is een gelegenheidsformatie, die voor elke vlucht weer anders 

is. Om problemen van vervreemding en isolatie te voorkomen werd de grondmanagers-functie als vast 

aanspreekpunt voor elke CA in het leven geroepen. In de onderhavige luchtvaartmaatschappij was de 

indeling van bemanningen zodanig dat uit de gehele pool van circa 7.500 CA’s werd geput voor het 

samenstellen van de bemanning voor één vlucht. Er zijn ook maatschappijen waarin CA’s tot groepen 

van ongeveer 50 tot 60 personen behoren en waarbij alle leden van één bemanning steeds afkomstig zijn 

uit één van deze groepen. Op deze manier vliegt men vaker met bekenden en de daarbij behorende 

verwachting is dat men elkaar dan beter leert kennen en daardoor zouden onderlinge controle en 

onderlinge steun toenemen en het (ziekte)verzuim afnemen. In de onderhavige maatschappij werd deze 

manier van indelen niet toegepast. Hierdoor kon het voorkomen dat een CA die al 10 jaar vloog nog 

nooit twee vluchten met eenzelfde mede-CA had gemaakt.  

 Voor alle zich niet aan boord afspelende zaken zoals aanstelling, loopbaan, beoordelingen, 

certificering, ziekte, deeltijdarbeid en dergelijke kon een CA een beroep doen op de grondmanager van 

wie de functienaam “Unit-Coach” (UC) was. Een UC had circa 220-250 CA’s in zijn spanwijdte. Er 

waren ten tijde van het onderzoek gemiddeld 33 UC’s tegelijkertijd in functie en over de 

onderzoeksperiode van zes jaar waren er 91 UC’s aangenomen.  

 De verhoudingen tussen het korps en de grondorganisatie kenmerkten zich door een zekere 

gespannenheid, die geworteld leek in een appreciatieprobleem. De grondorganisatie verwachtte vooral 

zakelijkheid van het korps van CA’s, terwijl de CA’s zich vaak emotioneel slecht erkend voelden 

vanwege de zwaarte van hun rol als vliegende relationele dienstverlener, moeite om het privéleven in te 

richten, etc. Het hogere kader stelde zo nu en dan de legitimiteit ter discussie van de roep van het korps 

om een vriendelijke(re) managementstijl. CA’s zouden zakelijker moeten zijn en het bedrijfsbelang van 

de conjunctuurgevoelige en marginaal renderende burgerluchtvaart niet uit het oog moeten verliezen. 

Het verlangen van het korps naar een managementstijl waarin vriendelijkheid voorop staat bleef de 

gemiddelde UC echter onverminderd sterk ervaren. Niet-ingewijden ervoeren deze eis zelfs als zeer 

dwingend. Dit element vormde daarmee een afbreukrisico in deze functie en voor sommigen - vooral 

voor hen die nooit zelf gevlogen hadden - werd deze dwang als een stressor ervaren. Daarbij kwam dat 

face-to-face contacten tussen grondfunctionarissen en korps schaars en kort zijn, dus waar wrijving is 

ontstaan doen zich nauwelijks natuurlijke reparatie-gelegenheden voor. Eerste indrukken over en weer 

spelen daarmee een grotere rol dan bij leidinggevenden en medewerkers die dichter bij elkaar werken.  

 Van de kandidaten zijn geen andere kenmerken verzameld dan die gepresenteerd worden in 

Figuur 6.1. 

 

6.1.1.2 6.1.1.2 6.1.1.2 6.1.1.2     Beschrijving van de selectieprocedureBeschrijving van de selectieprocedureBeschrijving van de selectieprocedureBeschrijving van de selectieprocedure    voor de luchtvaartmaatschappijvoor de luchtvaartmaatschappijvoor de luchtvaartmaatschappijvoor de luchtvaartmaatschappij    

Voor de selectie van de 91 aangestelde UC’s gedurende bijna zes jaar (oktober-1998 - april-2004) zijn 

altijd een interview en de SAPM ingezet, en soms ook een intelligentietest (voor heel regime B en voor 

een minderheid van zes kandidaten uit regime C).  

 De selectieprocedure bestond uit zes selectie-horden. Wie één horde niet haalde gold als 

afgewezen. De horden waren achtereenvolgens: (1) De briefselectie: deze werd door de klant uitgevoerd 

op criteria die niet gekwantificeerd noch gearchiveerd werden, (2) het gestructureerde interview, (3) de 

SAPM (soms met aanvullende intelligentietest), (4) blokkering van, deblokkering van, 

becommentariëring van, of beroep tegen rapporten door kandidaten, (5) benoemingscommissie die over 

aanname of afwijzing besliste, en tenslotte (6) een gesprek met vertegenwoordigers van de OR die zo 

hun instemmingsrecht konden materialiseren door zo nodig een veto over voorgedragen kandidaten uit 

te spreken. Dat is één keer in 92 gevallen gebeurd.        
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    In het beslisproces is door geen van de betrokken beslissers acht geslagen op de intelligentiescores 

zo bleek uit tussentijdse analyse. Deze constatering (andere predictieve overwegingen daargelaten), 

samen met weerstand van kandidaten tegen dit instrument, was reden voor verwijdering daarvan tijdens 

de looptijd van regime C.  

6.1.1.3 6.1.1.3 6.1.1.3 6.1.1.3     Ingezette predictorenIngezette predictorenIngezette predictorenIngezette predictoren    

Van de 91 aangenomen kandidaten zijn de volgende predictorgegevens gebruikt : (1) SAPM in regime B, 

C, en E, (2) interview voor alle kandidaten, en (3) voor sommige kandidaten (die uit regime B en 

sommige uit regime C) intelligentietests.   

 De predictorgegevens uit de SAPM zijn als volgt: (1) De losse, enkelvoudige attributen uit de 

SAPM die zijn geclusterd tot de attribuutsclusters die in Hoofdstuk 5 zijn gepresenteerd, te weten: 

sturing, relatie en integratief. (2) Verder worden consistentiescores van de SAPM als predictor 

gehanteerd (INPC, zie Paragraaf 2.16) op dezelfde attribuutsclusters.  

 Voor de opzet en de scoring van het interview wordt verwezen naar Paragraaf 2.15.  

 Van de DAT-intelligentietest zijn de stanine-scores (genormeerd op niveau 4) op drie subtests in 

de studies opgenomen (ruwe scores waren verloren gegaan). De subtests zijn: numerieke, verbale, en 

figuratieve intelligentie.  

6.1.1.4 6.1.1.4 6.1.1.4 6.1.1.4     Beschikbare criteriaBeschikbare criteriaBeschikbare criteriaBeschikbare criteria: prestatiebeoordelingen, verblijfsduur en vertre: prestatiebeoordelingen, verblijfsduur en vertre: prestatiebeoordelingen, verblijfsduur en vertre: prestatiebeoordelingen, verblijfsduur en vertrekredenkredenkredenkreden    

De meeste aangenomen kandidaten in de Unit Coach (UC) functie werden jaarlijks beoordeeld door 

hun leidinggevende. Zeven UC’s deelden een leidinggevende. Uit oogpunt van privacy werden gegevens 

door de luchtvaartmaatschappij gemiddeld aangeleverd over alle dimensies die de beoordeling kende. Zo 

had schrijver dezes geen inzicht in de details van de prestatie-beoordeling, maar slechts in het 

gemiddelde over alle daarin gehanteerde dimensies. In Figuur 6.1 is weergegeven hoeveel beoordelingen 

kandidaten gemiddeld hadden. Sommige kandidaten uit het vliegende korps kregen bij tijdelijke 

aanstelling op de grond een bijzonder statuut, wat met zich meebracht dat een aantal van hen niet werd 

beoordeeld. Zij zijn dan ook uit deze studie weggelaten (maar waar mogelijk wel opgenomen in de 

tweede studie naar voorspelbaarheid van verzuim onder medewerkers). Verder is kwalitatieve 

informatie over vertrekredenen beschikbaar (zie Tabel B6.3 in de Bijlagen. Louter om inzicht te geven in 

de kwaliteit van disfunctioneren die ontstaat, is een soortelijke tabel voor kandidaten uit de zorg 

opgenomen, die verder geen rol spelen in de predictiestudies). 

  

6.1.1.56.1.1.56.1.1.56.1.1.5        Methodische overwegingen bij het vaststellen van de predictieve validiteitMethodische overwegingen bij het vaststellen van de predictieve validiteitMethodische overwegingen bij het vaststellen van de predictieve validiteitMethodische overwegingen bij het vaststellen van de predictieve validiteit    

De predictieve validiteit in deze eerste studie (en ook in de tweede en derde) wordt vastgesteld door 

middel van geobserveerde, ongecorrigeerde Pearson correlaties. De reden dat er geen correcties voor 

restriction of range en onbetrouwbaarheid zijn toegepast is van epistemologische aard: gecorrigeerde 

waarden zijn contrafactisch. Afgezien daarvan blijkt er onder onderzoekers weinig consensus te bestaan 

over hoe precies gecorrigeerd moet worden (met name is debat over de volgorde van corrigeren, in het 

onderhavige geval: restriction of range, onbetrouwbaarheid van de predictor, onbetrouwbaarheid van het 

criterium, Stauffer & Mendoza, 2001; Van Idekkinge & Ployhart, 2008; Schmidt, Shaffer, & Oh, 2008; 

Hunter, Schmidt, & Le, 2006).  

 In sommige publicaties, bijvoorbeeld in recente vergelijkingen tussen zogenaamde Situational 

Judgement Tests (SJT) en AC’s, worden alleen maar gecorrigeerde validiteiten weergegeven (zie 

Hoofdstuk 7). Dat maakt vergelijking met de hier gevonden waarden onmogelijk. Voor dat laatste doel 

worden onder de tabellen gecorrigeerde waarden weergegeven. Gecorrigeerd is daar eerst voor (1) 

onbetrouwbaarheid, en (2) daarna voor restriction of range. Het eerste is ongebruikelijk: instrumenten 

zijn meestal uitontwikkeld (Van Idekkinge & Ployhart, 2008). Omdat de SAPM echter tot regime D is 

geëvolueerd in psychometrische kwaliteit, kan met een correctie voor onbetrouwbaarheid gedaan 
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worden alsof de “oudere regimes” (en regime E) alsnog geprofiteerd hebben van de hogere 

betrouwbaarheid van regime D. Voor correctie van onbetrouwbaarheid van het criterium is niet 

gecorrigeerd: er waren geen gegevens over aanwezig, of de gegevens noopten daar niet toe. Afgezien 

daarvan wordt verder opblazen van geobserveerde waarden met schattingen van (doorgaans lage) 

beoordelingsbetrouwbaarheden (Viswesvaran, Ones, & Schmidt, 1996) onwenselijk gevonden. 

 Voor de voorspelling van prestatiebeoordeling worden correlaties van de predictoren met de eerste 

en de gemiddelde beoordeling weergegeven. Men zou kunnen zeggen dat de gemiddelde beoordeling de 

meest robuuste maat is, omdat het over meer observaties gaat, en dat het gemiddelde van een reeks 

beoordelingen als criterium daarmee de voorkeur heeft boven de louter de eerste beoordeling. De relatie 

tussen predictor en criterium over de langere tijd is echter vaak dynamisch (de term komt van Ghiselli 

& Haire, 1960) Het woord “dynamisch” heeft betrekking op het ontbreken van consistentie van deze 

relatie in de tijd: correlaties nemen vaak in de loop van de tijd af (Humphreys, 1960, 1968, Ghiselli & 

Haire, 1960, Deadrick& Madigan, 1990, Keil & Cortina, 2001). De twee maten worden daarom naast 

elkaar gepresenteerd om dit verval inzichtelijk te maken. 

 Omdat regime E een afwijkende attribuutsverdeling over simulaties had (zie Tabel B4.4 voor een 

overzicht), en omdat er in de loop van regime E van vier naar drie simulaties is gegaan, ontstaat er bij 

het berekenen van consistentiescores voor een minderheid van de kandidaten (zes in aantal) een situatie 

waarin die consistentiescore op slechts één simulatie is gebaseerd. (Zie voor een uitleg noot (b) onder  

 

Tabel 6.1 : Correlaties tussen predictoren en criteria bij de luchtvaartkandidaten (N = 78)(1)  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                

PredictorPredictorPredictorPredictor            ........................    ....Eerste bEerste bEerste bEerste beoordelingeoordelingeoordelingeoordeling…………………………………………....……………………Gemiddelde beoordelingGemiddelde beoordelingGemiddelde beoordelingGemiddelde beoordeling                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAPM Score-Hoogte       

  Cluster-Relatie   0.41**0.41**0.41**0.41**           0.34 **0.34 **0.34 **0.34 **        (a)  

  Cluster-Sturing   0.23      0.19    

  Cluster-Integratief   0.19     0.13    

SAPM Score-Consistentie   

  Cluster-Relatie   0.16      0.09    

  Cluster-Sturing   0.28*0.28*0.28*0.28*            0.20       

  Cluster-Integratief  0.28*0.28*0.28*0.28*     0.21 *0.21 *0.21 *0.21 *            (b)  

DAT-Intelligentie(N=51)..................    

..........  Numeriek......................      -/- 0.02..                                  .  -/-  0.13           

..........  Figuratief  ........... 0.06                                       -/-  0.08                    

  Verbaal    0.06                   -/-  0.07                    

Interview                 0.32*0.32*0.32*0.32*                        0.28 *0.28 *0.28 *0.28 *        (c)            

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    VVVVetgedrukteetgedrukteetgedrukteetgedrukte waarden zijn significant. ********: p < 0.001 en ****: p< 0.01. (1)(1)(1)(1) Een heranalyse zonder de zes genoemde kandidaten in regime E (zie 
par 6.1.1.5) leidde nergens tot verschillen van meer dan drie correlatiepunten. De gecorrigeerde waarden voor de significante predictoren 
van gemiddelde beoordeling: (a) 0.50 (b) 0.31 (c) 0.35 (bij interview: alleen correctie voor restriction of range). STU is voor alle 
kandidaten uit deze predictie-studie ontlokt in alle regimes, dus ook in regime C. 

    
Figuur 6.1). Het verband tussen predictoren en criteria zal voor de luchtvaart steeds geheranalyseerd worden 

zonder de bewuste zes kandidaten, en de resultaten daarvan zullen in een noot onder tabellen worden 

weergegeven.  

 Er is vanuit gegaan dat de samenhang tussen predictoren en criteria lineair is (Sackett & Lievens, 2008; 

Whetzel, McDaniel, Yost, & Kim, 2010; Coward & Sackett, 1990). 
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6.1.1.6  6.1.1.6  6.1.1.6  6.1.1.6  Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor Presentatie van de gegevens voor de eerste valideringsstudiede eerste valideringsstudiede eerste valideringsstudiede eerste valideringsstudie    

Tabel 6.1 geeft de geobserveerde correlaties tussen predictoren en prestatiebeoordeling in de 

luchtvaartmaatschappij weer. Om inzicht te krijgen in wat de correlaties zijn tussen criterium en losse  

attributen (dus geen clusters), zijn deze correlaties per regime weergegeven in Tabel B6.4 in de Bijlagen. 

Gezien de aantallen in regime C en D dienen correlaties met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

In Tabel 6.2 zijn de gegevens van multivariate regressie weergegeven, waarin de predictoren uit Tabel 6.1 

zijn opgenomen, behalve intelligentie (vanwege nul-correlaties en te veel ontbrekende data). 

 

Tabel 6.2: Resultaten van regressie analyse met prestatiebeoordeling als afhankelijke variabele 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Criterium  | Criterium  | Criterium  | Criterium  | Multiple R |Multiple R |Multiple R |Multiple R |    RRRR2     2     2     2     ||||    FFFF----waardewaardewaardewaarde    | Significantie| Significantie| Significantie| Significantie....................| | | | Opgenomen PredictorenOpgenomen PredictorenOpgenomen PredictorenOpgenomen Predictoren    | | | | Unieke Verkl.Unieke Verkl.Unieke Verkl.Unieke Verkl.    VariantieVariantieVariantieVariantie 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gemid. beoord.  0.43……..0.19 6,024 (df 2,64)  0.01 Cluster Relatie Scorehoogte   11% 

        ..  . Cluster Sturing Consistentie    8% 

        ..    

Eerste beoord.….0.55 ….….0.30 13,687 (df 2,64)  0.00  Cluster Relatie Scorehoogte   18% 

           Cluster Sturing Consistentie   12% 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

De voorwaartse en stapsgewijze methode leverden dezelfde resultaten op. Criteria voor opname predictoren: p < 0.01.  
De bovengenoemde regressieresulaten veranderen niet na heranalyse met weglating van de zes kandidaten uit regime 
E (zie par 6.1.1.5) 
 

 Verblijfsduur en vertrekreden (ook niet wanneer de vertrekredenen in dichotomieën omgecodeerd 

werden) bleken niet voorspelbaar met de beschikbare predictoren. Het verband tussen vertrekreden en 

predictoren is met logistische regressie nagegaan. Om redenen van beknoptheid worden de resultaten 

hier niet weergegeven. 

6.1.1.7 Beantwoording van de onde6.1.1.7 Beantwoording van de onde6.1.1.7 Beantwoording van de onde6.1.1.7 Beantwoording van de onderrrrzoeksvrzoeksvrzoeksvrzoeksvraagaagaagaag: predictieve validiteit in Studie 1: predictieve validiteit in Studie 1: predictieve validiteit in Studie 1: predictieve validiteit in Studie 1    

Uit de resultaten van de (regressie)analyses valt op te maken dat een tweetal predictoren samenhangt 

met gemiddelde prestatiebeoordeling. In aflopende mate van unieke bijdrage aan voorspellende waarde:  

(1) cluster relatie scorehoogte,  

(2) cluster sturing score-consistentie. 

Wanneer deze resultaten met die van de eerste beoordeling vergeleken worden, dan valt het verval in 

predictieve validiteit op, in lijn met wat bekend is over dynamische criteria. 

  De antwoorden op de onderzoeksvragen op predictief gebied zullen verderop Paragraaf 6.1.4 in 

onderlinge samenhang in conclusies omgezet worden, zoals dat in de vorige hoofdstukken ook is gedaan.  

 

6.1.2  6.1.2  6.1.2  6.1.2  Tweede studieTweede studieTweede studieTweede studie: voorspelling van ve: voorspelling van ve: voorspelling van ve: voorspelling van verrrrzuim onder medewerkers in de luzuim onder medewerkers in de luzuim onder medewerkers in de luzuim onder medewerkers in de luchtvaartchtvaartchtvaartchtvaart    
6.1.2.1 Inleiding6.1.2.1 Inleiding6.1.2.1 Inleiding6.1.2.1 Inleiding    en terminologieen terminologieen terminologieen terminologie    

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het verband is tussen dezelfde predictoren als in de eerste studie en 

verzuim onder medewerkers (VOM) voor de aangenomen kandidaten in de luchtvaartmaatschappij.  

  VOM is het verzuim onder de medewerkers van een aangenomen kandidaat tijdens diens 

dienstverband. Dit dienstverband (dat gemiddelde 4 jaar duurde, zie Figuur 6.1) is dus (voor een deel) ergens 

in de onderzoeksperiode van 5,5 jaar gesitueerd. 

  Organisatieverzuim is het verzuimpercentage over alle in het geding zijnde afdelingen/units heen, 

waarbij kalendermaanden of kalenderjaren gehanteerd werden en dus niet de looptijd van dienstverbanden.    

  De kandidatengroep die in deze studie centraal staat is in Paragraaf 6.1.1.1 beschreven. 

6.1.2.26.1.2.26.1.2.26.1.2.2    PredictorenPredictorenPredictorenPredictoren    en kandidatenen kandidatenen kandidatenen kandidaten    
De predictoren zijn identiek aan de predictoren die in Paragraaf 6.1.1.3 zijn beschreven, de kandidaten zijn 

identiek aan die in Paragraaf 6.1.1.1 zijn beschreven. 
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6.6.6.6.1.2.31.2.31.2.31.2.3    Criterium: verzuim onder medewerkCriterium: verzuim onder medewerkCriterium: verzuim onder medewerkCriterium: verzuim onder medewerkersersersers    (VOM)(VOM)(VOM)(VOM) 

Benoemde kandidaten werden het hoofd van een unit van circa 250 tot 300 CA’s. Voor de 

luchtvaartmaatschappij zijn op maandniveau per unit uitgesplitste verzuimpercentages beschikbaar van de 

medewerkers waaraan aangenomen kandidaten leidinggeven (van oktober 1998 tot en met december 2003, 

waarbij zwangerschap en (studie)verlof niet als verzuim gelden. De bewuste organisatie is daarbij zelf 

risicodrager voor verzuimkosten). Welke aangenomen kandidaat welke unit(s) had bezet is ook bekend. 

Het aantal units heeft gefluctueerd tussen 32 en 35, met een gemiddelde van 33. De units hadden tijdens de 

onderzoeksperiode een homogene samenstelling: een gelijke proportie CA’s in alle vier rangen (CA, 

businessclass-CA, assistent-purser, purser) die het korps kent. 

  In totaal gaat het om 2.079 maandcijfers, waarvan er 39 (2%) niet meer aan een kandidaat gekoppeld 

kunnen worden. Deze 39 maandcijfers zijn daarom weggelaten. Ook de volgende gegevens worden 

weggelaten: (1) VOM-cijfers horend bij inzetten van zogenaamde reserve-UC’s (die bij zwangerschap of  

 

Figuur 6.2 : Kenmerken van de dataset met verzuimgegevens uit de luchtvaart. 

_________________________________________________________________________________________ 

TijdvakTijdvakTijdvakTijdvak    VOMVOMVOMVOM                1998199819981998----2003200320032003            JaarJaarJaarJaar            OrganisatiOrganisatiOrganisatiOrganisatieverzuimeverzuimeverzuimeverzuim    %%%%    

MaandbereikMaandbereikMaandbereikMaandbereik    VOMVOMVOMVOM    (over alle units)(over alle units)(over alle units)(over alle units) 6.1% - 8.5%   1998 (2)   7.8 

Jaarbereik Jaarbereik Jaarbereik Jaarbereik VOM VOM VOM VOM (over alle units)(over alle units)(over alle units)(over alle units)  6.5% - 7.9%    1999    7.9 

GewogeGewogeGewogeGewogen jaargemn jaargemn jaargemn jaargem. . . . VOM VOM VOM VOM okt98 okt98 okt98 okt98 ----    dec03dec03dec03dec03    7.2% (1)    2000    7.0    

Aantal maanden beschikbare dataAantal maanden beschikbare dataAantal maanden beschikbare dataAantal maanden beschikbare data        63 (okt98-dec03)            2001    7.4 

Gemiddeld aantal maanden/kandiGemiddeld aantal maanden/kandiGemiddeld aantal maanden/kandiGemiddeld aantal maanden/kandiddddaataataataat 28.1 (sd 16.4)   2002    6.5  

Range maanden/kandidaatRange maanden/kandidaatRange maanden/kandidaatRange maanden/kandidaat   7 - 63    2003    7.0 

_________________________________________________________________________________________ 

(1)(1)(1)(1) Gewogen voor gebroken jaarlengte 1998. (2)(2)(2)(2) Slechts het laatste kwartaal 

 

ziekte vervangen) en VOM-cijfers van andere aangenomen kandidaten die korter dan drie maanden een 

unit bezet hebben, (2) VOM-cijfers van UC’s die verantwoordelijk zijn voor het zogenaamde “lokale 

cabinepersoneel”. Bij het laatste gaat het om een groep CA’s uit het Verre-Oosten die rapporteert aan een 

grondmanager in Amsterdam. Vanwege de mogelijk afwijkende dynamiek tussen deze CA’s en 

grondmanagers is voor weglating gekozen 

 Na genoemde weglatingen worden 1.992 maanden (96%) in de analyses betrokken. Figuur 6.2 geeft een 

aantal kenmerken van de dataset met verzuimgegevens weer (zonder de besproken weglatingen).  

 

6.1.2.4 Methodische overwegingen6.1.2.4 Methodische overwegingen6.1.2.4 Methodische overwegingen6.1.2.4 Methodische overwegingen    

Er is het nodige aan merken op het opnemen van het criterium VOM. (1) Ten eerste lijkt er in zijn 

algemeenheid sprake van beperkte neerwaartse beïnvloedbaarheid van verzuim (“ziek is ziek”). Bij de 

luchtvaart geldt dan ook nog eens dat een ogenschijnlijke bagatelle als verkoudheid een erkende reden is om 

niet te vliegen. (2) Ten tweede is er waarschijnlijk hinderlijke invloed op verzuim van andere factoren dan 

de beschikbare predictoren. Bij het laatste moet men denken aan organisatie-factoren, conjuncturele 

factoren en dergelijke (zie ook eindnoot 1 bij dit hoofdstuk).  

  Het VOM-maandbereik over de hele onderzoeksperiode van vijf en half jaar heeft een bereik van 

6.1% - 8.5%. 2,4 procentpunt verschil op 7.500 medewerkers heeft aanzienlijke financiële consequenties en 

daarmee lijkt het aantrekkelijk om voortaan predictoren die VOM voorspellen in de beslismodellen voor 

aanname/afwijzing op te nemen. Daarvoor moet wel gegarandeerd worden dat verschillen in verzuim niet 

door andere factoren dan de predictoren veroorzaakt worden. Het gemiddelde dienstverband is vier jaar (zie 

figuur 6.1) en de onderzoeksperiode betreft vijf en half jaar. De dienstverbanden van aangenomen 

kandidaten waarbinnen VOM wordt onderzocht bevinden zich dus steeds in andere kalenderjaren, met 

andere temporele/conjuncturele invloeden. De gegevens lieten toe om voor alle aangenomen kandidaten die 
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in 2002 en 2003 werkten een heranalyse te doen. Deze kandidaten en hun medewerkers staan in deze jaren 

dus allemaal onder dezelfde temporele/conjuncturele invloed (bij voorbeeld de aanslagen van 9 september 

2001, de Irakoorlog, of epidemiologische factoren zoals SARS-epidemie). Wanneer de in Tabel 6.3 gevonden 

correlaties ook in de tweede analyse teruggevonden kunnen worden, dan kunnen de verbanden met meer 

zekerheid aan de vet gemarkeerde predictoren in Tabel 6.3 toegeschreven worden.  

  De correlaties van deze aanvullende analyse worden samen met de correlaties over de “hele groep” 

kandidaten over 5,5 jaar weergeven. De gevolgde methode voor de heranalyse is in Bijlage B6.6 omschreven. 

