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Stellingen bij proefschrift: Selectie van Peoplemanagers – Gert Keen

(1)

De enkelvoudige beoordelaar is als het om voorspellen van werksucces gaat veruit
inferieur aan de meervoudige beoordelaar.

(2)

Ondanks dat temperamentseigenschappen minder strikt beoordeeld worden en geen
formele ontlokking door een tegenspeler kennen, is de beoordelaarsovereenstemming bij
deze eigenschappen groter dan bij de ogenschijnlijk objectiever te beoordelen
vaardigheidsgedreven eigenschappen.

(3)

Om interactieve competentie te beoordelen in een simulatie, heeft men minimaal drie
simulaties van identieke opzet nodig.

(4)

Ondanks alle variatiemogelijkheden die een simulatie of rollenspel biedt, neigen
kandidaten naar consistentie in hun interactieve optreden.

(5)

Getrainde leken beoordelen met dezelfde psychometrische opbrengsten als getrainde
psychologen (de training is voor beide groepen identiek), en deze opbrengsten zijn:
betrouwbaarheid, constructvaliditeit en prestatievoorspelling.

(6)

Score-consistentie heeft een plaats als voorspeller naast de traditionele score-hoogte