    

6.1.2.5 Presentatie van de gegevens voor de tweed6.1.2.5 Presentatie van de gegevens voor de tweed6.1.2.5 Presentatie van de gegevens voor de tweed6.1.2.5 Presentatie van de gegevens voor de tweede valideringsstudiee valideringsstudiee valideringsstudiee valideringsstudie    

In Tabel 6.3 worden de correlaties tussen predictoren en verzuim onder medewerkers gepresenteerd voor de 

luchtvaartmaatschappij. De gegevens van de heranalyse in de kalenderjaren 2002 en 2003 zijn ook in deze 

tabel weergeven.   

 

Tabel 6.3 : Correlatie van predictoren met verzuim onder medewerkers in de luchtvaartmaatschappij (1)                 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                                                                    Soort corSoort corSoort corSoort correlatierelatierelatierelatie        

                            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

PredictorPredictorPredictorPredictor    . Hele groepHele groepHele groepHele groep        Kalenderjaar 2002Kalenderjaar 2002Kalenderjaar 2002Kalenderjaar 2002    Kalenderjaar 2003Kalenderjaar 2003Kalenderjaar 2003Kalenderjaar 2003.  

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

SAPM Score-hoogte 

 Cluster-Relatie   ----0.31**0.31**0.31**0.31** (a)  -0.11       ----0.44**0.44**0.44**0.44** 

 Cluster-Sturing   -0.01   -0.15       -0.09          

 Cluster-Integratief   -0.13   -0.07       ----0.33**0.33**0.33**0.33** 

SAPM Score-consistentie      

 Cluster-Relatie-Consistentie  ----0.34**0.34**0.34**0.34** (b)    ----0.30**0.30**0.30**0.30**                    ----0.40**0.40**0.40**0.40**                     

 Cluster-Sturing-Consistentie -0.17     ----0.33**0.33**0.33**0.33**                    -0.28    

 Cluster-Integratief-Consistentie -0.20     -0.23      -0.09          

Overige 

Ervaring (Interview)   -0.02   _      _ 

Lengte Dienstverband    -0.18   _      _ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

********: p<0.01., *:*:*:*: p<0.05. N = 71 in de hele groep, N = 42 in 2002 en N = 38 in 2003. N is het aantal aangenomen kandidaten. 
(1)(1)(1)(1)    Een heranalyse zonder de zes genoemde kandidaten in regime E (zie par 6.1.1.5) leidde niet tot verschillen van meer 
dan drie correlatiepunten in de gegevens van de hele groep. Voor de gegevens per kalenderjaar is deze heranalyse niet 
uitgevoerd. Gecorrigeerde waarden van significante predictoren: (a) -/-0.42, (b) -/-0.46. STU is voor alle kandidaten 
uit deze predictiestudie in alle regimes ontlokt. 
 

Met de SAPM-predictoren uit Tabel 6.3 is vervolgens multiple regressie uitgevoerd, waarvan de resultaten 

in Tabel 6.4 zijn weergegeven. Hiervoor is de hele groep kandidaten genomen, dus niet een van de 

heranalysetijdvakken 2002 of 2003. 
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Tabel 6.4 : Resultaten van multiple regressie met VOM van de hele groep als afhankelijke variabele 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Multiple R  | RMultiple R  | RMultiple R  | RMultiple R  | R2     2     2     2     | F| F| F| F----waardewaardewaardewaarde                    ||||    SignificantieSignificantieSignificantieSignificantie        ||||    Opgenomen predictorenOpgenomen predictorenOpgenomen predictorenOpgenomen predictoren     |||| Unieke verklaardeUnieke verklaardeUnieke verklaardeUnieke verklaarde    

                                                                    variantievariantievariantievariantie 

___________________________________________________________________________________________________________ 

0.49     0.24  9.307 (df 2,60)  0.00  Cluster-Relatie-Scoreconsistentie  14 % 

         Cluster-Relatie-Scorehoogte    10% 

___________________________________________________________________________________________________________ 

De voorwaartse en stapsgewijze methode leverden dezelfde resultaten op. Criteria voor opname predictoren:  
p < 0.01.  
    

6.1.2.6 Beantwoording van de onderzoeksvraag: predictieve validiteit in studie 26.1.2.6 Beantwoording van de onderzoeksvraag: predictieve validiteit in studie 26.1.2.6 Beantwoording van de onderzoeksvraag: predictieve validiteit in studie 26.1.2.6 Beantwoording van de onderzoeksvraag: predictieve validiteit in studie 2    

Er valt uit Tabel 6.3 samenvattend op te maken  

(1) dat score-consistentie op het relationele cluster een negatieve relatie met verzuim onder medewerkers 

heeft en verder  

(2) dat de sturende predictoren in termen van score-hoogte geen verband met verzuim hebben, en tenslotte 

(3) dat voor de overige predictoren (met name voor scorehoogte op het relationele cluster) het beeld 

wisselt.  

6.1.36.1.36.1.36.1.3    Conclusies Conclusies Conclusies Conclusies over en discussie bijover en discussie bijover en discussie bijover en discussie bij    de predictiestudiesde predictiestudiesde predictiestudiesde predictiestudies    
6.1.36.1.36.1.36.1.3.1 Conclusies over onderzoeksvragen 10a, 10b en 11.1 Conclusies over onderzoeksvragen 10a, 10b en 11.1 Conclusies over onderzoeksvragen 10a, 10b en 11.1 Conclusies over onderzoeksvragen 10a, 10b en 11    

 

6.1.3.1.a  vraag 10avraag 10avraag 10avraag 10a    en ben ben ben b: welke attributen voorspellen pres: welke attributen voorspellen pres: welke attributen voorspellen pres: welke attributen voorspellen prestatietatietatietatie    in welke matein welke matein welke matein welke mate 

Conclusie 6.19 De meeste variantie in het criterium gemiddelde van alle jgemiddelde van alle jgemiddelde van alle jgemiddelde van alle jaarlijkse aarlijkse aarlijkse aarlijkse 

pppprestatiebeoordelingrestatiebeoordelingrestatiebeoordelingrestatiebeoordelingenenenen wordt verklaard door: 

     -Cluster Relatie Scorehoogte (11% unieke verklaarde variantie), 

en daarna door: 

     -Cluster Sturing Scoringsconsistentie (8% unieke verklaarde variantie). 

 Voor het criterium eersteeersteeersteeerste    jaarlijkse prestatiejaarlijkse prestatiejaarlijkse prestatiejaarlijkse prestatiebeoordeling beoordeling beoordeling beoordeling verklaren dezelfde predictoren 

in dezelfde rangorde de meeste variantie (met respectievelijk 18% en 12%). 

Conclusie 6.20 De meeste variantie in het criterium vvvvererererzzzzuim onder medewerkersuim onder medewerkersuim onder medewerkersuim onder medewerkers    (VOM)(VOM)(VOM)(VOM) wordt in 

twee studies verklaard door: 

      -Cluster Relatie Scoreconsistentie  

    Ongerelateerd met VOM zijn: 

      -Cluster Sturing scorehoogte en  

      -Interview 

    Onduidelijk is of hoe de gerelateerdheid met VOM is voor: 

   -Cluster Relatie Scorehoogte of cluster Integratief Scorehoogte   

Voor de overige predictoren is het beeld te wisselend om van zinvolle predictoren voor dit criterium te 

spreken. 

 

Conclusie 6.21 De criteria vvvverblijfsduur en vertrekrerblijfsduur en vertrekrerblijfsduur en vertrekrerblijfsduur en vertrekredenedenedeneden kunnen door geen van de criteria voorspeld 

worden. 
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6.1.3.1.b  vraag 11: extra bijdrage van scorevraag 11: extra bijdrage van scorevraag 11: extra bijdrage van scorevraag 11: extra bijdrage van score----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie    boven scorehoogteboven scorehoogteboven scorehoogteboven scorehoogte 

Conclusie 6.22 Scoreconsistentie heeft als predictor voor zowel de jaarlijkse prestatiebeoordeling, als 

voor verzuim onder medewerkers, een extra bijdrage boven scorehoogte, die zowel 

significant als van relevant van omvang is. 
      

6.1.36.1.36.1.36.1.3.2  Discussie bij het antwoord op de onderzoeksvragen.2  Discussie bij het antwoord op de onderzoeksvragen.2  Discussie bij het antwoord op de onderzoeksvragen.2  Discussie bij het antwoord op de onderzoeksvragen    

6.1.3.2.a Relationele competentie en vooral een hoge consistentie op dat gebied zijn negatief gerelateerd met VOM.  

Een sterk en bovendien in economische termen relevant verband werd gevonden tussen enerzijds verzuim 

onder medewerkers (VOM) en anderzijds het relationele cluster. Zowel scorehoogte als scoreconsistentie 

hebben een negatieve relatie met VOM, die van scoreconsistentie is de sterkere. VOM is een criterium 

waarover nauwelijks is gerapporteerd met score-consistentie als predictor. De omvang van de correlaties is 

robuust. Inconsistentie in het gedrag van AC-kandidaten werd tot niet zolang geleden als “meetfout” 

gezien (Gibbons, 2008, 2010; Lievens, 2002a). Dat diezelfde inconsistentie een utilitaire predictor lijkt, is 

nieuwe kennis en daarom moeten de hier gepresenteerde gegevens als exploratief gezien worden en 

behoeven deze replicatie.  

  

6.1.3.2.b Ontbrekende relatie van intelligentie met de criteria 

Intelligentie heeft in de hier besproken studies geen samenhang met de predictoren. In de 

bedrijfspsychologie en personeelsselectie is deze bevinding verrassend en deze behoeft dan ook replicatie. 

Van de intelligentiescores waren alleen de staninescores beschikbaar voor de predictiestudies en het aantal 

kandidaten was 51. Wellicht dat gereduceerde spreiding (door stanine-scores versus ruwe scores) of kleine 

kandidatenaantallen de reden zijn van deze observatie.  

 Meer dan eens is gedocumenteerd dat intelligentie in alle beroepen de beste voorspeller is (Schmidt 

& Hunter, 1998; Hunter & Hunter, 1984). Een “zuivere” peoplemanagementfunctie heeft in geringere mate 

taakcomponenten (planning, controle, etc.) die een beroep op intelligentie doen dan de gemiddelde (hier 

"gemengd" genoemde) middenkaderfunctie. Daarmee is anderzijds geenszins gezegd dat voor de 

interactieve aspecten van een peoplemanagementfunctie geen intelligentie vereist is.  

 

6.1.3.2.c "Wie met economisch rendement leiding wil geven aan relationele dienstverleners moet er zelf een zijn." 

De onderzochte managers hier waren voor 90% zelf afkomstig uit een beroep op het gebied van de 

relationele dienstverlening (cabinepersoneel, verpleging, of ziekenverzorging). 

 Hier mee in lijn: "Managers uit eigen kweek zijn zo slecht nog niet". Dat wil zeggen dat het 

identificeren van relationele dienstverleners die leidinggevende ambitie hebben verstandig is: men heeft 

dan een goede kans dat het met de leidinggevende stijl goed zit en dat men van de aan te sturen 

medewerkers de aard van het beestje kent. Het is daarmee niet gezegd dat uit andere contexten geen 

geschikte managers te vinden zijn, of dat alle relationele dienstverleners kunnen leidinggeven (in 

tegendeel, uiteindelijk 16% van het kandidatenaanbod bij bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij). Maar de 

reflex die er de afgelopen jaren was om bedrijfskundig of generalistische geschoolde managers de honneurs 

te laten verdient overdenking op grond van de hier gevonden resultaten.    

6.26.26.26.2    Verschillen in voorspelbekwaamheid Verschillen in voorspelbekwaamheid Verschillen in voorspelbekwaamheid Verschillen in voorspelbekwaamheid     
Vraag 12Vraag 12Vraag 12Vraag 12a:a:a:a:    In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars ten In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars ten In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars ten In hoeverre is er ondersteuning voor de predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars ten 

opzichte van de enkelvoudige beoordelaar?opzichte van de enkelvoudige beoordelaar?opzichte van de enkelvoudige beoordelaar?opzichte van de enkelvoudige beoordelaar?    

Vraag 12Vraag 12Vraag 12Vraag 12b:b:b:b:    Wat zijn de verschilWat zijn de verschilWat zijn de verschilWat zijn de verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied van len tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied van len tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied van len tussen professionele en lekenbeoordelaars op het gebied van 
prestatievoorspelling prestatievoorspelling prestatievoorspelling prestatievoorspelling     

6.26.26.26.2.1 Inleiding en methodische overwegingen.1 Inleiding en methodische overwegingen.1 Inleiding en methodische overwegingen.1 Inleiding en methodische overwegingen    

In deze paragraaf worden prestatie-voorspellingen van de enkelvoudige beoordelaar vergeleken met 

prestatievoorspellingen van meervoudige beoordelaars. De analyse is uitgevoerd om te toetsen of er 
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ondersteuning gevonden kon worden voor Hofstees (1993, 1995, 1999) bewering dat meervoudige 

beoordelaars een hogere voorspelbekwaamheid hebben dan de enkelvoudige beoordelaar.  

  Onmiddellijk na afloop van de SA-simulaties zijn door de beoordelaars aan de beoordeelde 

kandidaten scores toegekend op de attributen zoals besproken in Hoofdstuk 2. De beoordelaars worden 

tevens uitgenodigd om de volgende voorspelling te doen, de scores die hier centraal staan worden daarom 

“voorspelscores” genoemd:  

  "Stelt u zich voor dat u de leidinggevende bent van de kandidaat die u net heeft gezien. Stelt u zich ook voor dat 
deze is aangenomen in de functie van Unit-Coach. Stelt u zich tenslotte voor dat de kandidaat deze functie één 
jaar heeft vervuld. Wat voor prestatiebeoordelingsscore gaat de kandidaat krijgen op diens eerste beoordeling? 
Geeft u een voorspelling van wat deze score zal zijn, op grond van wat u zoëven in de simulatie heeft gezien. 
Verdisconteer in uw voorspelling dus níet de verwachte effecten van eventuele training, coaching of van wat 
dan ook. U wordt expliciet uitgenodigd, wanneer u dat zinvol acht, van de gescoorde eigenschappen af te 
wijken. Geen enkel lijstje eigenschappen is immers uitputtend. Uw voorspelling hoeft dus ook geen gemiddelde 
te zijn van de eigenschappen die u net heeft beoordeeld.  
Kortom, de vraag isKortom, de vraag isKortom, de vraag isKortom, de vraag is: 
Welke score tussen -/-2 en +4 voorspelt u dat deze kandidaat over een jaar zal krijgen op zijn eerste prestatie-.                                                   
beoordeling door zijn leidinggevende?” 

De voorspelscores die hier nu geanalyseerd worden betreffen dus aangenomen kandidaten. Voorspelscores 

zijn als enige scores van de SAPM op naam (van beoordelaar) gesteld en separaat opgeslagen, anders zou 

de onderstaande analyse niet mogelijk zijn. Waar een bepaalde kandidaat door een beoordelaar meer dan 

één keer van een voorspellingsscore was voorzien (samenhangend met rotatie of disrupties daarin, zie 

Hoofdstuk 2), werden deze scores eerst gemiddeld, zodat elke voorspelscore één kandidaat betreft.  

 De correlatie van de voorspelscore met de clusterscores (scorehoogte) was met relationeel: 0.69, 

met sturend: 0.60, en met integratief: 0.71 (alle met p < 0.001). De Multiple R van de voorspelscore op grond 

van de drie clusterscores is 0.85 (met F=59,34 (df: 3,74)), wat neerkomt op 72% verklaarde variantie. Er is 

dus 28% variantie die niet terug te brengen is op beoordeelde attributen, wat ruimte voor beoordelaars 

geeft om een eigen invulling aan de voorspelscore te geven.  

 Twee aggregatiewijzen van deze prestatie-voorspellingen zijn met elkaar vergeleken.  

(1) Ten eerste gaat het om het gemiddelde van de voorspelscore van één enkelvoudige beoordelaar voor alle 

kandidaten die deze had beoordeeld. Stapsgewijs: (a) het betreft alle voorspelscores die één bepaalde, met 

naam bekende beoordelaar gegeven heeft aan alle (naderhand aangenomen) kandidaten die hij voorbij 

heeft zien komen. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen professionele en getrainde lekenbeoordelaars. 

(b) Zo ontstaat voor een bepaalde beoordelaar een lijst van voorspelscores met bijbehorende 

criteriumscores. (c) Tussen deze scores wordt een correlatie berekend voor die individuele beoordelaar, die 

uitdrukt hoe goed deze als enkelvoudige beoordelaar voorspeld heeft. (d) De correlaties van de individuele 

beoordelaars worden vervolgens over alle beoordelaars gemiddeld. De correlaties van de enkelvoudige 

beoordelaars zijn gemiddeld tot een eindgemiddelde. Dit eindgemiddelde moet de voorspelbekwaamheid 

van de enkelvoudige beoordelaar als type beoordelaar uitdrukken.  

  (2) Ten tweede gaat het om op kandidaat-niveau geaggregeerde, door meervoudige beoordelaars 

uitgedrukte voorspelscores. Stapsgewijs: (a) hier betreft het de scores van de zes of acht bij één kandidaat 

betrokken beoordelaars (twee beoordelaars per simulatie in drie of vier simulaties), (b) die worden 

gemiddeld op het niveau van die kandidaat tot een totaal-voorspelscore. (c) Vervolgens zijn deze totaal-

voorspelscores gerelateerd aan criteriumscores. (d) Over de hele groep aan aangenomen kandidaten is 

tenslotte een correlatie tussen voorspelscore en prestatie berekend.  

  De samenhang met overige criteriumscores (VOM en verblijfsduur) is niet nagegaan omdat dit niet 

overeenkomt met de vraag zoals die oorspronkelijk aan de beoordelaars is gesteld.  

6.26.26.26.2.2 Predictoren e.2 Predictoren e.2 Predictoren e.2 Predictoren en criterian criterian criterian criteria    

Voor deze berekening zijn dezelfde predictoren en criteria gebruikt als beschreven in de eerste 

predictiestudie (naar voorspelling van prestatie in de luchtvaart) in dit hoofdstuk (zie Paragraaf 6.1.1.3). 
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6.26.26.26.2.3 Kandidaten.3 Kandidaten.3 Kandidaten.3 Kandidaten    

Voor deze analyse zijn de gegevens van de aangenomen kandidaten uit de luchtvaartmaatschappij 

gebruikt. De kandidaten zijn beschreven in Paragraaf 6.1.1.1. De gegevens uit de eerste predictiestudie van 

dit hoofdstuk zullen worden geheranalyseerd zoals hierboven beschreven in 6.2.1.    

6.26.26.26.2.4 Presentatie van de gegevens.4 Presentatie van de gegevens.4 Presentatie van de gegevens.4 Presentatie van de gegevens    

Tabel 6.5 presenteert de resultaten van de in 6.2.1 beschreven analyse. Uit de tabel blijkt het volgende: (1) 

Inderdaad blijkt dat de voorspelbekwaamheid van de meervoudige beoordelaar superieur is aan die van de 

enkelvoudige beoordelaar, en (2) psychologen voorspellen even goed als getrainde leken.  

 
Tabel 6.5: Verschil in predictieve validiteiten voor enkelvoudige en meervoudige beoordelaars 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

....    .            Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde ongecorrigeerde ongecorrigeerde ongecorrigeerde ongecorrigeerde correlatie met prestatiecorrelatie met prestatiecorrelatie met prestatiecorrelatie met prestatie----beoordelingbeoordelingbeoordelingbeoordeling 

     ____________________________________________________________________________ 

     .....Eerste beoordeling Eerste beoordeling Eerste beoordeling Eerste beoordeling         ............    ........        Gemiddelde v alle beoorGemiddelde v alle beoorGemiddelde v alle beoorGemiddelde v alle beoordelingendelingendelingendelingen 

     _____________________________ …………..____________________________________ 

...B...B...B...B    BeoordelingsmodaliteitBeoordelingsmodaliteitBeoordelingsmodaliteitBeoordelingsmodaliteit        Professioneel Professioneel Professioneel Professioneel     LeekLeekLeekLeek                ProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneel    LeekLeekLeekLeek 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Enkelvoudige beoordelaarEnkelvoudige beoordelaarEnkelvoudige beoordelaarEnkelvoudige beoordelaar            0.080.080.080.08            0.100.100.100.10            0.060.060.060.06            0.100.100.100.10 

 

—Gemiddeld aantal voorsp./beoord.  10.2   6.9  …………………10.2 …………………………..6.9 

—Bereik aantal    4 - 27   4 - 21   4 - 27   4 – 21 

—Aantal beoordelaars    22    46   22   46 

   

Meervoudige beooMeervoudige beooMeervoudige beooMeervoudige beoordelaar rdelaar rdelaar rdelaar *             0.360.360.360.36                .... .... .... ....         0.330.330.330.33 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Aantal beoordeelde kandidaten: 79 (weglatingen zijn terug te voeren op het feit dat 10 lekenbeoordelaars slechts één 
aangenomen kandidaat beoordeeld hadden. Deze zijn weggelaten. Voor alle overige opgenomen beoordelaars bleek 
het aantal beoordeelde kandidaten vier of hoger, zonder dat daar verdere selectie op toegepast is.) /  
****::::    Gezien de bedoelde aggregatie van gegevens is een opsplitsing in professionele en lekenbeoordelaars hier niet 
zinvol. 
 

    

6.26.26.26.2.5 Beantwoording van de onderzoeksvraag.5 Beantwoording van de onderzoeksvraag.5 Beantwoording van de onderzoeksvraag.5 Beantwoording van de onderzoeksvraag    

Vraag 13a:Vraag 13a:Vraag 13a:Vraag 13a:                mate van ondersteuning voor mate van ondersteuning voor mate van ondersteuning voor mate van ondersteuning voor predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars predictieve superioriteit van meervoudige beoordelaars     

Conclusie 6.23 Meervoudige beoordelaars bieden betere prestatievoorspellingen dan enkelvoudige 
beoordelaars, de geobserveerde correlaties zijn drie tot vier keer zo groot. 

Vraag 13b:Vraag 13b:Vraag 13b:Vraag 13b:            verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars verschillen tussen professionele en lekenbeoordelaars bij bij bij bij prestatievoorspelling prestatievoorspelling prestatievoorspelling prestatievoorspelling     
Conclusie 6.24 …...…Professionele beoordelaars en lekenbeoordelaars zijn equivalent in het voorspellen 

van prestatie. 

6.26.26.26.2.6 Discussie bij.6 Discussie bij.6 Discussie bij.6 Discussie bij    het antwoord op de onderzoeksvraaghet antwoord op de onderzoeksvraaghet antwoord op de onderzoeksvraaghet antwoord op de onderzoeksvraag 

De gegevens betreffen bij de enkelvoudige beoordelaars soms kleine aantallen beoordeelde kandidaten, dus 

voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie en generalisatie. Om de laatste reden is ook niet nagegaan 

of er individuele verschillen in voorspelbekwaamheid bestaan. Dat had gekund gezien de beschikbaarheid 

van de namen van enkelvoudige beoordelaars bij voorspelscores. De range in individuele gemiddelde 

correlaties bij een subgroep van 10 beoordelaars die elk voorspelden voor 10 kandidaten of meer was van -/-

0.19 tot +0.37. Dat doet vermoeden dat dergelijke individuele verschillen in voorspelbekwaamheid bestaan, 

maar dat moet in vervolgonderzoek vastgesteld worden met grotere aantallen aangenomen kandidaten per 

beoordelaar. 
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6.36.36.36.3    Benchmark van Benchmark van Benchmark van Benchmark van geobserveerde geobserveerde geobserveerde geobserveerde validiteitswaardenvaliditeitswaardenvaliditeitswaardenvaliditeitswaarden 

Vraag 13Vraag 13Vraag 13Vraag 13a:a:a:a:    Hoe is de predictieve validiteit van de SAPM, afgezet tegen elders gepuHoe is de predictieve validiteit van de SAPM, afgezet tegen elders gepuHoe is de predictieve validiteit van de SAPM, afgezet tegen elders gepuHoe is de predictieve validiteit van de SAPM, afgezet tegen elders gepubliceerde waarden van bliceerde waarden van bliceerde waarden van bliceerde waarden van 
vergelijkbare instrumenten, zoals AC’s?vergelijkbare instrumenten, zoals AC’s?vergelijkbare instrumenten, zoals AC’s?vergelijkbare instrumenten, zoals AC’s?    

Vraag 13Vraag 13Vraag 13Vraag 13b:b:b:b:    Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over simulaties of over Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over simulaties of over Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over simulaties of over Wat is uit oogpunt van predictie de beste manier om scores te aggregeren: over simulaties of over 
attributen?attributen?attributen?attributen?    

Vraag 13Vraag 13Vraag 13Vraag 13cccc::::    Hoe is de predictieve validiteit van het gestructureerde interHoe is de predictieve validiteit van het gestructureerde interHoe is de predictieve validiteit van het gestructureerde interHoe is de predictieve validiteit van het gestructureerde interview afgezet tegen elders gepubliceerde view afgezet tegen elders gepubliceerde view afgezet tegen elders gepubliceerde view afgezet tegen elders gepubliceerde 
waarden over interviews?waarden over interviews?waarden over interviews?waarden over interviews?    

6.36.36.36.3.1 Inleiding en methodische overwegingen.1 Inleiding en methodische overwegingen.1 Inleiding en methodische overwegingen.1 Inleiding en methodische overwegingen    

In deze paragraaf worden de geobserveerde predictieve validiteiten van de SAPM (vetgedrukt) vergeleken 

met elders gepubliceerde waarden, veelal AC’s betreffend (in gewone druk). Arthur, Day, McNelly en 

Edens (2003) onderscheiden in hun meta-analyse over predictieve validiteit van AC-attributen 168 

attributen die in assessment centres gehanteerd worden. Zij komen op inhoudelijke gronden tot een 

zevental verdichtingen, waarvan de verdichting tot de dimensie “beïnvloeden” de grootste overlap lijkt 

hebben met de gehele set van de zeven in de SA beoordeelde attributen. De dimensies "communication" en 

"consideration" komen echter ook in aanmerking (definities onder Tabel 6.6).   

 De tabel geeft alleen geobserveerde waarden weer, geen gecorrigeerde, in lijn met wat in Paragraaf 

6.1.1.5 is betoogd over de wenselijkheid om niet te corrigeren. Soms is het onontkoombaar over 

gecorrigeerde waarden te beschikken omdat andere auteurs geen geobserveerde waarden publiceren. 

Daarom staan onder de tabellen toch gecorrigeerde waarden vermeld. VOM is niet als criterium elders 

beschreven, dus voor de gevonden correlaties tussen dit criterium en de betrokken predictoren is geen 

vergelijkingsmateriaal voorhanden.  

 In het onderste gedeelte worden correlaties gepresenteerd van criteria met het gemiddelde van alle 

SA-attributen. In klassieke AC-opzetten is het gebruikelijk alle zogenaamde “dimensies” te middelen tot 

een algemeen gemiddelde. In het Engels heet dit gemiddelde OAR: Overall Assessment Result. Voor de SA 

wordt het ARSA genoemd: Algemeen Resultaat Skill Audit. Voor de onderhavige SA zijn twee ARSA-scores 

berekend: één voor de drie clusters scorehoogte en één voor de drie clusters scoreconsistentie. In deze 

ARSA-scores zijn dus nìet de scores van eventuele aanvullende instrumenten opgenomen. 

 

6.36.36.36.3.2 Predictoren, criteria en predictiestudies.2 Predictoren, criteria en predictiestudies.2 Predictoren, criteria en predictiestudies.2 Predictoren, criteria en predictiestudies    

De predictoren en de criteria uit de drie eerder besproken predictiestudies van dit hoofdstuk worden in de 

tabel weergeven.  

 

6.3.36.3.36.3.36.3.3    Presentatie van de gegevensPresentatie van de gegevensPresentatie van de gegevensPresentatie van de gegevens    

Hieronder in Tabel 6.6worden de gegevens uit bovenstaande alinea weergegeven, samen met door andere 

auteurs gepubliceerde waarden. 

Uit Tabel 6.6 blijkt: 

(1) dat voor het criterium "gemiddelde beoordeling" de Multiple R en ARSA van de SAPM sterker 

voorspellen dan gepubliceerde OARs,   

(2) dat de weergegeven significante SAPM-attribuutsclusters beter of vergelijkbaar voorspellen dan de 

gepubliceerde, en dit geldt met name voor de eerste beoordeling, 

(3) dat er voor score-consistentie geen benchmarks zijn, en  

(4) dat de manier van score-aggregeren aanzienlijke effecten heeft op de predictieve validiteit. Vergelijk 

daarvoor bijvoorbeeld enerzijds ARSA (op regel 16), met anderzijds de enkelvoudige attributen (op regels 

02 t/m 05), of met multiple R (regel 01). De manier van aggregeren zoals die in AC’s gebruikelijk is (regel 

16), leidt tot een predictieve validiteit die nog lager is dan die van elk van de afzonderlijke clusterscores. 
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Tabel 6.6: Vergelijking van predictieve validiteit in absolute waarden met elders gepubliceerde waarden  

________________________________________________________________________________________________________________........        

PredictorPredictorPredictorPredictor                                            AuteursAuteursAuteursAuteurs    ……………………........            Geobserveerde validiteitGeobserveerde validiteitGeobserveerde validiteitGeobserveerde validiteit    voor:voor:voor:voor:    (a)  

________________________________________________________________________________________________________________ 

(Losse) (Losse) (Losse) (Losse) AttributenAttributenAttributenAttributen …Eerste beoordeling       Gemiddelde beoordeling 
          
        01010101    Multiple Multiple Multiple Multiple RRRR    volgens tabelvolgens tabelvolgens tabelvolgens tabel    6.26.26.26.2          OnderhavigOnderhavigOnderhavigOnderhavig                0.55 0.55 0.55 0.55 ----                    0.430.430.430.43        (3)        

        02020202    Cluster RelatieCluster RelatieCluster RelatieCluster Relatie----scorehoogtescorehoogtescorehoogtescorehoogte        ””””””””””””                        0.41 0.41 0.41 0.41                         0.340.340.340.34        (3)         (c)    

        03030303    Cluster SturingCluster SturingCluster SturingCluster Sturing----consistconsistconsistconsistentieentieentieentie        ””””””””””””                        0.28 0.28 0.28 0.28                     0.200.200.200.20        (3)    (d) 

        04040404    Cluster IntegratiefCluster IntegratiefCluster IntegratiefCluster Integratief----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie        ””””””””””””                        0.28 0.28 0.28 0.28                     0.210.210.210.21        (3)            (e)    

        05050505    Ervaring (interview)Ervaring (interview)Ervaring (interview)Ervaring (interview)            ””””””””””””                        0.320.320.320.32                        0.28 0.28 0.28 0.28     (3)    (f) 

  06 Beïnvloeden (1)      Meriac et al. (2008)  0.25          

  07 Communicatie(3)      ”””       0.22  

                Prestatie, divers  

  08    Zeven dimensies gemiddeld (4)  Arthur et al.(2003)   0.20 tot 0.30  

  08      - waarvan influencing (2a)      ”””       0.30  

  10      - waarvan communication (2b)    ”””   …    0.26  

  11      - waarvan consideration (2c)  ”””       0.20 

                VOM luchtvaart VOM zorg        

        12121212    Multiple Multiple Multiple Multiple RRRR    (alleen (alleen (alleen (alleen SAPMSAPMSAPMSAPM----attributenattributenattributenattributen))))        OnderhavigOnderhavigOnderhavigOnderhavig                    0.490.490.490.49    ----                    0.60.60.60.67777        (5)       

        13131313    Cluster RelatieCluster RelatieCluster RelatieCluster Relatie----scorehoogtescorehoogtescorehoogtescorehoogte                    ””””””””””””                        0.310.310.310.31                        0.380.380.380.38     (5)     (g) 

        14141414 Cluster IntegratiefCluster IntegratiefCluster IntegratiefCluster Integratief----scorehoogtescorehoogtescorehoogtescorehoogte    ….….….….””””””””””””                        ____                    0.420.420.420.42 (5)            (h)     

        15151515 Cluster RelatieCluster RelatieCluster RelatieCluster Relatie----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie…………..…………..…………..…………..””””””””””””                        0.34 0.34 0.34 0.34                     0.50 0.50 0.50 0.50     (5)    (i) 

OOOOARARARAR    en en en en ARARARARSASASASA          Beoordeling 

        16161616    AAAARRRRSASASASA                                    OnderhavigOnderhavigOnderhavigOnderhavig                0000.25.25.25.25        

        17171717    ARSAARSAARSAARSA----consistentie consistentie consistentie consistentie                     ””””””””””””                            0000.26 .26 .26 .26     

  18 OAR        Gaugler et al. (1987)  0.25   

  19 OAR        Becker et al. (2008)  0.30               (5)  

  20 OAR        Hermelin et al. (2007)  0.17.   

  21 OAR-consistentie       Gibbons et al. (2009)  ∆ 0.13             (b)        

                  VOM luchtvaart     

        22222222    ARSAARSAARSAARSA                                    OnderhavigOnderhavigOnderhavigOnderhavig                0.17 0.17 0.17 0.17                     0.320.320.320.32        (5)            

        23232323    ARSAARSAARSAARSA----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie………………………………………………………………………………………………    ””””””””””””                        0.26 0.26 0.26 0.26                     0.320.320.320.32        (5)    

OverigeOverigeOverigeOverige Beoordeling 

  24 Diverse Arbeidsproeven    Roth et al. (2005)   0.26  

  25 Diverse Typen Interviews   McDaniel et al. (1999)  0.18 tot 0.27  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
((((a)a)a)a)    in r of in R indien vermeld, en bij R zijn waarden in cursief en onderstreept. Voor correlaties voor VOM zijn absolute waarden 
gepresenteerd, om interpretatieproblemen vanwege de negatieve waarde van die correlaties (die overigens wenselijk zijn) te 
voorkomen. / (b)(b)(b)(b) Hier is de incrementele waarde van consistentie-scores boven AAR nagegaan. Voor de correlatiewaarde staat 
daarom een ∆ . / ((((1111)))) Definitie: anderen overhalen iets te doen of een andere opvatting te huldigen met als doel om een bepaald 
resultaat te halen. / (2a)(2a)(2a)(2a) Definitie: anderen overtuigen om iets te doen of een ander standpunt in te nemen. /    (2(2(2(2bbbb)))) Definitie: het 
overbrengen van informatie langs mondelinge en/of schriftelijke weg en het beantwoorden van vragen. / (2c)(2c)(2c)(2c) Definitie: Mate 
waarin handelen weerspiegelt dat men rekening houdt men gevoelens en behoeften van anderen, binnen en buiten de organisatie. 
/ (3(3(3(3)))) Definitie: mondeling overdragen van informatie. / (4(4(4(4)))) De zeven dimensies zijn: communication; consideration of others; 
drive; influencing; organising and planning; problem solving en tolerance for stress/uncertainty. / (5(5(5(5)))) alleen gecorrigeerde waarde 
beschikbaar. 
Gecorrigeerde waarden: correctie eerst voor onbetrouwbaarheid SAPM t.o.v. regime D, daarna voor restriction of range.  
Hieronder, bij c, d, e, en f: waarden voor gemiddelde beoordeling. 
(c) 0.50 / (d) 0.30 (in Tabel 6.2 niet significant, maar wel in regressie opgenomen, en daarom in deze tabel) / (e) 0.31  
(f) 0.35 (alleen correctie voor restriction of range) / (g) 0.42  / (h)  _  / (i)  0.46  
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6.36.36.36.3.4.4.4.4    BeanBeanBeanBeantwoording vantwoording vantwoording vantwoording van    de onderzoeksvrde onderzoeksvrde onderzoeksvrde onderzoeksvragagagagenenenen    

Vraag 14aVraag 14aVraag 14aVraag 14a        benchmark van predictieve validiteit SAPMbenchmark van predictieve validiteit SAPMbenchmark van predictieve validiteit SAPMbenchmark van predictieve validiteit SAPM    

Conclusie 6.25 De geobserveerde correlaties tussen prestatiebeoordeling en de Multiple R, 

attribuutscluster, of ARSA zijn te vergelijken met of groter dan de waarden die in de 

literatuur zijn gevonden voor AC’s. Uit predictief oogpunt lijkt de SAPM, met zijn 

focus op “zuivere” peoplemanagementfuncties dus te voldoen. Voor VOM zijn geen 

benchmarks gevonden.  

VraVraVraVraag 14ag 14ag 14ag 14bbbb        beste manier van aggregatie van scoresbeste manier van aggregatie van scoresbeste manier van aggregatie van scoresbeste manier van aggregatie van scores    

Conclusie 6.26 Score-aggregatie door middeling van de scores op één attribuut over alle simulaties, 

leidt tot hogere predictieve validiteit dan aggregatie door middeling van de scores op 

alle attributen binnen simulaties. 

Vraag 14cVraag 14cVraag 14cVraag 14c        benchmarkbenchmarkbenchmarkbenchmark    van predictieve validiteit van het intervvan predictieve validiteit van het intervvan predictieve validiteit van het intervvan predictieve validiteit van het interviewiewiewiew    

Conclusie 6.27    De validiteit van het interview ligt in lijn met elders beschreven waarden. 

    

6.3.5  De voorspellende waarde van losse attributen per regime 

Omdat in de praktijk op grond van losse attributen wordt beslist, en niet op grond van clusters, wordt 

nagegaan wat de correlaties van de losse attributen met de criteria zijn. 

 Om predictie over regimes heen mogelijk te maken is gebruik gemaakt van attribuutsclusters 

(uitgelegd in Hoofdstuk 5). Dit ontneemt echter het zicht op de predictieve merites van de afzonderlijke 

attributen uit de set van een regime. Welke losse attributen dragen de eerder de predictieve bevindingen?  

  Tabel B6.4 in de Bijlagen presenteert correlaties tussen de losse attributen per regime en de criteria.  

De correlaties uit de tabel moeten geïnterpreteerd worden in het licht van de eerder besproken 

onderscheidbaarheid, dimensionaliteit en constructvaliditeit. Aantallen zijn klein, wat tot 

terughoudendheid bij het trekken van conclusies noopt. 

  Uit de tabel blijkt dat met name de samenhang tussen scoreconsistentie op drie losse attributen en 

verzuim onder medewerkers in regime C het sterkste is. Juist deze relaties leiden tot het grootste, directe 

economische rendement. Uit regressie blijkt evenwel, dat enkel het losse attribuut SYM 16% variantie 

verklaard in het criterium verzuim onder medewerkers. De vraag is gerechtvaardigd waarom de andere 

attributen dan nog beoordeeld worden. Het antwoord is dat SYM een in geringe mate leerbaar attribuut 

lijkt, terwijl WEE, ACH en WEG dat in hogere mate lijken. De laatste drie zijn meer “leerbare 

vriendelijkheidsbronnen” voor wie niet (“van nature”) over SYM beschikt. In Hoofdstuk 2 zijn de 

overwegingen gegeven voor het meer in vaardigheidstermen definiëren van attributen. In aanvullend 

valideringsonderzoek met regime D (of zijn opvolger F) moet blijken of de betere onderscheidbaarheid c.q. 

de lagere samenhang tussen attributen inderdaad pleit voor handhaving van de set van zeven attributen, of 

dat toch overgegaan kan worden tot minder ontlokte attributen, daarmee simulaties inkortend, en het 

instrument goedkoper makend. Of korte simulaties en minder vaardigheidsgedreven attributen tot gelijke 

acceptatie en face validity leiden, moet dan ook bezien worden. Een nieuwe valideringsstudie met regime 

D of F is eveneens noodzakelijk, omdat in de praktijk geen aannamebeslissingen genomen worden op 

attribuutsclusters, maar op losse attributen.  

___________________________________ 

(1) Volgens de zgn. groepscontroler van de betrokken afdeling van de luchtvaartmaatschappij, was in 2008 het totale budget voor alle CA’s 

EUR 350.000.000, en werd er inderdaad van uitgegaan dat 1% verzuim 1/1ooe deel van dit bedrag aan extra kosten met zich meebracht. De 

organisatie was namelijk zelf risicodrager voor verzuimkosten. (Persoonlijke telefonische mededeling, 25SEP2008). 
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HOOFDSTUK 7 
 
 

Wetenschappelijke 
slotbeschouwing 
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7 Wetenschappelijke s7 Wetenschappelijke s7 Wetenschappelijke s7 Wetenschappelijke slotbeschouwinglotbeschouwinglotbeschouwinglotbeschouwing    

7.1 7.1 7.1 7.1 Belangrijkste conclusiesBelangrijkste conclusiesBelangrijkste conclusiesBelangrijkste conclusies 

 (1) Ten eerste is gebleken dat in de SAPM leken kwalitatief (in betrouwbaarheidszin, in 

constructvaliditeitszin en in predictieve zin) net zo goed gedragsattributen beoordelen als psychologen, 

mits zij onder een adequate beoordelingsregie zijn geplaatst. Met het laatste wordt bedoeld: zij worden 

als tegenspelers en beoordelaars opgeleid, en zij accepteren de toegepaste rotatie en wijze van scoren 

zonder deliberatie. Het is niet nagegaan of de equivalentie van leken en psychologen ook geldt voor de 

kwaliteit van nabesprekingen, voor de kwaliteit van schriftelijke rapportages en voor het vermogen tot 

het regisseren van SA’s. 

 (2) Ten tweede is de voorspellende waarde van de SAPM in vergelijking met publicaties van 

meta-analyses gelijkwaardig of beter.  

 (3) Ten derde is er een significante, negatieve relatie gevonden tussen score-consistentie in het 

vriendelijkheidsdomein en verzuim onder medewerkers. Score-hoogte in hetzelfde domein draagt nog 

eens extra aan deze relatie bij en soms doet score-consistentie in het integratieve domein dat ook. 

Sturende aspecten in de opstelling van managers spelen géén rol bij het verlagen van verzuim in de 

spanwijdte. Dit geldt zowel in termen van scorehoogte als in termen van scoreconsistentie. 

 (4) Ten vierde is er naar MTMM-maatstaven ondersteuning voor constructvaliditeit van de 

beoordeelde attributen. Daarmee is de onderhavige SA ook inzetbaar voor ontwikkel-diagnoses, want 

juist voor ontwikkelvraagstellingen (versus selectievraagstellingen) is het van belang over een 

instrument te beschikken dat losse attributen zonder samenhang met andere beoordeelt. Door de 

beperking van de SAPM tot tweegesprekken en daarmee door het afzien van het opnemen van 

simulaties met een ander TAT (Trait Activerings Potentieel) is tot deze situatie gekomen. Dat is een 

kracht maar tegelijkertijd houdt dit een beperkte inzetbaarheid van de SAPM in. Die gerichte focus is 

echter een bewuste keuze in termen van marktniche, met gunstige effecten voor de predictieve 

validiteit. 

 (5) Het is ten vijfde aannemelijk dat in plaats van het structureren van attributen (“turven en 

vinken”) het structureren van het tegenspel een belangrijke factor is geweest voor de gevonden 

ondersteuning voor constructvaliditeit van de attributen. 

 (6) Ten zesde tenslotte is de samenhang tussen het aantal simulaties en de betrouwbaarheid 

aangetoond. Een minimum van drie simulaties is noodzakelijk om een wenselijk 

betrouwbaarheidsniveau te verkrijgen. Ook het hanteren van consistentiescores maakt een minimum 

van drie simulaties noodzakelijk. Met het verhogen van de structuur in de SAPM is ten opzichte van de 

oude regimes “een aantal simulaties bespaard” (historisch gezien tussen de één en drie) en toch tot een 

tevredenstellende betrouwbaarheid gekomen.      

    

7.27.27.27.2    Beperkingen en relativeringenBeperkingen en relativeringenBeperkingen en relativeringenBeperkingen en relativeringen    
7.27.27.27.2.1. Replicatie van scoreconsistentie als predic.1. Replicatie van scoreconsistentie als predic.1. Replicatie van scoreconsistentie als predic.1. Replicatie van scoreconsistentie als predictortortortor    

Er is replicatieonderzoek nodig naar de predictieve validiteit van scoreconsistentie in SA en AC’s. De 

predictieve waarde hiervan is weinig onderzocht, het onderzoek van Gibbons (2008; 2010) vormt een 

uitzondering. Gibbons ging het om samenhang tussen consistentie en algemene prestatie-beoordelingen. 

De relatie tussen score-consistentie met verzuim onder medewerkers (VOM) is voor zover bekend niet 

eerder beschreven. Er is wel onderzoek gedaan naar het verband tussen managers-gedrag en verzuim 

onder medewerkers (zie voor een bespreking Paragraaf 8.7). Bezien moet worden in hoeverre SA-

consistentie z0als hier onderzocht bij de daar beschreven theorieën aansluiting kan vinden. 

 

7.27.27.27.2.2.2.2.2    Geen inzicht in Geen inzicht in Geen inzicht in Geen inzicht in redenen van redenen van redenen van redenen van ((((inininin))))consistentie in sociaal optredenconsistentie in sociaal optredenconsistentie in sociaal optredenconsistentie in sociaal optreden    

Er is in dit proefschrift geen inzicht verkregen in redenen van inconsistentie, hooguit zijn een aantal 

suggesties gegeven. In dit proefschrift is géén poging gedaan om het inter-individuele perspectief te 
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relateren aan een intra-individueel perspectief, bijvoorbeeld op de manier die Shoda voorstelt: “If ... 

then ...” (Shoda, Mischel, & Wrigtht, 1994; Shoda, 1999), daarbij doelend op het intra-individuele 

verband tussen situatie-invloeden, de interpretatie van die invloeden, en gedrag. Leikas et al. (2012) 

beschrijven dat interactief gedrag in algemene zin naar consistentie neigt. Weer anderen dringen aan op 

integratie tussen een inter- en intra-personen perspectief (Molenaar, 2004), of bieden hier geïntegreerde 

analysetechnieken voor aan (Timmerman & Kiers, 2003). Nog weer anderen waarschuwen juist voor 

het klakkeloos toepassen van differentiële theorieën voor verklaringen van gedrag op individueel niveau 

(Wicherts, Borsboom, Kats, & Molenaar, 2006).  

 Putka en Hoffman (2013) geven aan dat reden van consistentie in AC’s veel genuanceerder liggen 

dan met de MTMM-methode vastgesteld kan worden. Leikas et al. (2012) geven aan dat op grond van de 

interpersoonlijke theorie er in zijn algemeenheid inderdaad een redelijke mate van consistentie is, maar 

zij voegen toe dat het aggregatieniveau van attributen ook een rol speelt. Het scoren van al te 

moleculaire gedragingen zou volgens hen ook nog wel eens een reden voor lage consistentie kunnen 

zijn. Kortom: (1) aggregatieniveau, (2) soort attribuut, (3) soort situatie-invloed, en (4) persoonlijkheid 

dicteren in allerlei mogelijke interacties hoe consistentie tot stand komt. Overzichtelijker wordt de 

praktische toepassing van selectie-instrumenten met de interactionistische theorieën niet, in elk geval 

niet op de korte termijn. 

 Geobserveerde inconsistentie komt neer op inconsistentie in effectiviteit van beïnvloeding. De in 

de SAPM gehanteerde attributen zijn breed geformuleerd. Wellicht is achterblijvende consistentie juist 

terug te voeren op het te weinig afstemmen van "de situationele uitvoering van de attributen". Het 

afbouwen van de weerstand van een dominante persoon is weer wat anders dan het afbouwen van 

weerstand van een zich onderdanig opstellende persoon. De geobserveerde inconsistentie in effectiviteit 

van beïnvloedingsgedrag zou dan juist het gevolg zijn van een te consistentie realisatie van het brede 

attribuut, van juist te weinig aanpassing aan de situatie dus.  

 Anderzijds zou men inconsistentie kunnen zien als het ontbreken van een generiek 

interpretatiekader voor verschillende situatie-invloeden. "Hoe de situatie ook is, laat je niet afleiden".  

 Stel, de bevindingen van het onderzoek naar redenen van inconsistentie vormen de basis voor een 

trainings- of coachingsinterventie. De vraag is dan dus of men cursisten dat generieke interpretatiekader 

moet aanreiken, wat meer een coachingsinterventie zou zijn, of dat men aanleert de attributen op een 

meer specifieke manier te realiseren, afhankelijk van de situatie. Het laatste zou meer een 

trainingsinterventie zijn. 

    

7.2.37.2.37.2.37.2.3        Relationele dienstverlening en reorganisaties: Relationele dienstverlening en reorganisaties: Relationele dienstverlening en reorganisaties: Relationele dienstverlening en reorganisaties: SAPM versus SJTSAPM versus SJTSAPM versus SJTSAPM versus SJT    

De SAPM is een kostenintensieve methode. De vraag van veel opdrachtgevers zal dan ook zijn of er 

goedkopere alternatieven zijn, zoals de zogenaamde Situational Judgment Tests (SJT). Bij SJT’s 

worden aan kandidaten interactieve situaties voorgelegd (op verschillende wijzen). De kandidaat 

reageert daar op (ook op verschillende wijzen).  

 Er kan bij de beoordeling van sociale competentie, ongeacht het ingezette instrument, een 

onderscheid gemaakt worden naar twee vormen van waarachtigheid. Ten eerste die van de stimulus 

(papier > video > simulatie) en ten tweede de waarachtigheid van de kandidatenrespons 

(meerkeuzeantwoord > schriftelijk antwoord in open formaat > opname op video > simulatie) (Lievens, 

De Corte, &Westerveld, 2012). De SAPM heeft op beide aspecten dus de hoogste vorm van 

waarachtigheid. 

 Een vergelijking van de SAPM met een SJT op de deze twee vormen van waarachtigheid zal nu 

gemaakt worden. De nadruk ligt in die vergelijking op de predictieve validiteit en kandidatenacceptatie, 

toegespitst op de doelgroep van (managers van) relationele dienstverleners. Er zijn een aantal 

publicaties voorhanden om een aanzet van die vergelijking te maken. 
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 Lievens en Patterson (2011) vergelijken zogenaamde “high-fidelity” AC-simulaties (hoogste 

niveau van beide vormen van waarachtigheid, zoals in een SA) met “low-fidelity” simulaties (een SJT, 

met schriftelijke stimulus en meerkeuze-antwoord). Zij onderzochten de samenhang tussen enerzijds de 

predictoren AC, SJT, en kennistest en anderzijds het criterium, dat arts-beoordelingen door seniore 

artsen tijdens co-schappen betrof. Zij vonden in termen van verklaarde variantie een significante 

bijdrage (3%, zonder opname van de kennistoets in de regressievergelijking) van een AC boven de SJT, 

en bovendien een hogere acceptatie voor het AC. Het laatste is bij intreeselectie nooit nadelig, bij het 

inzetten van instrumenten als alternatief voor last-in first-out is het essentieel. Het bepalen van 

consistentie lijkt niet altijd mogelijk met SJT’s. Consistentie is in utiliteitstermen wel de grootste 

utiliteitsverschaffer van de SAPM. Er zijn echter recentelijk SJT’s in Nederland ontwikkeld waar door 

een repetitieve attribuutsverdeling wel berekening van consistentie mogelijk is (Lievens, De Corte, en 

Westerveld, 2012). Over consistentie met SJT’s is nog niet gepubliceerd. Replicatieonderzoek naar de 

predictieve validiteit van SJT-consistentie met databestanden die andere onderzoekers ter beschikking 

stelden aan schrijver dezes, bleek niet mogelijk door de daar gehanteerde attribuutsverdeling. 

  Een andere overweging is de beleving van de kandidaat. Patterson, Lievens, Kerrin, Zibarras, en 

Carette (2012) beschrijven een selectieprocedure voor geneeskundestudenten. Het bevat een SJT, een 

AC en andere instrumenten. De SJT heeft als stimulusmateriaal een schriftelijke test en als 

responsmateriaal meerkeuze-antwoorden. Het AC verklaart hier 3% extra variantie boven de overige 

instrumenten, maar genereert wel de hoogste acceptatie. De auteurs onderstrepen het belang van het 

laatste, vooral als het gaat om selectie in contexten waar veel op het spel staat, en waar een politieke 

dimensie in het spel is, zoals vaak bij selectie van toekomstige artsen. Lievens et al. (2012) vinden hogere 

acceptatie van een SJT dat videomateriaal als stimulus heeft en een video-opname als respons, dan een 

open schriftelijk antwoord als respons.  

 Om kort te gaan: de beeldvorming en de apaiserende kracht van de SAPM of een SJT, ook een in 

beide vormen hoog waarachtige, kan anders blijken te zijn, en nagegaan moet worden of dat ook 

consequenties heeft voor de inzet in reorganisatie-contexten. Als gedachtenexperiment: afgewezen 

worden, of sterker nog, je baan verliezen op grond van een SJT-score lijkt op het eerste oog iets anders 

dan je baan verliezen op grond van de SAPM-score, een andere SA-score, of een assessment centre-

score. 

 

7.3 7.3 7.3 7.3 Officiële en officieuze redenen van opOfficiële en officieuze redenen van opOfficiële en officieuze redenen van opOfficiële en officieuze redenen van opdrachtgevers om een SAdrachtgevers om een SAdrachtgevers om een SAdrachtgevers om een SA----inzetteninzetteninzetteninzetten    
In dit proefschrift is het nut van de SA vooral in predictieve en utilitaire termen besproken. Niettemin 

waren er voor de luchtvaartmaatschappij en voor de zorginstellingen ook andere overwegingen om de 

SAPM in te zetten.  

 Vooral bij de luchtvaarmaatschappij was men er zich van bewust dat haar organisatie was 

ingericht op kapitaalsmotieven. Vliegtuigen zijn duur en moeten zoveel mogelijk in de lucht blijven en 

het personeel wordt naar die principes ingedeeld. Door concurrentie is de neerwaartse prijsdruk per stoel 

hoog. De conjunctuurgevoeligheid is enorm. Door druk naar schaalvergroting groeide het korps 

cabinepersoneel en de anonimiteit werd daardoor steeds groter. Dehumanisering van werk ligt dan op 

de loer. Een sociaal competente grondbaas zou die dehumanisering kunnen tegengaan.  

 Een andere belangrijke reden voor het inzetten van de SAPM is het apaiseren van situaties van 

wantrouwen die zijn ontstaan door reorganisatie. Voor opdrachtgevers is het hemd juist in 

reorganisaties nader dan de rok: snelle apaisering en normalisatie van de situatie worden vaak 

belangrijker gevonden dan de uiteindelijke predictieve en economische meerwaarde, die meer een lange 

termijnkwestie zijn, maar die in het officiële discours wel de legitimering van de inzet van de SAPM 

vormen. In dit proefschrift is uitgebreid beschreven hoe apaiserings- en rechtvaardigingsmotieven de 

vorm van de SAPM hebben beïnvloed. Uiteindelijk bleken in het onderhavige geval hogere ervaren 
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rechtvaardigheid, meer transparantie en het op een ondersteunde manier uitbuiten van de 

waarnemingscapaciteit van leken, niet ten koste te gaan van de psychometrische kwaliteit. 

  

7.47.47.47.4    Suggesties voor vSuggesties voor vSuggesties voor vSuggesties voor vervolgonderzoekervolgonderzoekervolgonderzoekervolgonderzoek 
 (1) De constructvalidering is alleen gedaan met interne informatie uit de SAPM. Het construct 

van de SAPM is niet gerelateerd aan externe instrumenten met dezelfde meetpretentie, en dit laatste 

zou alsnog gedaan moeten worden om meer ondersteuning te krijgen. 

 (2) Ten tweede is er weinig inzicht in waarom sommige kandidaten hoog en andere laag 

consistent zijn. Is consistentie een eigenschap, zoals Bem (1974) beweerde? Testangst moet ook niet 

uitgesloten worden. Inderdaad is gedocumenteerd dat een beoordelingssituatie storende gedachten 

oproept die met het uitvoeren van de beoordeelde taak interfereren (Van Yperen, 2007). Een verwant 

construct is bekend uit de klinische literatuur: zelfgerichte aandacht samenhangend met angst. Deze 

zelfgerichte aandacht leidt in de meeste situaties tot lagere prestatie. Nu zijn er voor het induceren van 

zelfgerichte aandacht beproefde methoden (Baumeister, Muraven, & Twice, 2000) en naar analogie van 

een experiment uit de klinische psychologie van Hofmann, Gschwendner, Friese, Wiers en Schmitt 

(2008) zou men zelfgerichte aandacht in SA-deelnemers kunnen induceren in verschillende condities 

om te bezien wat het effect op consistentie is. Het induceren van zelfgerichte aandacht heeft volgens de 

auteurs tot gevolg dat het zogenaamde werkgeheugen overbelast raakt. Dat op zijn beurt heeft weer 

gevolgen voor de manier waarop automatische en niet-automatische taken worden uitgevoerd. 

 (3) Ten derde is een veel gestelde vraag “hoeveel rek” er in het beoordeelde profiel zit. Met andere 

woorden op hoeveel scorewinst in schaalpunten kan men na een adequate training rekenen? Een 

experiment met een voor- en nametingsdesign zou deze vraag kunnen beantwoorden. Mutatis 

mutandis, zou een experiment gedaan kunnen worden naar het verhogen van consistentie, waarin 

verschillende consistentie verhogende interventiemethodieken getoetst worden. 

 (4) Ten vierde zou nagegaan moeten worden wat maakt dat vooral score-consistentie tot een lager 

verzuim onder medewerkers leidt. Wellicht is hier eerst exploratief kwalitatief onderzoek nodig omdat 

het hier om onontgonnen terrein gaat. 

 (5) Er moet hernieuwd valideringsonderzoek gedaan worden, met name om inzicht te krijgen in 

de predictieve bijdrage van de losse attributen. Daarin moeten aftestgrenzen vastgesteld worden. 

Regime D is inmiddels opgevolgd door regime F en het nieuwe valideringsonderzoek zal met dat regime 

uitgevoerd moeten worden. 
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HOOFDSTUK 8 
Vragen voor 

de selectiepraktijk 
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8.1 8.1 8.1 8.1 Hoe kan men vHoe kan men vHoe kan men vHoe kan men valideringsonderzoek eenvoudiger makenalideringsonderzoek eenvoudiger makenalideringsonderzoek eenvoudiger makenalideringsonderzoek eenvoudiger maken???? 
Het uitvoeren van valideringsonderzoek kan gemakkelijker gemaakt worden door op het moment dat 

men kandidaten tijdens selectie ziet, hun al te vragen voor deelname aan valideringsonderzoek.  

 In de beroepspraktijk hoort men potentiële opdrachtgevers vaak zeggen dat zij “wetenschappelijke 

methoden” wensen. Wanneer hiermee de wens wordt uitgedrukt selectie-instrumentarium in te zetten 

dat in predictieve zin is gevalideerd, geldt al gauw dat een andere opdrachtgever en niet zijzelf de hete 

kolen dan maar uit het vuur moeten halen.   

 Het uitvoeren van valideringsonderzoek is lastig en vereist in de uitvoering een hoge mate van 

vasthoudendheid. Alle kandidaten moeten bijvoorbeeld instemmen met het vrijgeven van hun prestatie-

gegevens. Dat houdt in: aanschrijven, rappelleren, nog eens rappelleren, documenten naar opdrachtgever 

zenden, rappelleren en nog eens rappelleren. Het proces zou gemakkelijker gemaakt kunnen worden door 

kandidaten reeds bij SA-afname een document te laten tekenen. Zij zouden dan al kunnen instemmen 

met vrijgave van nauw omschreven prestatiegegevens indien zij worden aangenomen. Er zouden ook 

deontologisch-ethische tegenwerpingen kunnen komen, namelijk dat kandidaten zich in een dergelijke 

situatie wellicht gedwongen voelen om met dit verzoek in te stemmen. Dit moet dan maar op de koop 

toegenomen worden.  

  

8.2 Verantwoorde dienstverlening bij neerwaartse prijsdruk8.2 Verantwoorde dienstverlening bij neerwaartse prijsdruk8.2 Verantwoorde dienstverlening bij neerwaartse prijsdruk8.2 Verantwoorde dienstverlening bij neerwaartse prijsdruk: generieke opz: generieke opz: generieke opz: generieke opzetetetet    
Ten aanzien van de samenhang tussen aantal simulaties/beoordelaars en betrouwbaarheid komt een 

ethische overweging in het vizier. Hoe verantwoord is het een AC aan te bieden met twee simulaties en 

met in elke simulatie één beoordelaar, of zelfs een AC met één simulatie? De neerwaartse prijsdruk op 

AC’s is aanzienlijk en veel aanbieders hebben aan deze druk geen weerstand kunnen of willen bieden. In 

Hoofdstuk 4 is beschreven dat een hooggestructureerd SA-regime in betrouwbaarheidstermen voor een 

aantal simulaties kan compenseren. Afvlakking van het effect van toevoeging van een extra simulatie 

treedt pas na zo’n zeven simulaties op.  

 Betrouwbaarheid wordt in AC’s niet echt geproblematiseerd. Gezien de dagelijkse praktijk bij 

diverse AC-aanbieders is de vraag of dat terecht is. Beschreven is hoeveel bijstelling, reflectie, schaven en 

prutsen er gemoeid is met het op hoger plan tillen van de SA voor een set van steeds dezelfde zeven, niet 

eens zo heel erg tot de verbeelding sprekende attributen. Dat is een tijdsintensief proces dat in de praktijk 

op gespannen voet staat met de zogenaamde “competentiegerichte maatwerk-aanpak” (ook wel IPA 

genoemd, en beschreven in Paragraaf 8.5). De vraag is of met de grote aantallen (soms wel 40) 

competenties zo'n AC de zelfde hooggestructureerde beoordelingsregie biedt als de SA. Het lijkt bijna 

ondoenlijk om voor alle mogelijke combinaties waarin attributen beoordeeld kunnen worden bijvoorbeeld 

een gedragsontlokkingsprotocol te ontwerpen. Het lijkt spijkers op laag water zoeken, maar het 

veranderen van één of twee attributen in een set maakt vaak het herzien van de radicaal noodzakelijk 

(welke volgorde, hoe wordt overlap voorkomen, wanneer wordt zogenaamd “onverdiend overgeschakeld” 

naar een ander attribuut of wanneer juist niet, staan de attributen wel voldoende met elkaar op gespannen 

voet, etc.). Om kort te gaan: de grote variëteit in beoordeelde competenties legt een grote ontwikkellast op 

de schouders van de desbetreffende AC-aanbieders. Het is daarom de vraag of juist deze "maatwerk"-

AC’s van zo hoge gestructureerdheid zijn dat men daarin om kostenredenen kan volstaan met één of twee 

simulaties.  

 

8888.3.3.3.3  Bestaat de peoplemanager eigenlijk wel?Bestaat de peoplemanager eigenlijk wel?Bestaat de peoplemanager eigenlijk wel?Bestaat de peoplemanager eigenlijk wel?    

In de luchtvaartmaatschappij was de selectieratio 16%: er moesten zes kandidaten gezien worden om één 

geschikte te vinden. Dat is een lage ratio. De luchtvaartmaatschappij had dan nog de "luxe" dat ze in 

nabijheid kon selecteren uit mensen die een baan hadden en die ook zouden houden, zonder extern te 
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werven. Luxe staat tussen aanhalingstekens omdat uit het korps van 7500 medewerkers uiteindelijk 

slechts 200 tot 300 man en vrouw interesse hadden om een grondfunctie uit te voeren, zo bleek. Zouden er 

in andere organisaties dan wel voldoende geschikte kandidaten te vinden zijn, gezien de geobserveerde 

selectieratio? 

 In de hier besproken studies van de luchtvaart was de selectie zo ingericht dat er sprake was van 

“afromen”: net zo lang verder selecteren tot men mensen vindt die aan het profiel voldoen ("screen in"). 

Voor het verkrijgen van een lager VOM, kan voor een nog strengere aftestgrens gepleit worden. Vaak 

moet men in de praktijk echter genoegen nemen met het weren van de grootste risico's ("screen out"). Bij 

bestudering van de grafische weergaven van de factoroplossingen (Bijlagen bij Hoofdstuk 5) valt op dat de 

positionering van de zogenaamde integratieve attributen ergens halverwege het positieve gedeelte van 

zowel het sturende als het relationele continuüm is. Vergelijk dat eens met de positie die Blake en Mouton 

(1964) in hun klassieke model poneren voor effectief managers gedrag. Blake en Mouton’s model is er al 

een tijdje, maar het wordt nog steeds gebruikt. In wezen licht het eerste kwadrant van de IPC uit. Blake 

en Mouton zeggen: de positie zou op beide dimensies hoog moeten zijn (in het onderhavige geval: op alle 

attributen +1.5 of meer op de schaal van -/-2 tot +4), dus een positionering in de uiterste rechter bovenhoek 

van het eerste kwadrant van de IPC (ook als Roos van Leary bekend). Van de 672 kandidaten in dit 

proefschrift blijkt bij nadere analyse dat slechts 4% hieraan voldoet. De vraag is hoe realistisch het is aan 

managers in spe een gedragsideaal als dat van Blake en Mouton voor te houden, tenzij men er genoegen in 

schept mensen een permanent gevoel van imperfectie in te boezemen (Dehue, 2008).  

 Wie peoplemanagers wil vinden, lijkt dus lang te moeten zoeken, en moet bovendien veel 

afgewezenen voor lief nemen. Dat laatste, veelvuldig afgewezen worden, was wellicht een van de redenen 

dat er in het vliegende korps weinig animo was. Het fenomeen van "opgaan en afgaan" maakte een 

grondfunctie niet populairder. Het beheersen van vooral "de afgang" die kan ontstaan bij afwijzing is dan 

ook een aandachtspunt. Gezocht moet worden naar manieren van identificatie van interactief potentieel 

die bij afwijzing het ego niet al te zeer onder druk zetten. 

 

8.4 8.4 8.4 8.4 Psycholoog als iemand met meer mensenkennis of als instrumentontwikkelaarPsycholoog als iemand met meer mensenkennis of als instrumentontwikkelaarPsycholoog als iemand met meer mensenkennis of als instrumentontwikkelaarPsycholoog als iemand met meer mensenkennis of als instrumentontwikkelaar????    
Psychologen doen het net zo goed als leken, tenminste nadat beide groepen dezelfde beoordelaarstraining 

gevolgd hadden. Is daarmee de rol van de psycholoog uitgespeeld? 

 De claim dat psychologen betere of meer mensenkennis hebben kon niet ondersteund worden, in 

elk geval niet met hogere voorspelbekwaamheid. Let wel, er is bij de vergelijkingen van 

voorspelbekwaamheid ruimte gelaten voor "mensenkennis": beide groepen mochten een voorspelling 

uitdrukken over hoe goed een kandidaat zou presteren die ongerelateerd was aan de beoordeelde 

attributen. Deze voorspelling hing weliswaar samen met de beoordeelde attributen, maar de betrokkenen 

waren zich er van bewust dat ze alle ruimte hadden om daar vanaf te wijken.  

 Psychologen en leken zijn niet vergeleken op bekwaamheid van nabespreken. Dan zou het gaan om 

het verkrijgen van zo hoog mogelijke acceptatie van de uitslagen, het bieden van hoop voor 

ontwikkelinspanningen, of troost bij tegenvallende resultaten. Psychologen en leken zijn ook niet 

vergeleken op bekwaamheid van schriftelijke rapportage. Op deze twee terreinen is de strijd dus 

onbeslecht. 

8888.5  .5  .5  .5  StrucStrucStrucStructuur, tuur, tuur, tuur, onttoveringonttoveringonttoveringonttovering    en en en en instrumentinstrumentinstrumentinstrument----afkerigheidafkerigheidafkerigheidafkerigheid    
In lijn met de vorige paragraaf: ondanks de psychometrische kwaliteiten van de SAPM, wordt door 

sommige psychologen nogal schamper gedaan over dit instrument. De laatsten zijn dan vaak werkzaam in 

wat Silzer en Jeanneret (2011) noemen “individual psychological assessment (IPA)”, 

geschiktheidsonderzoek voor één kandidaat, waarvoor ad hoc, passend bij de vraagstelling een mandje aan 

instrumenten wordt samengesteld (zie voor kritiek op IPA: Kuncel & Highhouse, 2011). De aggregatie van 

de scores op de verschillende instrumenten gaat vaak klinisch.  
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 “Beetje simulatie kijken, kruisje zetten, verslagje schrijven, klaar”, zoals een jonge IPA-

beoefenaarster een keer zei over de SAPM. Inderdaad is het zo dat in de SAPM veel maatregelen 

genomen zijn om kandidaten te beschermen tegen de enkelvoudige beoordelaar en dat de enige 

aggregatiewijze middeling binnen attributen over simulaties is. IPA-beoefenaars missen in een dergelijke 

onttoverde aanpak de ambachtelijkheid. De claims van sommige IPA-beoefenaren zijn met de SAPM 

niettemin onderuitgehaald, en ze werden in de vorige hoofdstukken beschreven (te weten: de inferioriteit 

van enkelvoudige beoordelaar, de equivalentie van leken en professionals onder een deugdelijke 

beoordelingsregie, en de inferioriteit van middelend aggregeren binnen simulaties). 

 Voor de psychometrische kwaliteit van de SAPM moet wel een prijs worden betaald. De SAPM 

heeft inmiddels een dermate hoge structuur gekregen dat de uitvoering in de beleving een repetitief 

karakter krijgt. Het werkplezier in regime D is minder dan in regime B, dat moet weer teruggehaald 

worden in het loutere samenzijn en het plezier na gedane arbeid. De SAPM is voor een nichemarkt 

gemaakt, met maximaal zo’n 600 kandidaten per jaar. De auteur moet er dan ook niet aan denken om dag 

in dag uit dit uitvoerende werk te doen. Een naar psychometrische maatstaven hoogwaardige SJT bij een 

van de grootste werkgevers van Nederland is om dezelfde reden gedesavoueerd: de professionals daar 

vertikten het om het stuwmeer aan opgenomen video-responsen te ”coderen” (de beoordeling van SJT’s 

gaat doorgaans mechanischer dan in de SAPM). 

 De bewering tenslotte, dat in de SAPM vertrouwen wordt gesteld in de beoordelaars, kan ook anders 

geïnterpreteerd worden met de actuele hoge mate van structuur. Nu is de druk tot deze structurering 

goeddeels afkomstig uit kringen van beoordelaars zelf, uit oogpunt van rechtvaardiging, en niet uit 

kringen van psychologen uit oogpunt van wantrouwen in de beoordelaar. Maar het effect dreigt hetzelfde 

te zijn: de beoordelaar krijgt een rollator, terwijl hij meent nog heel goed zelf te kunnen lopen. 

 Veel gekker moet het niet worden, anders wil niemand het meer uitvoeren, laat staan dat het 

tegenspel cognitief nog uitvoerbaar is. De SAPM is met andere woorden qua structuur in velerlei opzicht 

verzadigd. 

 

8.6 Ambiguïsering en transparantie staan op gespannen voet8.6 Ambiguïsering en transparantie staan op gespannen voet8.6 Ambiguïsering en transparantie staan op gespannen voet8.6 Ambiguïsering en transparantie staan op gespannen voet    
Een ander dilemma dat samenhangt met de hoge mate van structuur van de SAPM heeft te maken met 

transparantie over de methode naar kandidaten, met name over het ambigue ontlokgedrag. Beoogde 

kandidaten kunnen op internet een kort filmpje afroepen. Daarop zijn steeds een paar minuten van een 

paar segmenten van een SAPM-simulatie weergegeven. Zo krijgen kandidaten een idee wat hen te 

wachten staat, in de verwachting daarmee eventuele testangst te reduceren. Moeten de kandidaten nu, net 

als de beoordelaars (zie Paragraaf 2.11.2), met ondertitels opmerkzaam gemaakt worden op het 

ontlokgedrag, of juist niet? De auteur pleitte voor eerste optie, maar het bleek in een proef dat dit bij 

sommige kandidaten juist leidde tot zelfgerichte aandacht en daarmee tot onderpresteren. De laatsten 

hadden achteraf toch liever onbevangen de simulaties in willen gaan. Niet tot in detail transparant zijn 

leidt anderzijds soms tot verontwaardiging achteraf: sommige kandidaten hadden het toch graag geweten. 

Welke mate van detail in de kandidatenvoorlichting hier wenselijk is, is dus nog niet duidelijk. 

8888.7.7.7.7    Speculatieve verklaring voor verzuimreductie Speculatieve verklaring voor verzuimreductie Speculatieve verklaring voor verzuimreductie Speculatieve verklaring voor verzuimreductie     
Tot slot van dit hoofdstuk zal geprobeerd worden een aantal speculatieve verklaringen aan te reiken. Deze 

hebben betrekking op de correlatie tussen SAPM-attributen en verzuim onder medewerkers (VOM). 

Deze paragraaf is dan ook te lezen als een suggestie voor de richting van vervolgonderzoek.  

 Vooral lastig te verklaren is de bevinding dat relationele scoreconsistentie een sterk verband met 

verzuimbeheersing heeft. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is deze predictieve bevinding 

interessant gezien de aangetoonde besparingen die het oplevert. Omdat ten aanzien van AC-
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consistentie-scoring slechts één publicatie voorhanden was, gaat het hier om onontgonnen terrein. 

Geprobeerd wordt met relevant lijkende theorieën tot hypothesen voor vervolgonderzoek te komen.  

 In de speculatieve verklaringen is een onderscheid gemaakt tussen het voorkomen van verzuim (de 

eerste en derde verklaring) en het reduceren van reeds manifest herstel- verzuim (de tweede verklaring).  

 De woorden “reeds manifest” en “herstel-verzuim” zouden onbedoeld kunnen leiden tot de 

interpretatie: “het is inmiddels duidelijk dat het verzuim niet meer echt dringend noodzakelijk is”. Dat 

is niet waarop gedoeld wordt. Het gaat om de voor beide partijen (de herstellende medewerker en diens 

leidinggevende) na ziekte ontstaande ambigue situatie “zou ik het al weer aankunnen of nog net niet?”. 

Het “reeds manifest” wordt vooral gebruikt in contrast met het ontstaan van “nieuw” verzuim c.q. het 

manifest worden van latent verzuim. Het voorvoegsel “herstel-” wordt tenslotte dus gebruikt om 

verzuim om redenen van evidente ziekte te onderscheiden van verzuim dat zich afspeelt in de laatste 

dagen van de convalescentie. 

 Voordat de drie verklaringen gepresenteerd worden is het zinvol eerst enig kwalitatief inzicht te 

geven in hoe beïnvloedingsstijlen zijn opgebouwd en hoe deze kwalitatief - en in de perceptie - 

veranderen onder invloed van verschillende schaalposities op de drie attribuutsclusters (relationeel, 

sturing en integratief). Deze kwalitatieve informatie is ontstaan in informeel onderzoek en is na 

gebleken te grote complexiteit niet in de beoordelaarstraining opgenomen. Beperking wordt gezocht tot 

de perceptie van het sturende cluster —ondanks de afwezigheid van significante correlaties — omdat de 

afwezigheid van significante correlaties tussen sturing en criteria al gauw tot apriorismen leidt als “het 

gaat wèl om resultaat, organisaties zijn geen therapeutische gemeenschappen, er moet wel gestuurd 

worden”, waarmee ten onrechte de onnadrukkelijke beïnvloedingsstijlen van een groep zeer waardevol 

gebleken kandidaten worden gediskwalificeerd.  

 Hoog-vriendelijken zijn geen kandidaten die sturen noodzakelijkerwijs achterwege laten (dat zij 

sturing weglaten blijkt ook niet uit de scoreprofielen) maar de door hen toegepaste sturing wordt 

dikwijls anders gerealiseerd en daardoor ook anders gepercipieerd. Hoog-vriendelijken lijken meer dan 

gemiddeld- en laag-vriendelijken in staat om sturing die zij aanbrengen onnadrukkelijk te maken. Dat 

betekent dat de toegepaste sturing wel is gericht op het halen van resultaten (zoals het overhalen tot 

toch komen werken in gevallen van reeds manifest herstelverzuim). Het betekent ook dat de realisatie 

van de sturing zodanig is dat die geen weerstand oproept of de gestuurde onnodig kleineert of krenkt, 

dit laatste overkomt nadrukkelijke stuurders (met bazig gedrag) nogal eens. De realisatie van toegepaste 

sturing bij hoog-vriendelijken gebeurt met zoveel mogelijk (talige) middelen uit het vriendelijkheids-

register. Een onnadrukkelijke stuurder past zijn sturing aan qua woordkeus, qua werkwoordsmodaliteit, 

qua intonatie en qua inhoudelijkheid (keuze van het gespreksonderwerp, benadrukken van gezamenlijke 

belangen, verknopen van de wensen van de ander met die van zichzelf, strategische herformulering van 

bezwaarpunten, etc.). Daardoor komt het relationele aspect van het gesprek in de perceptie meer op de 

voorgrond te staan dan het sturende. En waarschijnlijk percipiëren en scoren de beoordelaars een 

dergelijke stijl ook zo. Dat de perceptie van de sturende stijlen van hoog-vriendelijken anders is heeft te 

maken met dit ogenschijnlijk op-het-tweede-plan-stellen van de sturing. Daarbij lijkt het zo te zijn dat die 

onnadrukkelijkheid ook schaalbaar is, dus de mate van “vervriendelijking” van sturing varieert van 

kandidaat tot kandidaat. 

 Onnadrukkelijke stuurders ervaren in de perceptie van hun beïnvloedingsstijlen vaak een nadeel, 

vooral op het gebied van appreciatie en reputatievorming in de werkorganisatie. Juist door de 

onzichtbaarheid van de sturing en het reeds besproken gebrek aan directe observatie van dergelijke 

medewerkers door leidinggevenden in hun formele rol, ontstaat op grond van oppervlakkige indrukken 

vanuit de ooghoeken al gauw het idee dat onnadrukkelijke stuurders van het type pappen-en-nathouden 

zijn. Daar komt nog eens bij dat managers vanuit een normatieve conceptie van managersgedrag vaak 

vinden dat juist nadrukkelijke sturing wenselijk is. De intrinsieke onzichtbaarheid, het gebrek aan 

directe observatie en botsende normen maken daardoor dat onnadrukkelijk sturende kandidaten het 
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risico lopen niet op hun mérites beoordeeld te worden, door onvoldoende getrainde beoordelaars in de 

SAPM dus, maar nog meer door hun (toekomstige) leidinggevenden. 

 Samenvattend is de crux van deze korte kwalitatieve typering van hoog-scorende vriendelijken dat 

deze dikwijls onnadrukkelijke stuurders zijn. Sturing is echter niet noodzakelijkerwijs afwezig bij 

hoogscorende-vriendelijken. Het relationele aspect van de beïnvloedingsstijl staat bij onnadrukkelijke 

stuurders op de voorgrond, ook bij het realiseren van sturing. Bij het realiseren van sturing putten deze 

kandidaten zoveel als mogelijk uit het vriendelijkheidsregister.  

 Deze conclusie is relevant omdat het niet a priori aannemelijk lijkt dat beheersing van reeds 

manifest herstel-verzuim mogelijk is zonder te sturen. Het voorkómen van verzuim en het actief 

reduceren van reeds manifest verzuim lijken overigens ieder hun eigen antecedenten te hebben in de 

interactieve stijl van de manager, zoals hieronder betoogd zal worden.  

 Dan nu naar de eerste speculatieve verklaring over verzuimpreventie, met concentratie op het bieden 

van steun. Een overzichtelijke driedeling biedt de opdeling: persoonlijke steun, organisatie-steun en 

initiatief-nemen (Borman & Penner, 2001). Daarvan lijkt de persoonlijke-steun dimensie het beste in het 

kader van dit betoog te passen. Dudley en Cortina (2008) maakten een inventarisatie van kennis en 

vaardigheidsdomeinen die de gedragsmatige realisatie van deze persoonlijke steun dimensie zouden 

faciliteren. Zij onderscheidden de facetten helpen, samenwerking, motiveren en beleefdheid. ‘Helpen’ 

onderscheiden de auteurs nog weer verder in persoonsgerichte hulp (ondersteuning, geruststelling, hulp 

aanbieden, begrip tonen) en taakgerichte hulp. ‘Motiveren’ houdt het uitspreken van waardering in, het 

ondersteunen bij het te boven komen van tegenslag, opvrolijken en enthousiasmeren. ‘Beleefdheid’ heeft 

betrekking op tact en mededogen en op het voorkomen van onnodige aanscherping en gezichtsverlies.  

 Het is duidelijk dat bovenstaande vaardigheden betrekking hebben op het relationele cluster 

(begrip, aandacht, consideratie, emotionele ondersteuning) en tevens op het integratieve cluster 

(enthousiasmeren, hindernissen wegnemen, motiveren). Het sturende cluster heeft in elk geval géén 

relevantie, wat zou impliceren dat kandidaten met een hoge score op het relationele c.q. integratieve 

cluster het potentieel in huis hebben om gedrag op het gebied van persoonlijke steun te vertonen. Er 

wordt verder van uitgegaan dat consistentie zoals beoordeeld in de SA-simulaties generaliseerbaar is 

naar werksituaties (zoals hiervoor betoogd). In dat geval zouden bij hoogscorende-hoogconsistente 

vriendelijken de kansen het grootst zijn dat dit ondersteunende gedrag daadwerkelijk vertoond wordt in 

de werksituatie. 

 Nu is die dimensie “steun” een factor die potentie heeft op het gebied van verzuimpreventie 

(Head, Kivimäki, Martikainen, Vahtera, Ferrie, & Marmot, 2006; Michie & West, 2004; Nielsen, 

Rugulies, Christensen, Smith-Hansen, & Kristensen, 2006). Verder is het gedrag van leidinggevenden 

in termen van ondersteuning ook in verband gebracht met het positieve welzijn van medewerkers (Van 

Dierendonck, Haynes, Borrill, & Stride, 2004; Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2009). 

Daarmee lijkt er een verklaring te zijn voor het verband tussen scorehoogte op het relationele c.q. 

integratieve cluster en lager verzuim. Ook lijkt door de overlap van de clusters met de notie “steun” 

inpassing in dit nomologische netwerk van verzuimbeheersing mogelijk. Vanuit deze gedachtegang 

wordt het tevens inzichtelijk dat het sturende cluster géén bijdrage aan verzuimbeheersing zal leveren, 

wat is vastgesteld voor de luchtvaart en de zorg (Tabel 6.3/6.5). 

 Samenvattend: hoogscoorders op het relationele c.q. integratieve cluster lijken een potentieel in 

huis te hebben om ondersteunend gedrag te vertonen dat het ontstaan van verzuim remt. Wanneer de 

score-consistentie van hetzelfde cluster ook hoog is zijn de kansen groter dat het gedragspotentieel 

inderdaad met een constante frequentie en kwaliteit gerealiseerd wordt. 

 Een tweede speculatieve verklaring heeft betrekking op het reduceren van reeds manifest herstel-

verzuim. Deze verklaring lijkt vooral op de situatie van de luchtvaart betrekking te hebben. 
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 Het gaat om waarnemers-geïnduceerde consistentie die ontstaat door selectieve perceptie en 

specifieke wijzen van informatieverwerking. Er zijn aanwijzingen dat de interactieve waarneming 

dusdanig functioneert dat waargenomen gedrag vrij snel wordt omgezet wordt in “trait-achtige 

consistentie” die de beoordeelde wordt toegedicht: Park, DeKay en Kraus (1994) documenteerden dat 

een veel toegepaste informatieverwerkings-en aggregatiestrategie voor waarnemingen van interactieve 

gedrag inderdaad waarnemers-geïnduceerde consistentie is. Deze waarnemers-geïnduceerde consistentie 

beïnvloedt hoe men toekomstig managersgedrag percipieert.  

  Dit betoog wordt nu verder gericht op manager-medewerker interactie in perioden van herstel-

verzuim. Dit wordt zo gedaan omdat in de luchtvaartorganisatie de intuïtie bestond dat met een juiste 

benadering door de leidinggevende èn in economisch moeilijke tijden (zie Paragraaf 6.1.2 en de relevante 

verwijzingen daarin naar Bijlage B6.6) het herstel-verzuim krimpt. Cruciaal is nu dat medewerkers met 

hun eenmaal aangemaakte beeld van de trait-positie van hun manager, op bijvoorbeeld het relationele 

cluster, een interactie ingaan. Samen met de beschreven indruksvorming bestaan dus ook beelden over 

“hoe ondersteunend”, “hoe motiverend”, “hoe begripsvol”, etc. die manager is. Met name bij 

cabinepersoneel zal daarbij gelden dat met de schaarse contactmomenten tussen grondmanagers en korps 

er weinig gelegenheid is tot bijstelling van ontstane inschattingen over een managers trait-positie. Een 

consistent optreden werkt dan in het voordeel van de manager omdat de waarnemers initiële 

beeldvorming niet verstoord wordt door “niet in het beeld passende”, schaarse waarnemingen over deze 

manager op een later tijdstip. 

 Wanneer wel een verstoord beeld optreedt wordt vermoedelijk de authenticiteit (“de ware aard”) 

van de bedoelingen van de manager in twijfel getrokken. Dat verlaagt het wederzijdse vertrouwen en de 

bereidheid “een concessie” te doen. De verklaring dat een verstoord beeld de concessie-bereidheid 

verkleint, onderbouwt dat consistentie in vriendelijkheid een sterker verband met verzuimbeheersing 

heeft dan scorehoogte in vriendelijkheid. Het is blijkbaar beter altijd matig vriendelijk te zijn, dus een 

score +1 op de schaal van -/-2 tot +4 te hebben, dan in vriendelijkheid te variëren tussen +1 en +4 met 

gemiddeld de score +2,5. De inschatting hierbij is dat bij een inconsistent optreden en het wantrouwen 

dat dat veroorzaakt de bereidheid om aan het werk te gaan niet zal toe nemen. En dit ondanks 

overkoombare milde ziekte of ondanks eerder afbreekbaar, want bijna afgerond, herstel. Whitener, 

Brodt, Korsgaard en Werner (1998) stelden vast dat consistent gedrag inderdaad bijdraagt aan 

vertrouwen in de organisatie.  

 In de context van de luchtvaart lijkt bovenstaande verklaring met name relevant, omdat zowel 

consistentie als scorehoogte van vriendelijkheid daar significant correleerden. Vanwege de schaarse 

contact-momenten zijn er weinig correctie-mogelijkheden voor eenmaal ontstane beeldvorming. 

Vanwege diezelfde schaarsheid van de contacten blijft het afbreuk-risico in een contact altijd groot en 

blijft consideratie en beleefdheid noodzakelijk in de interactie. Met een spanwijdte van 220-250 

medewerkers zal men immers nooit met iedereen een vertrouwensband kunnen opbouwen en hebben 

veel contacten het karakter van een ontmoeting tussen relatieve onbekenden. Wederzijds betrachte 

vriendelijkheid (in termen van scorehoogte) ondervangt dan de afbreukrisico’s van dergelijke contacten. 

De consistentie op haar beurt zorg ervoor dat er geen verstoorde beeldvorming ontstaat bij de 

medewerker, wat dus bevorderlijk werkt bij het leidinggeven op afstand en bij schaarse 

contactmomenten. 

  Een derde en laatste speculatieve theorie heeft te maken met het concept “psychologische 

contractbreuk” (Conway & Briner, 2002; Robinson & Morrison, 2000). In deze verklaring staat een 

verzuim voorkomende factor centraal die wederom te maken heeft met de interactieve stijl van het 

management (Deery, Iverson, & Walsh, 2006). Het gaat hier meer om het wegnemen van een verzuim-

veroorzakende factor dan om het toevoegen van een verzuim-verlagende factor. De bevinding van 
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Deery et al. (2006) lijkt met name toepasselijk te zijn in organisaties met relationele dienstverleners. 

Vooral score-consistentie op vriendelijkheid speelt in de verklaring een rol.

 Eerst iets meer over het concept psychologisch contract. Hieronder wordt verstaan: de 

overtuigingen die iemand heeft over de regels die er gelden voor wederzijdse uitwisseling tussen 

hemzelf en de organisatie (bijvoorbeeld: loyaliteit en hard werken zullen beloond worden met 

promotie, Rousseau, 1989). Dergelijke overtuigingen kunnen door een bepaalde gemeenschap 

worden gedeeld en een dergelijke gedeelde overtuiging wordt dan een norm. Formalisering van 

gedeelde normen over wederzijdse uitruil kan gebeuren door middel van contracten, afspraken en 

allerhande personeelsinstrumenten. Er is dan evenwel nog weinig ruimte voor persoonlijke 

onderhandeling (Rousseau, 1995). Anderzijds leidt formalisering van daadwerkelijk gedeelde en 

gerespecteerde opvattingen over wederzijdse uitruil tot werkrelaties die minder bevattelijk zijn 

voor verstoringen (Conway & Briner, 2002).  

 …Deery et al. (2006) stelden vast dat de perceptie dat de organisatie zich niet gedraagt naar 

wat zij verkondigt een antecedent is voor psychologische contractbreuk. Deze bevinding lijkt ook 

specifiek ingevulde geldigheid te hebben voor relationele dienstverleners (Hochschild, 1983). De 

specifieke invulling van de geldigheid voor deze beroepsgroep bestaat eruit dat de organisatie 

waarin zij werken dikwijls gedragsnormen (zogenaamde “display rules”) oplegt voor de omgang 

met de rolobjecten van de dienstverleners (patiënt, passagier, cliënt, etc.), die haar managers in 

de omgang met de relationele dienstverleners op hun beurt niet toepassen. Waarom zou een 

manager een relationele dienstverlener op bazige toon mogen toevoegen dat deze zijn rolobject 

met alle égards moet bejegenen? Deze manager belijdt dus iets met de lippen maar voor hemzelf 

heeft hij de toepasselijkheid daarvan blijkbaar opgeschort. Deery et al. (2006) identificeerden een 

dergelijke inconsequente gang van zaken als antecedent voor lager vertrouwen (de facto 

asymmetrische geldigheid van als algemeen verkondigde gedragsnormen). De auteurs stelden 

verder vast dat lager vertrouwen tot een minder coöperatieve opstelling leidt en dat die minder 

coöperatieve opstelling op haart beurt leidt tot hoger verzuim, meer specifiek door het eerder 

manifest worden van latent verzuim. Let wel, ook in andere beroepsgroepen zal dominantie-

aversie voorkomen en een afkeer van een onnodig bazige bejegening, maar bij beroepen buiten de 

relationele dienstverlening (zoals productiewerkers) houdt dit niet noodzakelijkerwijs in dat 

managers in de interactie met medewerkers normen schenden die zij voor de medewerkers wèl 

van toepassing achten in hun interactie met hun rolobject (een dergelijk menselijk rolobject is er 

namelijk in de productie niet).  

 Kortom, bij relationele dienstverleners lijkt als louter gevolg van bazig managersgedrag een 

groter risico van vertrouwensverlies, verminderde coöperatie en sneller manifest worden van 

latent verzuim dan in beroepsgroepen waarin de medewerkers niet gebonden zijn aan restrictieve 

normen voor interactief gedrag met hun rolobject vanuit hun formele rol. 

  Samenvattend lijken bovenstaande hypothesen het toetsen in vervolgonderzoek waard. Het 

zou een verklaring kunnen leveren voor de gevonden correlaties tussen enerzijds hoogscorend-

hoogconsistent vriendelijk optreden van managers en anderzijds een lager verzuim. Of deze 

theorie als verklaring inderdaad opgeld zal doen moet blijken, maar uit de hierboven aangehaalde 

publicaties is de nodige ondersteuning te vinden voor de bewering dat een hoogscorende-

hoogconsistente vriendelijke manager beter past bij relationele dienstverleners dan een louter 

hoogsturende. 
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Summary in EnglishSummary in EnglishSummary in EnglishSummary in English    
 

Chapter 1 describes the subject of this thesis:Chapter 1 describes the subject of this thesis:Chapter 1 describes the subject of this thesis:Chapter 1 describes the subject of this thesis: the development and psychometric validation of an 

instrument to select “people managers”.  

 People managers are defined as: members of the middle management to whom so called emotional 

labourers (defined below) report directly, and that guide their subordinates with an interactive style that 

attempts to prevent negative feelings among the latter when they are ordered to achieve certain goals or to 

behave in a certain manner.  

 Emotional labourers are a category of personnel for whom the induction of positive feelings in the 

people they work with (passengers, patients, pupils, clients, etc.), is an essential part of their job, if not the 

only one. The emotional labourers in this thesis are cabin attendants (CA) in a commercial airline. 

 The instrument that was developed to select people managers is the SAPM, the Skill Audit People 

Management. It consists of three (formerly four or five) one-to-one simulations, in which candidates are 

invited to demonstrate before an instructed role player to which extent they are able to influence with the 

required interactive style. In every simulation a unique role player is deployed, whereas a unique couple of  

judges appraises the candidate’s behaviour. The SAPM has resemblance with Assessment Centres (AC), 

in the sense that role play simulations are an integral part of it. However, the following main differences 

from ACs should be noted (non-exhaustive listing): (1) the SAPM’s focus is merely on the appraisal of 

social competence, where most ACs have a broader focus, (2) no other “exercises” than simulations are 

used (e.g. no in-basket, no group discussion, no written exercises, etc.), (3) in every simulation the same, 

succinct set of attributes is repetitively appraised under identical procedures of behaviour elicitation by the 

role player, (4) the SAPM has no final plenary deliberation among judges, instead, scores are attributed 

immediately during the observation process, that is: during the ongoing simulation, and (5) score-

consistency is used as a predictor of future work performance, next to the traditional score-magnitude (see 

below). In some instances additional instruments (intelligence tests or interviews) were administered, but 

the scores on the latter were not aggregated with SAPM-scores as would have been the case in most ACs  

(and in that way, these scores were used in decision making separately, next to the SAPM-scores). 

 The SAPM has a secondary focus: it was designed to be administered in contexts of lay-offs, as an 

alternative for the last-in-first-out principle. The form the SAPM actually has, was to a great extent 

moulded by pressures that are typical for these contexts of layoffs. The pressures to adapt certain aspects 

came from candidates, unions, enterprise committees, commissioning organisations, but also from 

appraisers and role players. 

 

Chapter 2 describes the Chapter 2 describes the Chapter 2 describes the Chapter 2 describes the 14 structuring features of the14 structuring features of the14 structuring features of the14 structuring features of the    SAPMSAPMSAPMSAPM.... Besides the SAPM, more Skill Audits (SA) 

have been developed. All SAs share 12 general features that will be discussed below. The remaining two 

features enable (1) an alternative choice of appraised attributes with matching elicitation behaviour (which 

enables the construction of new SAs for other target groups or types of social behaviour), and (2) a manual 

to make customised simulations on the basis of (1). With this manual the SAPM for example, can be 

focused on people-managers in different sectors (e.g. airline, care, wealth management, schools, etc., for 

which always the same SAPM-attributes will be appraised with the same, matching SAPM-elicitation 

procedures). These two features together are called “the radical”. 

 The other twelve (general) features will be discussed briefly.  

 Six features relate to the improvement of reliability, and are mostly inspired by Spearman and 

Brown (1910): the longer a test is, the higher its reliability is. The practical implications for the SAPM are: 

(feature 1) repeated appraisal, (feature 2) of an as brief as possible set of attributes, (feature 3) by multiple 

appraisers, (feature 4) that rotate in such a way that every simulation has its unique couple of appraisers. 

Furthermore, (feature 5) in order to reduce memory constraints, scores are attributed during the ongoing 

simulation, and (feature 6) are aggregated to so called “attribute scores” immediately after the simulation 

by arithmetic averaging between the two appraisers. After completion of all the three simulation by a 
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candidate, the simulation scores are averaged to final attribute scores. The SAPM has no final, plenary 

deliberation among appraisers, like in most ACs. The aggregation of scores is attribute based, and not 

simulation based, which is the so called “OAR”, overall assessment result (averaging all attributes in 

simulations to simulation-scores, which are then averaged to OAR), is not computed. 

 Two more features relate to candidate reactions. (Feature 7) The choice of judges is such, that they 

have no (hidden) interest to score candidates strategically, which sounds like forcing an open door, but has 

particular relevance in the light of the SAPM’s use in contexts of layoffs. In these contexts trained laymen 

of the commissioning organization or candidate’s advocates (unions, enterprise committees) are employed 

as co-judges in order to enable them to monitor procedural justice. (Feature 8) Transparency towards 

candidates about appraised attributes and ways of score-aggregation is a standard policy in the SAPM. 

This means: no use of norm scores or composites, which makes verification of the correct aggregation 

possible by laymen. Furthermore, candidates know which attributes will be appraised, and get some 

examples for high and low scores. 

 The next three features relate to appraiser’s support and simplification of the appraisal task. 

(Feature 9) In the SAPM a bipolar rating scale is used that reflects the skewedness of most trait 

distributions: most subjects have a positive score. The used rating scale therefore has two points for the 

semantically negative side, one point for the semantically neutral position, and four scale points for the 

semantically positive side, hence the scale is considered to be “asymmetrical”. (Feature 10) Several 

measures have been taken in order to simplify the task of the appraiser. The two perhaps most prominent 

ones will be presented. First of all, the elicitation behaviour of the role player is highly structured, 

following the FRAO-principle: Fixed order of attribute elicitation, Repeated offer of prompts by the role 

player (four per attribute per simulation), Ambiguous elicitation (the desired behaviour is elicited, as well 

as its contrary), and giving the candidate Opportunity to show behaviour (which comes down to the very 

banal instruction to the role player: don’t talk too much). The second simplification relates to appraising 

influential results, instead of (molecular) behaviours. The appraised attributes are defined in a result based 

way, e.g. reducing resistance, or clarifying objections. Hence, the appraisers score to which extent this 

result was achieved by the candidate. The reason for the shift from (traditional) appraisal of behaviour to 

the appraisal of results is the following: appraisers found that the initially offered behaviourally based 

rating scales offered not enough examples for highly seasoned, effective influencers. The latter tended for 

that reason to be underappraised, which appraisers found was unfair. The more mechanised an appraisal 

system is, the more objective, but the appraisers considered “attribute erosion” to be too important in the 

old regimes. (Feature 11) The rater training was based on the principles of the frame-of-reference training 

(FOR). Trainees appraise individually (t.i. in absence of other raters) seven recorded simulations via 

streaming video for the SA they are trained for. Subtitles offer decreasing appraiser’s support. The sixth 

and seventh recording don’t contain any support anymore, like in a real SA. After appraising one 

recording, appraisers come together and discuss their rating. In case of divergent appraisals, the according 

attributes are reviewed, and raters (under the guidance of the trainer) come to a shared standard. Trainees 

learn how to compare different taped candidates, learn how to be guided by the elicitation behavior, learn 

about the segmentation of simulations, and learn that attributes are independent of each other. 

 (Feature 12) The attributes of the SAPM are supposed to be based on personality, they are not 

merely “techniques”. This assures transsituational consistency, which facilitates generalisation of the SA-

results to a working context. 

 Score-consistency is introduced as a new predictor, besides the traditional score-magnitude. For the 

former a formula is introduced: Individual Non-Parametrical Consistency (INPC, which is synonymous 

to “score-consistency”). Since the SAPM appraised the same set of attributes in three simulations, under 

the same protocol of behaviour elicitation, consistency-scores can be computed. If score-consistency is 

sufficiently unrelated from traditional score-magnitude, it might be considered as an extra predictor, of 

which the predictive validity can be ascertained afterwards. 
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Chapter 3Chapter 3Chapter 3Chapter 3    contains the research topicscontains the research topicscontains the research topicscontains the research topics and the structure in the available data. The main findings of these 

topics will be presented below.  

 Four of the SAPM-features discussed above changed under pressure of stakeholders: (1) the number 

of simulations (from five, to four, to three in the current form of the SAPM), (2) the rating scale (current 

form: bipolar, asymmetrical, and result based, ancient form: symmetrical, bipolar and behaviour or trait 

based), (3) the appraised attributes (from broad Big-five factors to partly personality based/ partly skill 

based attributes that relate to influencing (please find the last list of seven attributes below this summary), 

and (4) the protocol of behavior elicitation, of which the current form is described above. 

 The SAPM has four “shapes”, according to particular (multiple) changes in the four above described 

altered features. This shape is called a “regime”. The psychometric qualities of the SAPM are related to 

these regimes, called B, C, and D. Regime E has a particular status, since it contained competencies of a 

commissioning organisation. It therefore does not follow the evolution of regime B, to C, to D. 

    

Chapter 4 covers the reliability of the SAPM.Chapter 4 covers the reliability of the SAPM.Chapter 4 covers the reliability of the SAPM.Chapter 4 covers the reliability of the SAPM.    

IIIInternal consistencynternal consistencynternal consistencynternal consistency  

The internal consistency of the SAPM in its current form is in Alpha terms 0.70 in the last regime D 

(which is an average of the seven attributes). In the older regimes these values were poorer. 

Type of attrType of attrType of attrType of attributes and internal consistencyibutes and internal consistencyibutes and internal consistencyibutes and internal consistency    

Purely temperamental attributes (see the attribute list below) show higher degrees of internal consistency 

than the partly skill driven attributes. 

Type of appType of appType of appType of appraiser and internal consistencyraiser and internal consistencyraiser and internal consistencyraiser and internal consistency        

Trained laymen are able to appraise with equal levels of internal consistency as psychologists (that 

received exactly the same rater training) do. Both groups are equal in all regimes. 

PropoPropoPropoProportion absolute agreementrtion absolute agreementrtion absolute agreementrtion absolute agreement    

The absolute agreement between couples of appraisers in terms of score difference in scale-points in 

regime D is 51%; 42% of the appraisals differ one scale-point; 6% differ 2% scale-points, and 1% differ 1 

scale-point. Regime C is equal to regime D, but regime B has poorer levels of agreement. Absolute 

agreement is used as an indicator of appraisal quality for laymen. 

RRRReductioneductioneductioneduction    of number of simulationsof number of simulationsof number of simulationsof number of simulations    

The reduction of the current number of three simulations to two is not recommendable: especially for the 

skill driven attributes the internal consistencies might risk to be too low. Historically however, the 

“package” of higher structure in eliciting behaviour, another rater scale, and longer rater training, made it 

possible to attain the same values for internal consistency with two simulations less. Yet higher structure 

in the SAPM seems cognitively impossible for role players though: in terms of structure the SAPM seems 

saturated. 

    

Chapter 5 Chapter 5 Chapter 5 Chapter 5 covers distinguishability of covers distinguishability of covers distinguishability of covers distinguishability of attributes,attributes,attributes,attributes,    factor structure, factor structure, factor structure, factor structure, relatedness of scorerelatedness of scorerelatedness of scorerelatedness of score----magnitude and magnitude and magnitude and magnitude and 

scorescorescorescore----consistencyconsistencyconsistencyconsistency,,,,    and constructand constructand constructand construct----validityvalidityvalidityvalidity.... In this chapter available scores are aggregated and analysed in 

multiple ways in order to answer the different research questions. 

DistinguishabilitDistinguishabilitDistinguishabilitDistinguishability of attributesy of attributesy of attributesy of attributes    

Regime D had far better distinguishability of attributes (the correlations between different attributes in 

the same simulation were low), compared to benchmarks that other researchers published. The 

distinguishability of attributes showed improvement with the evolution of regime B to C to D. 

Factor structureFactor structureFactor structureFactor structure    

The dimensional structure of the attributes approaches the Interpersonal Circumplex in all the regimes. 

This is a finding of practical value, since three different sets of attributes were used in the four regimes 

(regime B, regime C+D, regime E). Therefore a way had to be found to make attributes comparable across 

regimes, because the candidates for the prediction-studies came from all regimes. Attributes form each 

regime were averaged arithmetically to three clusters: a relational one, a directing one, and an integrative 
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one (which “integrates” aspects of the former two). These three so called “cluster-scores” constitute the 

predictors (both in terms of score-magnitude and score-consistency) in the studies into the predictive 

validity of the SAPM. 

ScoreScoreScoreScore----consistencyconsistencyconsistencyconsistency    

Score-consistency seems to be sufficiently unrelated form score-magnitude in order to be considered as an 

additional predictor.  

 Candidates appear to behave in rather consistent manners across the three simulations. 

Interpersonal differences in consistency seem small, so the question is if these small differences have any 

predictive value, which will be analysed below.  

 Purely temperamental attributes show higher consistency than the other attributes. 

ConstructConstructConstructConstruct----validityvalidityvalidityvalidity    

In regime D the SAPM offers evidence for construct-validity in MTTM-terms, meaning that the desired 

transsituational consistency in attributes is present. In the evolution from regime B to C the convergent 

validity got stronger, whereas during the evolution from regime C to D the discriminant validity 

improved in such a way that different attributes within the same simulations had weaker correlations.      

………… 

Chapter 6 covers the predictive validity of the SAPM.Chapter 6 covers the predictive validity of the SAPM.Chapter 6 covers the predictive validity of the SAPM.Chapter 6 covers the predictive validity of the SAPM.  

Subjects, predictors, and criteriaSubjects, predictors, and criteriaSubjects, predictors, and criteriaSubjects, predictors, and criteria    

Candidates were 90 ground managers of CAs in a commercial Dutch airline.  

 The three SAPM-clusters (“relational, directive and integrative”) constitute the predictors, each of 

them both in score-magnitude and in score-consistency. The scores on a structured interview, with focus 

on past work experience, form a fourth predictor.  

 Criterion scores are: (1) performance (as appraised by the hired candidate’s manager), (2) tenure, (3) 

absenteeism among direct reports (AADR), and (4) reasons for quitting the job.  

 Tenure and quit reasons could not be predicted with the available predictors. 

Predictability of performancePredictability of performancePredictability of performancePredictability of performance    

In the criterion “first performance appraisal” (versus “average performance appraisal across tenure”) 30% 

of variance could be explained by: (1) “relational score magnitude”, (2) “integrative score-consistency”, 

and (3) past work experience as appraised with the interview.  

The score-cluster “direction” in terms of score-magnitude did not predict performance.  

For the criterion “average performance appraisal” (average tenure was four years) the predictors 

were the same, but according to expectation the amount of explained variance was less, and actually 

dropped to 19% (predictors tend to lose their strength in the long term).  

Predictability of absenteeism among direct reports (AADR)Predictability of absenteeism among direct reports (AADR)Predictability of absenteeism among direct reports (AADR)Predictability of absenteeism among direct reports (AADR)    

In AADR 24% of variance could be explained by “relational score-consistency” and “relational score-

magnitude”, where the former was the strongest predictor.  

ScoreScoreScoreScore----consistency as a nconsistency as a nconsistency as a nconsistency as a novel predictorovel predictorovel predictorovel predictor    

Consequently, score-consistency can be considered as a novel predictor next to score magnitude.  

The predictor “direction” in terms of score-magnitude plays no role in the prediction of AADR. 

Equality of type of appraisersEquality of type of appraisersEquality of type of appraisersEquality of type of appraisers    

Trained laymen and psychologists that received the same training were equally able to predict future 

performance. 

Comparison of single versus multiple ratersComparison of single versus multiple ratersComparison of single versus multiple ratersComparison of single versus multiple raters    

Single raters came to a validity of 0.08 for future performance, whereas the aggregated scores of the six or 

eight raters (two per simulation) predicted future performance with a validity of 0.35. 

Benchmark of the SAPM’s validitiesBenchmark of the SAPM’s validitiesBenchmark of the SAPM’s validitiesBenchmark of the SAPM’s validities    

The SAPM predicts performance equally or better when compared to reported values in meta-analyses, 

this applies to the attribute-clusters in terms of score-magnitude.  

For the prediction of AADR no benchmarks were available.  
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For “first performance appraisal” the Multiple R is 0.55, for “average performance appraisal” it is 0.49. 

OAROAROAROAR----like aggregation of scores like aggregation of scores like aggregation of scores like aggregation of scores is is is is prediction wiseprediction wiseprediction wiseprediction wise    inferior to trinferior to trinferior to trinferior to traitaitaitait----based aggregationbased aggregationbased aggregationbased aggregation    

OAR-like aggregation of scores (described above) resulted in observed validities of 0.25 for the first 

performance appraisal, whereas the single attribute-clusters presented validities between 0.28 and 0.41. 

 

Discussion of the findingDiscussion of the findingDiscussion of the findingDiscussion of the findings (chapter 7 and 8)s (chapter 7 and 8)s (chapter 7 and 8)s (chapter 7 and 8)    

Firstly, a major weakness relates to the absence of construct validation with external instruments 

like questionnaires, AC’s, or SJTs (Situational Judgement Tests). Available construct validity support 

derives only from the SAPM itself. 

 Secondly, score-consistency is a new predictor. There has so far only been one publication for 

ACs, so replication is needed. 

 Thirdly the progress in psychometric quality was for simplicity’s sake regarded as connected to 

regime-changes, but this cannot mean that there is a causal effect between the two.  

 Fourthly, reasons for (in)consistency are not known. Neither is there is a theory to underpin the 

negative relation between score-consistency and AADR. 

 Fifthly, the SAPM is saturated when it comes to structuration of elicitation behaviour. More 

structure will most probably lead to unrealisable role playing. Further improvement of the SAPM’s 

psychometric quality will most probably require a whole new fundament. 

 Lastly, the selection ratios for people managers were fairly low: is seems legitimate to question the 

ideals about management styles that so many embrace. Looking for a good people-manager is like looking 

for the proverbial needle in the hay stack.     

    

List of attributes in regime C and DList of attributes in regime C and DList of attributes in regime C and DList of attributes in regime C and D # 

Purely temperamental attributes * 

ENTENTENTENT Enthusing 

SYMSYMSYMSYM Making a Sympathetic impression 

Partly personality based/partly skill based attributes 

RESRESRESRES Reducing Resistance 

CLACLACLACLA Clarifying objections 

REMREMREMREM    Removing objections 

DIRDIRDIRDIR Direction towards execution 

FIRFIRFIRFIR Firmness (in terms of: not engaging in horse trading, making no concessions) 
#: the arrow shows the fix order of elicitation. ENT and SYM are so called “impression attributes” and are not 

elicited by the role player. FIR is elicited somewhere during the elicitation of CLA and REM.  

*: SYM is not a temperamental factor in personality theory, but SYM is nevertheless regarded as such in the SAPM, 

in order to contrast SYM’s “natural friendliness” from the more skill driven relational attributes RES and CLA. 

    
FacFacFacFacttttorororor----structstructstructstructure of the attributesure of the attributesure of the attributesure of the attributes    
    
SYM SYM SYM SYM + + + + RESRESRESRES        + CLA + CLA + CLA + CLA     constitute the relational cluster 
 
FIR + DIRFIR + DIRFIR + DIRFIR + DIR  constitute the directing cluster 
 
ENTENTENTENT    ++++    REMREMREMREM  constitute the integrative cluster 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 2    
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Bijlage B2.1: Bijlage B2.1: Bijlage B2.1: Bijlage B2.1: Voorbeeld van een beoordelingsschaal uit regime D 
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Tabel B4.1Tabel B4.1Tabel B4.1Tabel B4.1 : Betrouwbaarheden in Cronbach’s Alfa voor regime B,,,, N= 303    
______________________________________________________________________________________________________ 
          Soort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscores 
 
            ___________________________________________________________________________________ 
AttribuutAttribuutAttribuutAttribuut            Niet gemiddeldNiet gemiddeldNiet gemiddeldNiet gemiddeld                Wel gemiddeld Wel gemiddeld Wel gemiddeld Wel gemiddeld  
______________________________________________________________________________________________________ 
       Aant  Aant.      Gem.      Aant  Aant      Gem  
       Items Alfa Dimens.  Intercorr.    Items Alfa Dimens. Intercorr.         
______________________________________________________________________________________________________   
4 Simulaties 4 Simulaties 4 Simulaties 4 Simulaties N=303 

    
Extraversie   8 .63 (1)  2 .24  4 .68  1 .35 
Vriendelijkheid  8  .68  3 .21  4 .60  1 .27 
Consciëntieush.  8 .53  3 .12  4 .48  2 .19 
Stabiliteit   8 .52  2 .12  4 .48  2 .19 
Autonomie   8 .65  3 .18  4 .60  1 .27 
 
   Gem  .60Gem  .60Gem  .60Gem  .60        GemGemGemGem .57.57.57.57 
 

 
5 Simulaties5 Simulaties5 Simulaties5 Simulaties N=34 (2) 
               
Extraversie  (3) (3)  (3) (3)  5 .65  (3) (3) 
Vriendelijkheid       5 .63   
Consciëntieush.       5 .39 (1)   
Stabiliteit        5 .67   
Autonomie        5 .65 (1)  
 
         GemGemGemGem .60.60.60.60 
____________________________________________________________________________________________________  
(1)(1)(1)(1):::: alfawaarde van tot 0.05 hoger mogelijk bij eliminatie van één bepaalde simulatie. / (2)(2)(2)(2): De aantallen kandidaten 
bij vijf simulaties komen boven de genoemde N in het tabelhoofd. Het gaat om een interne pilot met stand-in 
kandidaten, ondanks lage N zijn deze gegevens toch afzonderlijk opgenomen vanwege het hogere simulatie-aantal 
van vijf vergeleken met de overige onderzoeksgegevens van regime B die in de analyses zijn meegenomen (daar 
steeds vier simulaties). / (3)(3)(3)(3) data niet meer beschikbaar 
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Tabel B4.2Tabel B4.2Tabel B4.2Tabel B4.2 : Betrouwbaarheden in Cronbach’s Alfa voor regime C, N= 184 (x) 

______________________________________________________________________________________________________ 
       Soort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscores 
            ___________________________________________________________________________________ 

Attribuut Attribuut Attribuut Attribuut (0)(0)(0)(0)        Niet gemiddeld Niet gemiddeld Niet gemiddeld Niet gemiddeld                 Wel gemiddeldWel gemiddeldWel gemiddeldWel gemiddeld 
______________________________________________________________________________________________________ 
       Aant (2) Aant.      Gem.     Aant  Aant      Gem  
       Items Alfa Dimens.  Intercorr.   Items Alfa Dimens. Intercorr         
____________________________________________________________________________________________________________________   
 
 3 Simulaties3 Simulaties3 Simulaties3 Simulaties 
 
Temperament        ....63636363     
Ent   6 .84  1 .46  3 .76 1  .50       
Sym   6 .70  2 .28  3 .55(3) 1  .30 
Wee   6 .77  2 .36  3 .60 1  .33  
 
Vaardigheden        .57.57.57.57     
Con   6 .75  2 .32  3 .57 1  .37 
Ach   6 .78  2 .38  3 .63 1  .24 
Weg   6 .71  3 .36  3 .48 1  .24 
Stu   6 .72  2 .32  3 .61 1  .34 
 
   Gem . 75Gem . 75Gem . 75Gem . 75                    Gem . 60Gem . 60Gem . 60Gem . 60 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
(x):(x):(x):(x): van de twee kandidaten uit regime D die vier simulaties hadden, is de laatste simulatie geschrapt. STU is niet 
voor alle kandidaten uit regime C ontlokt, maar voor 52 kandidaten wel.   
(0)(0)(0)(0) Voor de benaming van de attributen, zie Hoofdstuk 3. /    (1)(1)(1)(1) Strikt genomen wordt sympathiek overkomen  
niet tot de temperamentsfactoren gerekend, maar omdat het hier om een indruksattribuut gaat, is deze bij dit cluster 
opgenomen. / (2)(2)(2)(2)    Waar alfa’s door eliminatie van bepaalde simulaties 0.05 punten of groter kunnen worden, is dit 
vermeld.  / (3)(3)(3)(3) Tot    0.05 0.05 0.05 0.05 hogere alfa bij eliminatie van één bepaalde simulatie. 
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Tabel B4.3Tabel B4.3Tabel B4.3Tabel B4.3 : Betrouwbaarheden in Cronbach’s Alfa voor regime D, N= 52    
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
       Soort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscoresSoort beoordelaarsscores 
   ___________________________________________________________________________________ 

AttribuutAttribuutAttribuutAttribuut    (0)(0)(0)(0)        Niet gemiddeldNiet gemiddeldNiet gemiddeldNiet gemiddeld                    Wel gemiddeldWel gemiddeldWel gemiddeldWel gemiddeld 
_______________________________________________________________________________________________________ 
       Aant (2) Aant.      Gem.     Aant  Aant      Gem  
       Items Alfa Dimens.  Intercorr.   Items Alfa Dimens. Intercorr..   
_______________________________________________________________________________________________________       
     
3 Simulaties3 Simulaties3 Simulaties3 Simulaties 
 
Temperament        .80.80.80.80        
Ent   6 .85  2 .49  3 .77    1 .44                     
Sym   6 .87  2 .52  3 .82  1 .52 
Wee   6 .78  2 .38  3 .80  1 .37 
 
Vaardigheden        .63.63.63.63        
Con   6 .76  2 .35  3 .69    2 .23 
Ach   6 .73  3 .32  3 .61  1 .23 
 
Weg   6 .75  3 .33  3 .63   1 .33 
Stu   6 .76  3 .34  3 .58  1 .25 
 
   Gem .79Gem .79Gem .79Gem .79        Gem  .70Gem  .70Gem  .70Gem  .70 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    (0)(0)(0)(0) Voor de benaming van de attributen, zie Hoofdstuk 3. STU is in regime D, in tegenstelling tot regime C, wel 
voor alle kandidaten ontlokt. / (1)(1)(1)(1) Strikt genomen wordt sympathiek overkomen (SYM) niet tot de 
temperamentsfactoren gerekend, maar omdat het hier om een indruksattribuut gaat, is deze bij dit cluster 
opgenomen. / (2)(2)(2)(2)    Waar alfa’s door eliminatie van bepaalde simulaties 0.05 punten of groter kunnen worden, is dit 
vermeld. 
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Tabel B4.4 Tabel B4.4 Tabel B4.4 Tabel B4.4 : Betrouwbaarheden in Cronbach’s Alfa voor regime E, (N=77/54)(1)     
_________________________________________________________________________________________________________ 

           BeBeBeBeoordeelde attributenoordeelde attributenoordeelde attributenoordeelde attributen 
           _______________________________________________________________________________________ 

Relationele attributen (2)   Taakgerichte attributen 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
   INTINTINTINT        ONTONTONTONT        OVEOVEOVEOVE            RELRELRELREL        BESBESBESBES        STUSTUSTUSTU     
Beoordeeld Beoordeeld Beoordeeld Beoordeeld         
in simulatiein simulatiein simulatiein simulatie   
_________________________________________________________________________________________________________    
    1111 (1)  XXXX        XXXX        XXXX    
    2222                XXXX                    XXXX        XXXX            X X X X     
    3333                                    XXXX        XXXX            XXXX    
    4444        XXXX        XXXX        XXXX                    XXXX 
 
 
Aantal keer beoordeeldAantal keer beoordeeldAantal keer beoordeeldAantal keer beoordeeld     
Aanvankelijk  2222        3333        2222            2222        3333            2222 
Na verw. sim1 1  2  1   2  3   2 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alfa’s Alfa’s Alfa’s Alfa’s (3)     INTINTINTINT        ONONONONTTTT        OVEOVEOVEOVE            RELRELRELREL        BESBESBESBES        STUSTUSTUSTU 
    
Ongemiddelde beoordelaarscoresOngemiddelde beoordelaarscoresOngemiddelde beoordelaarscoresOngemiddelde beoordelaarscores    
    
2 1 simulatie2 1 simulatie2 1 simulatie2 1 simulatie        .60 .60 .60 .60 [1] .42    .64 .64 .64 .64 [1].47     .53 .53 .53 .53 [1] .36        .52 .52 .52 .52 [1] .35555    .76 .76 .76 .76 [1] .61    .62 .62 .62 .62 [1] .44    
    
2 simulaties2 simulaties2 simulaties2 simulaties        .71.71.71.71 [1] .38    .68.68.68.68 [1] .35    .62 .62 .62 .62 [1] .29        .54 .54 .54 .54 [2] .22    .67 .67 .67 .67 [1] .32    .54 .54 .54 .54 [2] .23        
                                                            
3 simula3 simula3 simula3 simulaties ties ties ties         (1)------------        .64 .64 .64 .64 [2] .22    ------------            ------------        .57 .57 .57 .57 [2] .22    ------------    
    
Wel gemiddelde beoordelaarscoresWel gemiddelde beoordelaarscoresWel gemiddelde beoordelaarscoresWel gemiddelde beoordelaarscores    
    
1 simulatie1 simulatie1 simulatie1 simulatie        ------------        ------------        ------------            ------------        ------------        ------------    
    
2 simulaties2 simulaties2 simulaties2 simulaties        .62 .62 .62 .62 [1] .31    .62.62.62.62 [1] .45    .52 .52 .52 .52 [1]             .33 .33 .33 .33 [1] .20………----.16 .16 .16 .16 [1]    -.07    .23.23.23.23 [1] .13    
    
3 simulaties3 simulaties3 simulaties3 simulaties   (1)------------        .62 .62 .62 .62 [1] .53    ------------            ------------        .60 .60 .60 .60 [1] .19    ------------    
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Gemiddelde AlphaGemiddelde AlphaGemiddelde AlphaGemiddelde Alpha    
            Ongemiddelde beoordelaarscoresOngemiddelde beoordelaarscoresOngemiddelde beoordelaarscoresOngemiddelde beoordelaarscores    Wel gemiddelde beoordelaarscoresWel gemiddelde beoordelaarscoresWel gemiddelde beoordelaarscoresWel gemiddelde beoordelaarscores    
1 simulatie: 1 simulatie: 1 simulatie: 1 simulatie:             .62.62.62.62                    ------------    
    
2 simulaties: 2 simulaties: 2 simulaties: 2 simulaties:             .63.63.63.63                    .41.41.41.41    
                    
3 simulaties: 3 simulaties: 3 simulaties: 3 simulaties:             .61.61.61.61                    .61.61.61.61    

_________________________________________________________________________________    

Celwaarden zijn als volgt te lezen: bijv.: .49 .49 .49 .49 [2] .23    = alfa van 0.49alfa van 0.49alfa van 0.49alfa van 0.49;  
[ 2 dimensies geëxtraheerd met ieder een eigenwaarde > 1 ] en gemiddelde inter-itemcorrelatie van 0.23 
  
(1)(1)(1)(1) Simulatie 1 is door 23 kandidaten doorlopen en daarna verwijderd (“verw.”) om kostenredenen. De simulaties 2 
t/m 4 zijn door alle 77 kandidaten doorlopen. / (2)(2)(2)(2) Voor de naamgeving van de attributen, zie hoofdstuk 3. De 
indeling in relationeel en taakgericht is hier aprioristisch, en komt niet overeen het de factoroplossing uit Hoofdstuk 
5. / (3)(3)(3)(3) Waar alfa’s door eliminatie van bepaalde simulaties 0.05 punten of groter kunnen worden, is dit vermeld.  
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Tabel B4.5Tabel B4.5Tabel B4.5Tabel B4.5 : Proportie (1) beoordelaarsverschillen in aantal schaalpunten 

 

      Regime BRegime BRegime BRegime B            Regime CRegime CRegime CRegime C            Regime DRegime DRegime DRegime D            Regime E (4)Regime E (4)Regime E (4)Regime E (4) 

VerschilVerschilVerschilVerschil    ....0000……………………1111........................2222....................................3333    0000…………............1111    …………............2222    …..…..…..…..…………3333            0000    1111    2222    3333    0000    ................1111……………………2222……………………................3333    
    

Attribuut Attribuut Attribuut Attribuut  
     Simulatie 
 
F1F1F1F1        S1 39 51  9 2  
      S2 48 42  8 1 
      S3 46 44 10 1 
      S4 44 44 10 1     
ENTENTENTENT                    57575757    40404040    3333    0000        55555555    42424242        4444    0000    
                    S2S2S2S2                    55555555    40404040    5555    0000        52525252    45454545        3333    0000    
                    S3S3S3S3                    60606060    37373737    2222    1111        52525252    44444444        4444    0000 
 
F2F2F2F2    S1 38 47 14 1 
      S2 38 43 17 2 
      S3 38 44 16 2 
      S4 38 43 17 2      
SYM S1     53 43 5 0  52 40  8 0 
      S2     44 51 5 1  51 44  4 1 
      S3     51 47 3 0  51 47  3 0 
WEEWEEWEEWEE    S1S1S1S1                    53535353    44444444    3333    0000        49494949    48484848        3333    0000    
                        S2S2S2S2                    56565656    39393939    5555    0000        44444444    43434343    14141414    0000    
                        S3S3S3S3                    57575757    41414141    2222    0000        60606060    35353535        3333    1111    
ACH S1     56 36 8 0  53 41  4 1 
      S2     57 36 7 0  52 38 10 0 
      S3     56 39 3 2  43 45  8 4 
>INT>INT>INT>INT    SSSS4444                                                                        43434343        42424242    15151515    0000 
>ONT S2             37     51 12 0 
      S4                    47 42  9 3 
>REL>REL>REL>REL    S2S2S2S2                                                        47474747                42424242    11111111    0000    
                            S3S3S3S3                                                        40404040    54545454        7777    0000       
    
F3F3F3F3   S1 45 43 11 3 
       S2 44 45  8 1 
       S3 39 49 12 1 
       S4 43 49  7 1   
 
F4F4F4F4        S1 42 48 10 1 
       S2 46 46  7 0 
       S3 42 47  9 2 
       S4 43 48  8 1   
CON S2            53 43 3 1  52 45  1 1 
       S2     62 36 2 0  50 46  6 0 
       S3     56 42 3 0  60 40  0 0 
>BES>BES>BES>BES    S2S2S2S2                                                                                                                40404040    54545454        7777    0000        
                        S3S3S3S3                                                        35353535    47474747    17171717    1111    
                        S4S4S4S4                                                        40404040    51515151        9999    0000 
 
F5  S1 33 44 20  2 
      S2 32 46 19  3 
      S3 35 43 18  4 
      S4 36 46 16   2  
WEGWEGWEGWEG    SSSS1111                                49494949    44444444        6666    1111        63636363    37373737        3333    0000        
                    S2S2S2S2                    47474747    46464646        6666    1111        52525252    39393939    10101010    0000    
                    S3S3S3S3                    56565656    38383838        5555    1111        43434343    45454545        8888    4444 
STU S1      37 46 16 2  55 42  3 0 
     S2     54 41  5 0  55 40  6 0 
     S3     52 37 11 0  21 42 21 15 
>OVE>OVE>OVE>OVE    S4S4S4S4                                                    38383838                        43434343    18181818    1111 
>STU S2             40 51  8 1 
     S3              43 48  9 0 
 
GEMIDDELDGEMIDDELDGEMIDDELDGEMIDDELD 

 41414141    46464646        12121212    2222    53535353    41414141    5555    1111            51515151        42424242        6666        1111    41414141    48484848    11111111    1111    
              
 
(1):(1):(1):(1): Proporties in afgeronde procenten. STU is in regime C niet voor alle kandidaten ontlokt, voor 52 wel. / (2)(2)(2)(2) 
Attribuutsafkortingen, zie Hoofdstuk 3, en S1, S2 etc. = simulatienummer. / (3)(3)(3)(3) een > voor een attribuut betekent: klant-eigen 
attribuut, zie Hst 2. / (4)(4)(4)(4) Op grond van drie simulaties (s2; s3 en s4) en: niet steeds dezelfde eigenschappen beoordeeld in elke 
simulatie, zoals in de overige regimes. VetteVetteVetteVette/cursieve    drukdrukdrukdruk heeft slechts typografisch-afzonderende betekenis.  

De N is per regime B: 303; C: 184 (STU: 52), D: 52; E: 54/77, afhankelijk van attribuut, zie Tabel B4.4 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 5 
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Tabel B5.1Tabel B5.1Tabel B5.1Tabel B5.1 : Correlaties tussen attributen in regime B, C, D en E 

________________________________________________________ 
RegimeRegimeRegimeRegime         

BBBB    Extravers.Extravers.Extravers.Extravers.    Vriendelh.Vriendelh.Vriendelh.Vriendelh.    Conscth.Conscth.Conscth.Conscth.    StabiliteitStabiliteitStabiliteitStabiliteit    AutonomieAutonomieAutonomieAutonomie    (1) 

 VriendelhVriendelhVriendelhVriendelh 0.17*  - 

 Consiënth.Consiënth.Consiënth.Consiënth. 0.27  0.21  - 

 StabiliteitStabiliteitStabiliteitStabiliteit 0.47  0.25  0.44  - 

 AutonomieAutonomieAutonomieAutonomie 0.46  0.54  0.47  0.49  -   

______________________________________________________________________________________________________ 

CCCC             ENTENTENTENT        SYMSYMSYMSYM        CONCONCONCON        WEEWEEWEEWEE        ACHACHACHACH        WEGWEGWEGWEG        STUSTUSTUSTU (2)    

 SYMSYMSYMSYM  0.30** -   

 CONCONCONCON        0.50** 0.13  -   

 WEEWEEWEEWEE  0.51**   0.78**  0.29** -      

 ACHACHACHACH  0.43*  0.71**  0.33**   0.75**   (3) -    

 WEGWEGWEGWEG  0.55**   0.49** 0.32**   0.58** 0.68**  (3) -    

 STUSTUSTUSTU                #    0.40**    0.04        0.35**      0.06  0.30** 0.14    (3) ---- 
                                                                

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

DDDD          ENTENTENTENT        SYMSYMSYMSYM        CONCONCONCON        WEEWEEWEEWEE        ACHACHACHACH    WEGWEGWEGWEG        STUSTUSTUSTU (2)    

 SYMSYMSYMSYM  0.40** -   

 CONCONCONCON        0.13  ----0.18  -   

 WEEWEEWEEWEE  0.34**  0.49**     0.05  -    

 ACHACHACHACH  0.08   0.31** ----0.04   0.47**  (3) -    

 WEGWEGWEGWEG  0.39**  0.38**  0.05   0.36**   0.33*   (3) -    

 STUSTUSTUSTU                    #    0.17        ----0.23         0.27         ----0.31*   ----0.09  0.15    (3) ---- 

               . ….. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EEEE    RELRELRELREL        INTINTINTINT        ONTONTONTONT        BESBESBESBES        STUSTUSTUSTU OVE OVE OVE OVE (2)    

    INTINTINTINT        0.48**    ----                            

    ONTONTONTONT        0.39** 0.54**    ----    

    BESBESBESBES        0.08  0.17  0.47**    ----    

    STUSTUSTUSTU        -0.02  0.00  0.39** 0.69**    ----    

    OVEOVEOVEOVE        0.32**  0.52**  0.49** 0.33**  0.28*     ----         

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
####: de pijl geeft de vaste ontlokvolgorde van de gemarkeerde attributen aan. STU is in regime C voor 52 kandidaten 

ontlokt, voor de overige niet. 

N in regime B: 314; N in regime C: 190; N in regime D: 71 en N in regime E: 54. 

(1)(1)(1)(1) alle waarden: p< 0.001 , behalve: *: p< 0.01 / (2)(2)(2)(2) voor alle waarden geldt: niet significant, tenzij *: p , 0.05 of **: p , 

0.01 / (3(3(3(3)))) omkaderde waarden: zie allereerst toelichting in lopende tekst. Het gaat hier om attributen die na elkaar 

ontlokt worden. 
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Tabel B5.2Tabel B5.2Tabel B5.2Tabel B5.2: Correlaties tussen score-hoogte en score-consistentie  

…………………………..per regime (B, C, D en E)  # @  

Regime BRegime BRegime BRegime B   

        Fact 1Fact 1Fact 1Fact 1        Fact 2Fact 2Fact 2Fact 2        Fact 3Fact 3Fact 3Fact 3        Fact 4Fact 4Fact 4Fact 4    Fact 5Fact 5Fact 5Fact 5 

 Fact 1Fact 1Fact 1Fact 1        0.030.030.030.03   -0.06   0.05   0.03  -0.01  

 Fact 2Fact 2Fact 2Fact 2  0.17**              0.090.090.090.09   0.00  -0.05  -0.06    

 Fact 3Fact 3Fact 3Fact 3  0.01   -0.11   0.15*0.15*0.15*0.15*   0.02  -0.10 

 Fact 4Fact 4Fact 4Fact 4  0.06   -0.05   0.02   0.100.100.100.10  -0.09 

 Fact 5Fact 5Fact 5Fact 5  0.11   -0.07   0.04  -0.01  ----0.090.090.090.09 
           

______________________________________________________________________________________________________ 

Regime CRegime CRegime CRegime C 

 ENTENTENTENT        SYMSYMSYMSYM        CONCONCONCON        WEEWEEWEEWEE        ACHACHACHACH        WEGWEGWEGWEG        STUSTUSTUSTU   

 ENTENTENTENT  ----0.140.140.140.14      0.14  -0.09   0.04   0.05   0.04   0.22 

 SYMSYMSYMSYM        0.10            0.23**0.23**0.23**0.23**        -0.08   0.26**    0.23**   0.08   0.31*    

    CONCONCONCON        0.06   0.09**  0.15*0.15*0.15*0.15*   0.01   0.10   0.23**  -0.04 

 WEEWEEWEEWEE    -0.05   0.22**  -0.10      0.15*0.15*0.15*0.15*      0.13   0.14   0.12 

 ACHACHACHACH -0.14   0.06  -0.16  -0.07  ----0.060.060.060.06  -0.03   0.09 

 WEGWEGWEGWEG -0.33**  0.08  -0.25** -0.24**  -0.26  ----0.26**0.26**0.26**0.26** -0.02 

 STUSTUSTUSTU  0.12   0.34*  -0.04   0.23   0.22*   0.21   0.200.200.200.20 
                    

______________________________________________________________________________________________________ 

Regime DRegime DRegime DRegime D 

ENTENTENTENT        SYMSYMSYMSYM        CONCONCONCON        WEEWEEWEEWEE    ACHACHACHACH        WEGWEGWEGWEG        STUSTUSTUSTU   

 ENTENTENTENT      0.130.130.130.13      0.27*  -0.05   0.05   0.16   0.20  -0.02 

 SYMSYMSYMSYM        0.12            0.43**0.43**0.43**0.43**    -0.09   0.13   0.17   0.22  -0.14    

    CONCONCONCON        0.22  -0.01   0.100.100.100.10  -0.20  -0.05   0.18      0.07 

 WEEWEEWEEWEE    -0.04   0.30*  -0.09         0.070.070.070.07      0.19   0.04    -0.20 

 ACHACHACHACH -0.10   0.19  -0.21  -0.18   0.020.020.020.02   0.10  -0.03 

 WEGWEGWEGWEG -0.10  -0.10  -0.04  -0.04   0.17  ----0.34**0.34**0.34**0.34** -0.00 

 STUSTUSTUSTU  0.06   0.24  -0.10  -0.10   0.08   0.24   0.140.140.140.14 
                  

______________________________________________________________________________________________________ 

Regime ERegime ERegime ERegime E  

  RELRELRELREL        INTINTINTINT        ONTONTONTONT        BESBESBESBES        STUSTUSTUSTU  OVEOVEOVEOVE            

    RELRELRELREL    ----0.020.020.020.02        -0.01   0.15   0.20   0.15            0.08    

    INTINTINTINT        0.14      0.32*0.32*0.32*0.32*      0.40**  0.15   0.13   0.23 

    ONT ONT ONT ONT     -0.13   0.09  ----0.010.010.010.01     -0.09  -0.24   0.00    

    BESBESBESBES        0.15  -0.08  -0.11      0.290.290.290.29****  -0.01   0.10    

    STU  STU  STU  STU  0.04  -0.06  -0.19   0.11   0.140.140.140.14         0.02    

    OVE OVE OVE OVE     -0.19  -0.13  -0.30** -0.23  -0.12  ----0.200.200.200.20 

 

        .................. 

# # # # In de kolommen is scorehoogte weergegeven en in de rijen score-consistentie.  

Naamgeving attributen, zie Hoofdstuk 3. 

N in regime B: 303, N in regime C: 183; N in regime D: 52, N in regime E: 54 (hier alleen de gegevens van kandidaten 

met drie simulaties)simulaties)simulaties)simulaties). . . .  STU is in regime C voor 52 kandidaten ontlokt.        

    **** = significant op niveau p < 0.01 / ** : significant op niveau p < 0.001  

@@@@ De gemiddelde correlatie tussen scorehoogte en scoreconsistentie tussen alle attributen (dus niet alleen voor de 

diagonaal per regime) is in regime B: 0.01, in regime C 0.05, in regime D: 0.04, in regime E: 0.02 
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Tabel B5.3Tabel B5.3Tabel B5.3Tabel B5.3 : Beschrijvende statistiek van score-hoogte en score-consistentie 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
RegimeRegimeRegimeRegime    Attribuut| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | Scheefheid| Piekvormigheid Attribuut| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | Scheefheid| Piekvormigheid Attribuut| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | Scheefheid| Piekvormigheid Attribuut| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | Scheefheid| Piekvormigheid     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BBBB     

ScoreScoreScoreScore----hoogtehoogtehoogtehoogte N=314, schaal van -/- 2 tot +4 

Attribuut F1  1.17  -0.13 2.40  0.47  -0.12  -0.23 
  F2  0.76  -0.88 2.13  0.55  -0.04  -0.24 
  F3  1.21   0.13 2.00  0.37  -0.16  -0.29 
  F4  1.24   0.00 2.25  0.36  -0.30   0.32 
  F5  0.52  -0.88 2.25  0.54   0.12  -0.26 
Clusters Relatie 0.76  -0.88 2.13  0.55  -0.04  -0.24 
  Sturing 1.21   0.42 2.17  0.31  -0.31  -0.03 
  Integratief 0.52  -0.88 2.25  0.54   0.12  -0.26 
 

ScoreScoreScoreScore----consistenconsistenconsistenconsistentietietietie , schaal van 0,00 tot 1,00    

Attribuut F1  0.88   0.60 1.00  0.06  -0.96   1.61 
  F2  0.83   0.54 1.00  0.08  -0.54   0.47 
  F3  0.87   0.67 1.00  0.06  -0.48   0.35 
  F4  0.88   0.69 1.00  0.06  -0.70   0.56 
  F5  0.83   0.48 1.00  0.08  -1.01   1.42 
Clusters Relatie 0.83   0.54 1.00  0.08  -0.54   0.47 
  Sturing 0.88   0.73 1.00  0.04  -0.64   0.51    
  Integratief 0.83   0.48 1.00  0.08  -1.01   1.42      

                                                        
    
CCCC    
ScoreScoreScoreScore----hoogtehoogtehoogtehoogte N = 190, schaal van -/- 2 tot +4 

Eingensch. ENT  0.95  -0.33 3.00  0.66   0.54   0.04 
  SYM  0.83  -0.33 2.17  0.49   0.30  -0.15 
  CON  1.18  -1.67 2.83  0.62  -0.39    2.30 
  WEE  0.84  -0.83 3.50  0.66   0.40    0.92 
  ACH  0.56  -1.17 3.33  0.77   0.46    0.31 
  WEG  0.29  -1.17 2.17  0.68   0.27  -0.30 
  STU#  0.99  -0.67 2.17  0.54  -0.37  -0.44 
Clusters Relatie 0.67  -0.50 2.28  0.54   0.39  -0.02 
  Sturing 1.07   0.33 1.75  0.42  -0.16  -1.21 
  Integratief 0.62  -0.58 2.58  0.59   0.32    0.18 
 

ScoreScoreScoreScore----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie , N=184, schaal van 0.00 tot 1.00 

Attribuut ENT  0.87   0.50 1.00  0.09  -0.90    1.78 
  SYM  0.86   0.48 1.00  0.10  -1.21    1.45 
  CON  0.84   0.50 1.00  0.11  -1.04    1.04 
  WEE  0.81   0.67 1.00  0.14  -1.15    1.46 
  ACH  0.80   0.54 1.00  0.11  -0.61    0.17 
  WEG  0.79   0.54 1.00  0.11  -0.52  - 0.14 
  STU#  0.84   0.42 0.92  0.08  -1.86    4.94 
Clusters Relatie 0.84   0.50 1.00  0.08  -1.14    1.89 
  Sturing 0.86   0.58 1.00  0.06  -2.37    7.42 
  Integratief 0.83   0.58 1.00  0.08  -0.62    0.35 
 
 

__________________________________________________________________________    
    
>>>> vervolg tabel B5.3 op volgende pagina>>>> vervolg tabel B5.3 op volgende pagina>>>> vervolg tabel B5.3 op volgende pagina>>>> vervolg tabel B5.3 op volgende pagina        
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Vervolg van Tabel B5.3Vervolg van Tabel B5.3Vervolg van Tabel B5.3Vervolg van Tabel B5.3    
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
RegimeRegimeRegimeRegime    Eigenschap| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | ScheEigenschap| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | ScheEigenschap| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | ScheEigenschap| Gemiddeld | Min | Max | StandDev | Scheefheid| Piekvormigheidefheid| Piekvormigheidefheid| Piekvormigheidefheid| Piekvormigheid    (1)(1)(1)(1)    | | | |     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
 

DDDD        
ScoreScoreScoreScore----hoogtehoogtehoogtehoogte N = 71, schaal van -/- 2 tot +4 
Attribuut ENT  1.10  -1.00 3.33  0.87   0.14   0.26 
  SYM  1.57  -0.67 2.83  0.82  -0.53  -0.77 
  CON  1.13  -1.50 2.83  0.95  -0.54  -0.22 
  WEE  1.05  -1.33 2.50  1.02  -0.68  -0.47 
  ACH  0.42  -1.67 2.17  0.87  -0.05  -0.38 
  WEG  0.42  -1.83 2.67  1.00    0.06  -0.64 
  STU  1.11  -0.33 3.00  0.84    0.36  -0.82 
Clusters Relatie 1.07  -0.33 2.50  0.71   -0.19  -0.73 
  Sturing 1.08  -0.33 2.58  0.70    0.09   -0.44 
  Integratief 0.74  -1.09 3.00  0.80    0.32   -0.20 
 

ScoreScoreScoreScore----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie N = 52, schaal van 0.00 tot 1.00 
Attribuut ENT  0.82   0.35 1.00  0.15  -1.89    5.16 
  SYM  0.83   0.33 1.00  0.13  -1.74    3.51 
  CON  0.72   0.33 1.00  0.16  -0.62  -0.27 
  WEE  0.79   0.25 1.00  0.17  -1.27    1.60 
  ACH  0.78   0.38 1.00  0.12  -0.92    0.81 
  WEG  0.71   0.12 1.00  0.20  -1.15    1.19 
  STU  0.79   0.38 1.00  0.12  -1.23    2.55 
Clusters Relatie 0.79   0.47 1.00  0.10  -1.04    0.94 
  Sturing 0.76   0.44 1.00  0.12  -0.62    0.19 
  Integratief 0.76   0.49 1.00  0.11  -0.62   -0.31 

             
EEEE 
ScoreScoreScoreScore----hoogtehoogtehoogtehoogte N=54, schaal van -/-2 tot +4. 4 simulaties   

Attribuut REL  0.86  -0.50 2.00  0.49  -0.06   0.06 
  INT  0.91  -0.50 2.00  0.62  -0.08  -0.52 
  ONT  0.54  -0.50 1.75  0.54   0.08  -0.43 
  BES  0.86  -0.17 1.83  0.52  -0.10  -0.69 
  STU  0.59  -0.75 2.00  0.60  -0.51   0.27 
  OVE  0.62  -0.75 1.50  0.62  -0.18  -0.77 
Clusters Relatie 0.82  -.0.13 1.83  0.46   0.30   0.95 
  Sturing 0.93  -0.25 1.83  0.50  -0.23  -0.22 
  Integratief 0.52  -0.38 1.75  0.51   0.22  -0.30 
 

ScoreScoreScoreScore----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie     N=54, schaal van 0.00 tot 1.00 / **: berekend over 2 simulaties (ONT en BES over 3 sim.)  

Attribuut REL** 0.93   0.81 1.00  0.04  -0.25  -0.51 
  INT ** 0.94   0.83 1.00  0.04  -0.73   0.04 
  ONT  0.88   0.73 1.00  0.05  -0.17   0.14 
  BES  0.86   0.72 1.00  0.06  -0.17  -0.40 
  STU ** 0.92   0.83 1.00  0.05   0.02  -0.56 
  OVE ** 0.94   0.83 1.00  0.04  -0.76   0.33 
Clusters Relatie 0.94   0.88 1.00  0.03  -0.29  -0.54 
  Sturing 0.89   0.79 1.00  0.05   0.07  -0.48 
  Integratief 0.91   0.80 1.00  0.05  -0.44   0.58 
 

______________________________________________________________________________________ 
# = STU is in regime C voor 52 kandidaten ontlokt, waaronder alle kandidaten die in de predictiestudies terugkomen. 
Alle overige attributen zijn voor alle kandidaten ontlokt, in alle regimes. 
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Tabel B5.4Tabel B5.4Tabel B5.4Tabel B5.4 : Correlaties tussen scorehoogte; -consistentie; NEO-scores; Intelligentiescores en 

……………………………..Interviews 

__________________________________________ 
Regime Regime Regime Regime     
Alternatieve predictorAlternatieve predictorAlternatieve predictorAlternatieve predictor        Predictoren uit de SAPMPredictoren uit de SAPMPredictoren uit de SAPMPredictoren uit de SAPM    
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Regime BRegime BRegime BRegime B N=155        ...  
       F1F1F1F1        F2F2F2F2            F3F3F3F3        F4F4F4F4                    F5F5F5F5                    
DATDATDATDAT----NumeriekNumeriekNumeriekNumeriek (1)  -0.05  0.00  -0.07 -0.10   -0.02   
DATDATDATDAT----VerbaalVerbaalVerbaalVerbaal (1)   -0.04  0.04  -0.02 ----0.210.210.210.21**  -0.04   
DATDATDATDAT----FiguratiefFiguratiefFiguratiefFiguratief    (1)  -0.13  0.06    0.04 -0.13     0.00 
   
IIIInterviewnterviewnterviewnterview (N=33)     0.00  0.24   0.16  0.27              0.370.370.370.37*    
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

    
Regime CRegime CRegime CRegime C N=39                                ........     
                    EntEntEntEnt        SymSymSymSym        ConConConCon        WeeWeeWeeWee    AchAchAchAch        WegWegWegWeg        StuStuStuStu            
InterviewInterviewInterviewInterview         -0.06   0.02   0.03……..0.02    0.00   0.06  -0.07   
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Regime ERegime ERegime ERegime E N=65                                ........     
     RelRelRelRel        IntIntIntInt        OntOntOntOnt        BesBesBesBes        StuStuStuStu        OveOveOveOve        
InterviewInterviewInterviewInterview    0.14  0.09  0.18 0.13  0.05  0.15  

__________________________________________ 
* * * * = significant op 0.05 niveau;    ******** = significant op 0.01 niveau. Significante waarden vetgedruktvetgedruktvetgedruktvetgedrukt.  
(1):(1):(1):(1): weergegeven correlaties o.g.v. staninescores (genormeerd op niveau IV) uit de DAT.  
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Figuur B5.1Figuur B5.1Figuur B5.1Figuur B5.1    ––––    FactorstructuurFactorstructuurFactorstructuurFactorstructuur    Regime BRegime BRegime BRegime B    
 

 

Relationeel cluster 

Integratief cluster 

Sturings-cluster 
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Figuur B5.2 Figuur B5.2 Figuur B5.2 Figuur B5.2 ----    FactorstructuurFactorstructuurFactorstructuurFactorstructuur    Regime CRegime CRegime CRegime C    
    

    
  

Relationeel cluster 

Integratief cluster 

Sturings-cluster 
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Figuur B5.3 FactorstrucuurFiguur B5.3 FactorstrucuurFiguur B5.3 FactorstrucuurFiguur B5.3 Factorstrucuur    Regime DRegime DRegime DRegime D    
 

 

Sturings-cluster 

Integratief cluster 

Relationeel cluster 
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Figuur B5.4 Figuur B5.4 Figuur B5.4 Figuur B5.4 ––––    Factorstructuur Regime EFactorstructuur Regime EFactorstructuur Regime EFactorstructuur Regime E 

    
        

Sturings-cluster 

Integratief cluster 

Relationeel cluster 
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Bijlagen bij Hoofdstuk 6…..        
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    Tabel B6.1Tabel B6.1Tabel B6.1Tabel B6.1 Predictor-gemiddelden voor kandidaten in de predictiestudies (1)    
    
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
    Regime Regime Regime Regime             1111----ZorgZorgZorgZorg    LuchtvaartLuchtvaartLuchtvaartLuchtvaart    
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    RegimeRegimeRegimeRegime    BBBB    - Scorehoogte    N=45 
 Relatie    -  1.36  / 0.530.530.530.53 
 Sturing     1.44  / 0.260.260.260.26 
 Integratief     1.02  / 0.500.500.500.50 
 Regime B - Consistentie     
 Relatie    -  0.68  / 0.140.140.140.14 
 Sturing     0.76  / 0.070.070.070.07 
 Integratief     0.72  / 0.130.130.130.13 
 Intelligentie-Scores DAT (2)   N=51  
 Numeriek   -  5.47 / 1.721.721.721.72  
 Verbaal           6.62 / 1.651.651.651.65 
 Figuratief     6.25  / 1.831.831.831.83 

 
 

    Regime CRegime CRegime CRegime C    - Scorehoogte (2) N=40  N=17 
 Relatie    0.67 / 0.540.540.540.54 1.15  / 0.630.630.630.63 
 Sturing   1.07 / 0.420.420.420.42 1.34  / 0.350.350.350.35 
 Integratief   0.62 / 0.590.590.590.59 1.12   / 0.310.310.310.31    
 Regime C - Consistentie 
 Relatie    0.84 / 0.080.080.080.08 0.89  / 0.050.050.050.05 
 Sturing   0.86 / 0.060.060.060.06 0.88  / 0.030.030.030.03 
 Integratief   0.83 / 0.080.080.080.08 0.89  / 0.060.060.060.06 

 
 

    Regime DRegime DRegime DRegime D - Scorehoogte        
 Relatie    –    - 
 Sturing      
 Integratief      
 Regime D - Consistentie 
 Relatie    –  –      
 Sturing      
 Integratief      

 
 

    Regime E Regime E Regime E Regime E - Scorehoogte    N=22  
 Relatie    –   1.11  / 0.510.510.510.51 
 Sturing     1.06 /    0.480.480.480.48 
 Integratief     0.77  / 0.550.550.550.55  
 Regime E - Consistentie  
 Relatie    –    0.95  / 0.020.020.020.02 
 Sturing     0.88  / 0.090.090.090.09 
 Integratief     0.92  / 0.040.040.040.04 

 
 

    Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld          N=40  N=84    
 Relatie    0.78 / 0.540.540.540.54 1.25 /    0.550.550.550.55   
 Sturing   0.93 / 0.500.500.500.50    1.31  / 0.380.380.380.38         
 Integratief   0.70 / 0.640.640.640.64    0.97 / 0.490.490.490.49         
 Consistentie 
 Relatie    0.81 / 0.090.090.090.09 0.80 / 0.160.160.160.16         
 Sturing   0.80 / 0.090.090.090.09 0.82 /    0.090.090.090.09         
 Integratief   0.81  / 0.090.090.090.09 0.82 /    0.130.130.130.13         

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Gehanteerde schalen: Cluster-scorehoogte: -/-2 tot +4, Consistentie-scores: 0 - 1 / 
 Intelligentietest-scores: 1 - 9 (stanines van normtabel 4 van de DAT, geen ruwe scores  
 meer beschikbaar). 
 (1)(1)(1)(1) weergave als volgt: gemiddelde / standaarddeviatiestandaarddeviatiestandaarddeviatiestandaarddeviatie.  
 (2)(2)(2)(2) Van regime C zijn van  sommige kandidaten de intelligentiescores verloren gegaan.  
 Van zes kandidaten met test uit regime C zijn gemakshalve (alleen) de testscores  
 in de totalen van regime B opgenomen.  
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Tabellen B6.2Tabellen B6.2Tabellen B6.2Tabellen B6.2 Correlaties tussen criteria onderling en predictoren onderling (1)    
 
Tabel B6.2aTabel B6.2aTabel B6.2aTabel B6.2a:  Correlaties tussen criteria: Luchtvaart:  Correlaties tussen criteria: Luchtvaart:  Correlaties tussen criteria: Luchtvaart:  Correlaties tussen criteria: Luchtvaart 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOMVOMVOMVOM                Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling     Beoord.Consist. Beoord.Consist. Beoord.Consist. Beoord.Consist.                                 Verblijfsduur Verblijfsduur Verblijfsduur Verblijfsduur     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Verzuim o/medewerkers (VOM)Verzuim o/medewerkers (VOM)Verzuim o/medewerkers (VOM)Verzuim o/medewerkers (VOM)  xxx    
Beoordeling Beoordeling Beoordeling Beoordeling (2)    -0.29*    xxx    
BeoordelingsBeoordelingsBeoordelingsBeoordelings----consistentieconsistentieconsistentieconsistentie    (3)   0.07    0.39**   xxx 
Verblijfsduur Verblijfsduur Verblijfsduur Verblijfsduur     -0.17   -0.02   -0.33**  xxx 
*: p<0.05 en **: p, 0.01          
Gemiddeld     6.7%   3.99   0.78   47.8 mnd 
SD      1.3%   0.61   0.23   23.8 mnd 
Min-Max     3.6 - 10.2  2 - 5   0.22 - 1.00  7 - 120 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tabel B6.2bTabel B6.2bTabel B6.2bTabel B6.2b:  Correlaties tussen predictoren (vo:  Correlaties tussen predictoren (vo:  Correlaties tussen predictoren (vo:  Correlaties tussen predictoren (voorororor    zover niet SAPMzover niet SAPMzover niet SAPMzover niet SAPM----attributen onderling): Luchtvaartattributen onderling): Luchtvaartattributen onderling): Luchtvaartattributen onderling): Luchtvaart 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

          …….DATDATDATDAT----IntelligentietestIntelligentietestIntelligentietestIntelligentietest (5) 
         ________________________________________________ 

SAPMSAPMSAPMSAPM----attribuutsclustersattribuutsclustersattribuutsclustersattribuutsclusters    InterviewInterviewInterviewInterview (4)        NumeriekNumeriekNumeriekNumeriek        VerbaalVerbaalVerbaalVerbaal    FiguratiefFiguratiefFiguratiefFiguratief 

___________________________________________________________________________________________________________  

Scorehoogte 

 Relatie   0.22    -0.11   0.06  -0.10 

 Sturing   0.11     0.00   0.06  -0.16 

 Integratief   0.24*     0.09   0.00  -0.11 

Scoreconsistentie 

 Relatie   0.12    0.24   0.09  0.31* 

 Sturing   0.14    0.22   0.18  0.18 

 Integratief   0.11    0.20   0.00  0.09             p < 0.05 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Voor alle tabellen, tenzij anders aangegeven: 

(1)(1)(1)(1) correlaties niet significant, tenzij anders aangegeven binnen de tabel. / (2)(2)(2)(2) Beoordeling: door direct 

leidinggevende, uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5, met 5 als “goede beoordeling”. / (3)(3)(3)(3) Beoordelingsconsistentie: bij 

twee of meer (maximaal vijf) beoordelingen: som van geabsoluteerde afwijkingsscores tv gemiddelde beoordeling. 

Waarde tussen 0 en 1, met 1 is consistent en 0 is inconsistent. / (4)(4)(4)(4) Allen voor Tabel B6.2c: Het interview had geen 

enkele significante samenhang met de intelligentie-subtests Voor de correlaties interview x SAPM: N=76. (5) Voor 

de correlaties DAT x SAPM: N = 54. De DAT-scores zijn stanine-scores, genormeerd tegen niveau 4. 
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….….….….Tabel B6.3 Tabel B6.3 Tabel B6.3 Tabel B6.3  Detail-analyse van disfunctioneren en vertrekredenen voor de  Luchtvaart (1) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

NoNoNoNo       .. ....                            PredictorPredictorPredictorPredictor----SSSScorescorescorescores                  

    _________________________________________________________ 

  PPPPuntenuntenuntenunten  ....        ScoreScoreScoreScore----Hoogte   Hoogte   Hoogte   Hoogte       ScoreScoreScoreScore----ConsistentieConsistentieConsistentieConsistentie... 
  BenoemingsBenoemingsBenoemingsBenoemings----        LichLichLichLich----  ___________________ ___________________   
    N0N0N0N0Comissie.....Comissie.....Comissie.....Comissie.....tingtingtingting        REL—STU—INT REL—STU—INT................InterviewInterviewInterviewInterview (1)........................    OpmerkingenOpmerkingenOpmerkingenOpmerkingen        
    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ……Gedwongen vertrek 
 1  1 0.9 — 1.2 — 0.3 0.54 — 0.68 —0.50 8.7- L   Wisselingen in bejegening van 

CA’s die tot vragen leidden. 
Vaak relationele incidenten en 
misverstanden. Heeft na eerste 
beoordeling kans gekregen voor 
verbetering, is na 1,5 jaar in 
onderling overleg weer gaan 
vliegen omdat prestatie nog 
steeds achterbleef. 

 2  5 1.5 — 1.3 — 1.0 0.67 — 0.75 —0.67 —   L   In rol naar CA’s adequaat, 
maar op gebied van contextuele 
prestatie veel problemen. 
Manipuleren, pesten, 
desinformatie verspreiden. 
Vermoeden van DSM-IV, As-
II, Cluster-B pathologie. 
Ontslagen. 

 3  5 1.5 — 1.3 — 0.8 0.83 — 0.82 — 0.75 —   L   “Niet tegen functie 
opgewassen”, zonder verdere 
informatie. Na vier en half jaar 
ontslagen. 

 4  6 1.4 — 1.5 — 1.3 0.92 — 0.88 — 0.83 6.3- S   Problemen in de contextuele 
prestatie persistent, later ook rol-
transgressies in de bejegening 
naar CA’s. Ontslagen. 

…….Culturele misfits - Vrijwillig vertrek 

 

 5  6 0.4 — 1.2 — 1.5 0.88 — 0.88 — 0.85 7.6- S   Had zich verkeken op zuiver 
relationele karakter van de 
functie. Repetitieve karakter 
hiervan begon tegen te staan. 
Kende korpscultuur goed, had 
ooit zelf een paar jaar gevlogen. 
Ging na negen maanden naar 
beleidsafdeling. 

 6  3 0.5 — 1.8 — 0.5 0.50 — 0.50 — 0.65 7.4- S   Werd als kortaf ervaren. Kon 
niet tegen “de hysterische aard 
van de CA’s”. Na zeven 
maanden vertrokken voor 
functie buiten 
luchtvaartmaatschappij. 

 7  3 0.8 — 1.7 — 0.6 —  — — (2) 7.6- S   Kon de claimende manier 
waarop CA’s met de UC’s om 
zouden gaan niet verdragen, 
miste de zakelijkheid. Na 1,5 jr 
zelf vertrokken.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(1)(1)(1)(1)L :L :L :L : interview uitgevoerd door Luchtvaartmaatschappij / S S S S : interview door schrijver van dit proefschrift/een 
collega. / (2(2(2(2):):):): alleen totaalscores beschikbaar, niet op lager niveau, zie Tabel 3.3. Hierdoor kunnen consistentiescores 
niet berekend worden. 
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Tabel B6.4:Tabel B6.4:Tabel B6.4:Tabel B6.4:  Correlaties per regime van losse attributen en clusters met criteria  

__________________________________________________________________________________________________________ 

      Correlatie scorehoogte/orrelatie scorehoogte/orrelatie scorehoogte/orrelatie scorehoogte/----consistentie metconsistentie metconsistentie metconsistentie met     

    ___ ___      

 __________________________________________________________________________________________________ 

                …..…..…..…..Eerste beoordelingEerste beoordelingEerste beoordelingEerste beoordeling    …..…..…..…..Gemiddelde beoordelingGemiddelde beoordelingGemiddelde beoordelingGemiddelde beoordeling    ….….….….VOMVOMVOMVOM    

                                    ____________________________________________________________________________                        ____________________________________________________________________________________________________    ________________________________________________________________        

AttribuutAttribuutAttribuutAttribuut            …..…..…..…..ScorScorScorScoreeee----hgt.hgt.hgt.hgt.    ----cons.cons.cons.cons.        ----hgt.hgt.hgt.hgt.    ----cons.cons.cons.cons.        ----hgt. hgt. hgt. hgt.     ----cons.cons.cons.cons.    

__________________________________________________________________________________________________________ 

Regime BRegime BRegime BRegime B   N=45, luchtvaart    
 F1 – extraversie   0.12 -0.07  0.17 -0.22   0.01  0.08 

 F2 – vriendelijkheid   0.42**0.42**0.42**0.42**        0.13        0.40**0.40**0.40**0.40**            0.13        ----0.42** 0.42** 0.42** 0.42** -0.30 

 F3 – consciëntieusheid   0.38*0.38*0.38*0.38*        0.11        0.30*0.30*0.30*0.30*            0.14        ----0.31*0.31*0.31*0.31*    -0.22 

 F4 – emotionele stabiliteit  0.39*0.39*0.39*0.39*        0.23        0.39**0.39**0.39**0.39**      0.15        -0.29 -0.11 

 F5 – autonomie   0.32*0.32*0.32*0.32*  0.20        0.31*0.31*0.31*0.31*            0.23        -0.26 -0.15 

 Cluster relatie    0.42**0.42**0.42**0.42**        0.12        0.40**0.40**0.40**0.40**            0.11        ----0.42**0.42**0.42**0.42**    -0.33 

 Cluster sturing    0.32**0.32**0.32**0.32**        0.26        0.33**0.33**0.33**0.33**            0.25        -0.17 -0.24 

 Cluster integratief    0.32**0.32**0.32**0.32**        0.24        0.31*0.31*0.31*0.31*            0.25        -0.26 -0.16    

  

Regime Regime Regime Regime C   N=17, luchtvaart 

 ENT – enthousiasmeren  -0.14  0.45  -0.26   0.31   0.33  0.12 

 SYM – sympathiek overkomen  0.56*0.56*0.56*0.56*  0.01   0.43      -  0.13  -0.25 -0.49 

 CON – consequentheid   0.13 -0.03   0.00   0.14  -0.11 -0.06 

 WEE – weerstand afbouwen   0.56*0.56*0.56*0.56*  0.42   0.44   0.33  -0.24 ----0.0.0.0.56*56*56*56* 

 ACH – bezwaren achterhalen   0.54*0.54*0.54*0.54* -0.07   0.39   0.00  -0.38 -0.03 

 WEG – bezwaren wegnemen   0.26  0.39   0.01   0.21  -0.37 -0.01  

 STU – sturen op uitvoering   0.30  0.40   0.07         0.01  -0.03 -0.13 

 Cluster relatie – scorehoogte   0.60*0.60*0.60*0.60*        0.14   0.46   0.06  -0.31 -0.24  

 Cluster sturing – scorehoogte   0.06  0.31   0.06   0.14  -0.06 -0.17 

 Cluster integratief – scorehoogte  0.16  0.61*0.61*0.61*0.61*  -0.13    0.44      0.20   0.10 

  

Regime ERegime ERegime ERegime E   N = 22, luchtvaart 

 REL – Relaties opbouwen/onderhoud.  0.23  0.00  -0.02  -0.01   0.30  -0.60 

 INT – interpersoonlijke sensitivit.   0.23  0.33   0.03   0.30  -0.04  -0.11 

 ONT – Ontwikkelen van medewrs.  0.18  0.44   0.09   0.20  -0.30  -0.24 

 BES – Besluitvaardigheid   0.32  0.41   0.28   0.40   0.12   0.32 

 STU – Sturen    0.30  0.16   0.46   0.34   0.30   0.32 

 OVE – Overtuigingskracht  -0.22  0.24  -0.26   0.28  -0.52   0.21 

 Cluster relatie – scorehoogte   0.26  0.34  -0.01   0.25   0.01  -0.46 

 Cluster sturing – scorehoogte   0.36  0.43   0.42   0.45   0.19   0.36 

 Cluster integratief – scorehoogte -0.04 -0.02  -0.11   0.05  -0.41   0.25 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

**:**:**:**: p < 0.01, ****: p<0.05 
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Tabel B6.5Tabel B6.5Tabel B6.5Tabel B6.5   Detail-analyse van disfunctioneren en vertrekredenen voor de Zorg (1) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

      PredictorPredictorPredictorPredictor----ScoresScoresScoresScores   
   ______________________________________________ 

    . . . . ScoreScoreScoreScore----Hoogte   Hoogte   Hoogte   Hoogte       ScoreScoreScoreScore----ConsistentieConsistentieConsistentieConsistentie...InterviewInterviewInterviewInterview (2) 
  Herkomst enHerkomst enHerkomst enHerkomst en _____________________ _____________________   
NoNoNoNo        selectieadviesselectieadviesselectieadviesselectieadvies (2)            REL—STU—INT  REL—STU—INT  OpmerkingenOpmerkingenOpmerkingenOpmerkingen    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
EXTERNE KANDIDATEN VOOR INTREESELECTIE EXTERNE KANDIDATEN VOOR INTREESELECTIE EXTERNE KANDIDATEN VOOR INTREESELECTIE EXTERNE KANDIDATEN VOOR INTREESELECTIE  
.1 e-tw  1.0 — 1.0 — 0.6 0.88  — 0.94 — 0.90 7.4  Acceptatie-problemen door lage 

extraversie (score op ENT was -/-1). 
Proeftijd niet gehaald 

 2 e-tw 0.8 — 0.9 — -/-0.3  0.92 — 0.96 — 0.88    Zie (1). Vergelijkbaar beeld, ook hier lage 
score op ENT (-/- 1.3). Proeftijd van twee 
maanden niet gehaald. 

…….. 3 e-hr 0.0 — 0.2 — 0.3 0.88 — 0.71 — 0.83    Te weinig sturing en invloed over de 
gehele linie. Afdeling ging eigen gang. 
Budgetoverschrijdingen. Jaar na 
aanstelling: geen verlenging contract. 

 4 e-tw 1.2 — 0.1 — 0.7 0.89 — 0.65 — 0.77    Liet over zich heenlopen, op afdeling 
met onervaren medewerkers die wel wat 
sturing konden gebruiken. Een jaar na 
SAPM tijdelijk contract niet verlengd. 

 5 e-hr 0.8 — -/-0.2 — 1.0 0.88 — 0.79 — 0.92    Niet in staat sturing te geven. Chaos 
achterlatend. Half jaar na indiensttreding 
op non-actief, na jaar uit dienst (tijdelijk 
contract). Omgezwaaid naar andere 
branche. 

 6 e-hr 0.3 — 0.9 — -/- 0.3 0.86 — 0.90  — 0.80 6.7   Geen informatie. Tijdelijk contract van 1 
jaar niet verlengd 

 7 e-hr 0.3 — 0.0 — -/- 0.2 0.86 — 0.92 — 0.92    Te weinig sturing, conflicten met 
medewerkers, onvoldoende inhoudelijke 
kennis. Ziek gemeld, later weer beter. 
Tijdelijk contract (1 jaar) niet verlengd. 

INTERNE KANDIDATEN voor ONTWIKKELDOELSTELLINGINTERNE KANDIDATEN voor ONTWIKKELDOELSTELLINGINTERNE KANDIDATEN voor ONTWIKKELDOELSTELLINGINTERNE KANDIDATEN voor ONTWIKKELDOELSTELLING 
 

 8 i  0.1 — 0.7 —0.0 0.86 — 0.73 — 0.79    Problemen met verwerven van gezag en 
invloed. Niet bij machte disfunctionele 
informele leiders te normaliseren. Uit 
leidinggevende functie gezet ca. twee jaar 
na SAPM-datum. 

 9 i  -/-0.1 — 0.8 —  0.4 0.81 — 0.54 —0.71    Te timide geacht door assertieve zorgers 
op de werkvloer (ENT = -/- 1.2). Afdeling 
in chaos. Qua stabiliteit niet meer 
opgewassen tegen situatie en op eigen 
verzoek ca. 9 maanden na SAPM “weer 
met de handen aan het bed”. Toch 
opgenomen in dit overzicht, omdat 
dossiervorming tv ontslag al gaande was 
(met medeweten kandidaat). 

10 i  0.8 — 0.8 — 0.4 0.81 — 0.83 — 0.83    Ogenschijnlijk predictor-ongerelateerd. 
Wel SAPM gedaan voor ontwikkeling, 
daarna op non-actief. 

11 i  0.3 —  1.5 — -/-0.2 0.61 — 0.77 — 0.79    Te autoritaire stijl die veel weerstand 
opriep. “Afstoten en aantrekken” van 
medewerkers leidde tot angst op afdeling. 
Hoog verzuim. Half jaar na SAPM uit 
leidinggevende functie gezet. 

12 i  0.4 — 1.2 — 1.5 0.88 — 0.80 — 0.83    Kreeg geloofwaardigheidsproblemen,  
         bij medewerkers maar ook bij directie,  
         door “aalgladde” stijl. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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Noten bij Tabel B6.5 
 
 (1(1(1(1)))) Wanneer het gaat het om externe selectie-kandidaten die waren aangenomen na selectie dan zijn deze met “e” 
gemarkeerd. Wanneer het gaat om interne kandidaten, die na een ontwikkel-SAPM uit hun leidinggevende functie 
zijn gezet, zijn deze met “i” gemarkeerd. Bij deze laatste categorie gaat het overigens steeds om kandidaten die met 
hun medeweten en die van de OR nauwlettend gevolgd zouden worden op een aantal prestatie-criteria (op één geval 
na, No. 9). Deze 13 kandidaten werkten in drie instellingen, allen op het gebied van de verpleeghuiszorg. Eventueel is 
er meer dan twee jaar na de SAPM nog van deze mensen afscheid genomen. Zij hadden allen, op No. 1 en 2 na, een 
Management Development-programma gevolgd tussen hun SAPM en ontslag. De effecten van dit programma zijn 
niet gekwantificeerd. 
(2)(2)(2)(2) De letters achter de herkomst-code : “e” voor aangenomen externe intree-selectie-kandidaat en “i” voor interne 
ontwikkelkandidaat) geven in verdichte vorm de destijds daadwerkelijk afgegeven prestatie-risico-inschaling van een 
kandidaat weer op een schaal van -/- 2 tot +4, waarbij: hr = hoog prestatie-risico / tw = twijfel over goede prestatie / 
g= geen of dragelijk klein risico). Deze inschaling is niet mechanisch uit de hier gepresenteerde scores te herleiden. 
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Tabel Tabel Tabel Tabel BBBB6.6 6.6 6.6 6.6 Heranalyse VOM in twee kalenderjaren 

 
Zie eerst de toelichting op deze tabel op de volgende pagina 
Heranalysetijdvak: 2002Heranalysetijdvak: 2002Heranalysetijdvak: 2002Heranalysetijdvak: 2002----2003200320032003) 
Maandbereik (binnen tijdvak 2002-2003): 1.1% - 10.3%    
Heranalysetijdvakbereik:  3.3% - 9.5%      
Aantal opgenomen kandidaten:  N=52 

— — Waarvan     N=42 in 2002 
— — Waarvan    N=38 in 2003 

 
 

Figuur  B6.6a: Figuur  B6.6a: Figuur  B6.6a: Figuur  B6.6a:     DekkingsDekkingsDekkingsDekkings----analyseanalyseanalyseanalyse  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Periode 2002 2002 2002 2002             janjanjanjan    febfebfebfeb    mrtmrtmrtmrt    aprapraprapr    mmmmeieieiei    junjunjunjun    juljuljuljul    augaugaugaug    septseptseptsept    oktoktoktokt    novnovnovnov    dec  GEMdec  GEMdec  GEMdec  GEM   
Aant. Tijdvakken     33 32 32 32 31 32  33 32 31 31  32 31  31.831.831.831.8 
—als % van 33 (max) (1) 100 97 97 97 94 97 100 97 94 94 97 94 96.596.596.596.5 
Heranalysetijdvakverzuim  6.9 6.7 7.1 6.6 6.3 6.6 6.4 6.1 6.2 6.3 6.5 6.5   6.56.56.56.5    
Organisatieverzuim   7.1      6.8 6.9 6.6 6.3 6.6 6.5 6.2 6.1 6.5 6.6 6.3         6.56.56.56.5 
 
Periode 2003200320032003            janjanjanjan    febfebfebfeb    mrtmrtmrtmrt    aprapraprapr    meimeimeimei    junjunjunjun    juljuljuljul    augaugaugaug    septseptseptsept    oktoktoktokt    novnovnovnov    dec  dec  dec  dec      GEMGEMGEMGEM    
Aant. Tijdvakken    33 31 31 32 32 31 30 30 31 30 29 29 30.830.830.830.8 
—als % van 33 (max) (1) 100 94 94 97 97 94 91 91 94 91 88 88 93.393.393.393.3 
Heranalysetijdvakverzuim 6.5 6.5 6.4 6.4 6.2 5.9 5.7 5.1 5.4 5.7 5.7 5.5   5.95.95.95.9 
Organisatieverzuim  6.9 7.5 7.4 6.9 6.6 6.4 6.2 6.2 6.6 7.6 7.7 7.6   7.07.07.07.0 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
        
    
Tabel B6.6b: Tabel B6.6b: Tabel B6.6b: Tabel B6.6b:     Correlatie met predictorenCorrelatie met predictorenCorrelatie met predictorenCorrelatie met predictoren    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

............                        .............       ..       ..       ..       .CorrelatieCorrelatieCorrelatieCorrelatie 
      __________________________       
SAPMSAPMSAPMSAPM----PredictorPredictorPredictorPredictor   2002  2003 2002+2003 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
————    ScoreScoreScoreScore----Hoogte Hoogte Hoogte Hoogte ————     
Cluster-Relatie   -0.11  ----0.44**0.44**0.44**0.44** -0.22 
Cluster-Sturing   -0.15  -0.09 -0.08        
Cluster-Integratief   -0.07  ----0.33*0.33*0.33*0.33*    -0.11 
————    ScoreScoreScoreScore----Consistentie Consistentie Consistentie Consistentie ————         
Cluster-Relatie-consistentie ----0.30*0.30*0.30*0.30*  ----0.40*0.40*0.40*0.40* ----0.43**0.43**0.43**0.43**   
Cluster-Sturing-consistentie ----0.33*0.33*0.33*0.33*        -0.28 ----0.40**0.40**0.40**0.40**  
Cluster-Integratief-consistentie -0.23  -0.09 ----0.32*0.32*0.32*0.32*       *: p < 0.05 en **: p < 0.01 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
    
Tabel B6.6c:  Tabel B6.6c:  Tabel B6.6c:  Tabel B6.6c:      Resultaten van multiple regreResultaten van multiple regreResultaten van multiple regreResultaten van multiple regressie: VOM in heranalysetijdvak op predictorenssie: VOM in heranalysetijdvak op predictorenssie: VOM in heranalysetijdvak op predictorenssie: VOM in heranalysetijdvak op predictoren  
 

Predictoren:    Alle drie clusters score-hoogte; alle drie clusters score-consistentie 
Afhankelijke variabele:  VOM in heranalysetijdvak 

 
 

Jaar |Jaar |Jaar |Jaar |    Multiple R Multiple R Multiple R Multiple R (2)    ||||        RRRR2222..|..|..|..||||||...|...|...|...FFFF----waarde     | Significantie | Opgwaarde     | Significantie | Opgwaarde     | Significantie | Opgwaarde     | Significantie | Opgenomen Predictorenenomen Predictorenenomen Predictorenenomen Predictoren    | Unieke Verklaarde | Unieke Verklaarde | Unieke Verklaarde | Unieke Verklaarde 
VariantieVariantieVariantieVariantie 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
2002200220022002  0.37 0.14 5.63 (df 1,36)  0.02 Cluster-Relatie-Consistentie  14 % 
 
2003200320032003  0.57 0.32 7.40 (df 2,32)  0.02 Cluster-Relatie-Scorehoogte  21 % 
        Cluster-Relatie-Consistentie  11 % 
2002+2002+2002+2002+   
2003200320032003  0.41 0.17 8.06..(df 1,39)  0.07 Cluster-Relatie-Consistentie  17 % 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
(1)(1)(1)(1) In dit tijdvak waren er 33 units. Door bezuinigingsmaatregelen moesten 2 clusters van de oorspronkelijke 35 
worden samengevoegd. Het aantal units wisselt vaker over de onderzoeksperiode van 1998-2004. Het gemiddelde is 
33. / (2(2(2(2)))) stapsgewijze methode, opname predictoren bij p < 0.05 
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Toelichting bij Tabel B6.6Toelichting bij Tabel B6.6Toelichting bij Tabel B6.6Toelichting bij Tabel B6.6    
 

Deze tabel geeft de resultaten van twee heranalyses weer waarmee gepoogd wordt om het VOM van 

één aangenomen kandidaat te corrigeren voor temporele en conjuncturele invloeden. Eerst wat 

terminologie vooraf: 

 

 Organisatieverzuim is het verzuimpercentage van de hele organisatie, dus over alle 33 units van de 

grondorganisatie heen.  

     Vaststelling: per kalenderjaar overoveroverover alle units over alle aangenomen kandidaten. 

 Looptijdverzuim  is het verzuimpercentage onder de medewerkers van één aangenomen 

kandidaat. Het gaat hier dus om de unit(s) waaraan één bepaalde kandidaat 

leiding heeft gegeven gedurende de looptijd van dienstverband.  

     Vaststelling: per arbeidscontract, per aangenomen kandidaat, binnen diens unit(s) 

 Heranalysetijdvak het (gedeelte van) het gemiddelde VOM dat binnen één en het zelfde 

kalenderjaar vastgesteld is. Het gaat hier dus nog steeds om het gemiddelde 

VOM van aangenomen kandidaten, maar hun dienstverband, of een 

substantieel deel daarvan, moet binnen één en hetzelfde kalenderjaar liggen.  

     Vaststelling: per kalender jaar, voor alle aangenomen kandidaten binnenbinnenbinnenbinnen hun unit(s) 

 

De gemiddelde kandidaat werkte bijna vier jaar in diens functie, maar de onderzoeksperiode beslaat bijna 

zes jaar. Daarmee zijn de dienstverbanden van de kandidaten verschillend in dit interval van bijna zes jaar 

gesitueerd. Van de burgerluchtvaart is bekend dat het een conjunctuurgevoelige branche is. Binnen het 

genoemde tijdvak zijn de “dotcom-crisis” gesitueerd, de aanslagen in New York van 2001, maar ook de 

SARS-epidemie en het begin van de Irak-oorlog. Deze gebeurtenissen hadden een slechte invloed op de 

bezettingsgraad van de vluchten en daarmee op het economisch resultaat van de luchtvaartmaatschappij. 

In het bedrijf was de intuïtie dat het verzuim in economisch moeilijke perioden lager is. De courante maar 

verder niet getoetste verklaring hiervoor is, dat dit vooral komt door verkorting van “herstelverzuim”, van 

medewerkers dus die na ziekte herstellende zijn en zich net in de ambigue fase tussen wel/niet fit om te 

vliegen bevinden. De verwachting luidde dat in slechte economische situaties medewerkers de neiging 

zouden hebben zich van hun beste kant te laten zien door perioden van herstel, die niet dringend 

noodzakelijk zijn, in te korten. Ook verzuim om niet-ziekte gerelateerde redenen zou geremd worden. 

  Wat men dan ook van deze verklaring vinden mag, het is inzichtelijk dat temporele invloeden 

(waaronder conjuncturele) met grote waarschijnlijkheid op het verzuim van invloed zijn, in sommige 

perioden meer dan in andere, daarmee sommige kandidaten in hun verzuimbeheersing bevoordelend, 

anderen benadelend. De vraag is in wezen of het looptijdverzuim van kandidaten wel vergelijkbaar is. Het 

looptijdverzuim is immers gesitueerd èrgens in het tijdvak van 1998-2003. Temporele en conjuncturele 

invloeden zijn niet gelijk in dit onderzoeks-tijdvak (1998, 1999 en de eerste helft van 2000 waren hausse-

jaren, 2002 was een slecht jaar). Door heranalyse in een kalenderjaar te doen, kan de vergelijk-

baarheidsvraag beantwoord worden.  

  Als tijdsinterval voor het tijdvak-onderzoek zijn de twee kalenderjaren 2002 en 2003 gekozen. 

Daarvoor waren twee redenen. Allereerst een dwingende: de beschikbare gegevens stonden deze keuze toe 

(door niet meer herleidbare coderingen was deze keuze niet mogelijk voor alle jaren). Ten tweede kenden 

de gekozen jaren het grootste aantal ononderbroken (door ziekte, zwangerschap etc.) bezettingen van de 

units (dus één UC zo lang mogelijk op één Unit). Ten derde lagen in dit tijdvak de minste van de 39 niet-

toewijsbare verzuimmaanden en ook de minste te korte dienstverbanden (drie maanden of minder). Ten 

vierde kende 2002 over de onderzoeksperiode oktober 1998 - april 2004 het laagste verzuim van alle jaren 

(naar verluidt door eerder aangehaalde factoren) en had 2003 een verzuimpercentage dat even groot was als 

het lange- termijn-gemiddelde. Ten vijfde deden zich binnen dit tijdvak de eerder genoemde majeure 

geopolitieke, terroristische en epidemische gebeurtenissen voor, met hun bezettingsgraad-gerelateerde 

gevolgen. 
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 Sommige units kenden een lange ononderbroken bezetting, terwijl andere met wisselingen van UC te 

maken kregen (veelal door zwangerschappen). In de periode 2002/2003 echter, is het aantal wisselingen 

relatief laag in vergelijking met andere jaren. Een visuele inspectie van een grafische representatie van de 

unit-bezetting door middel van gekleurde tijdbalken maakte die conclusie mogelijk (bij de auteur in te 

zien). Wanneer een unit korter dan drie maanden door een vervanger is bezet, dan zijn deze gegevens nìet 

in de heranalyses meegenomen. 

 Vervolgens kan men een stappenplan doorlopen: Ten eerste maakt men de samenhang tussen 

predictoren en looptijdverzuim op (Tabel 6.13). Ten tweede wordt bepaald of het tijdvakverzuim in lijn 

ligt met het “ware”, daadwerkelijk geobserveerde organisatieverzuim in dat kalenderjaar (Figuur 6.2). Om 

dit te bepalen kijkt men naar de afwijking tussen het aantal “gedekte” units en het aantal werkelijk 

aanwezige units (als “dekkkingsanalyse” boven in de tabel aangeduid). Immers, in het heranalysetijdvak 

zijn enkele maandcijfers weggelaten, voornamelijk om de hinderlijk geachte factor van kortcyclische 

unitwisselingen (minder dan 3 maanden) te neutraliseren. Verder zijn er hier en daar niet toewijsbare 

maanden. Wanneer de gemiddelden voor het organisatieverzuim in het bewuste kalenderjaar en de 

gegevens voor het heranalysetijdvak te groot zijn, dan moet de heranalyse heroverwogen worden.  

  Het jaar 2002 lijkt de toegepaste weglatingen het beste te verdragen, beter dan 2003. De units zijn in 

2002 met 96,5% gedekt en het verzuim binnen dit heranalysetijdvak is precies identiek aan het 

organisatieverzuim voor dit jaar. Voor 2003 treden er ondanks beperkte dekkingsafwijkingen in sommige 

maanden verzuimverschillen van rond een procentpunt op, wat niet onaanzienlijk is op een bereik van 0 

tot 7. 

 Uit de correlatietabel in het midden van de tabel en uit de daarin weergegeven regressie-analyses blijkt, 

dat de rol van Relationele Scoreconsistentie in alle aanpakken overeind blijft, met significante waarden 

tussen -/-0.34 en -/-0.43. Relationele Scorehoogte speelt ook een rol, zij het een minder robuuste. 

  De gegevens van de twee heranalysetijdvakken, de kalenderjaren 2002 en 2003 vormen een 

opsplitsing van de correlatie “Hele groep” van Tabel 6.3, en zij zullen daar afzonderlijk nog een keer 

opgevoerd worden.  
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