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5. Individuele verschillen gemeten 

 

Psychologen beschouwen de intelligentietest als een instrument dat op 

gestandaardiseerde en dus wetenschappelijk verantwoorde wijze uitspraken 

doet over individuele verschillen in intelligentie.194 Zoals bleek uit het 

voorafgaande was deze test vanaf haar eerste invoering ook bijzonder 

populair in de Verenigde Staten. Weliswaar riep zij vele controverses op, 

maar het succes en gebruik ervan neemt nog steeds toe. 195  

 In de voorgaande hoofdstukken heb ik laten zien hoe het begrip 

intelligentie inhoud heeft gekregen. Vanaf het ontstaan van de Verenigde 

Staten in 1776 hebben de Amerikanen geworsteld met de discrepantie 

tussen hun ideaal van gelijkheid en de realiteit van ongelijkheid. Zij zochten 

een verantwoording voor deze discrepantie in de menselijke natuur. 

 Verschillen tussen mensen in fysiek en mentaal opzicht kenden een 

natuurlijke oorsprong. En het was vanaf het begin al even vanzelfsprekend 

dat alleen de meest talentvolle en deugdzame burgers in aanmerking komen 

voor publieke functies. Desondanks achtte men enige persoonlijke 

ontwikkeling mogelijk. Goed burgerschap hield in dat men zich daar 

maximaal voor inspant. De Verenigde Staten moesten op deze manier toch 

zo veel mogelijk het land van gelijke kansen worden. Succes was deels een 

kwestie van aangeboren talenten maar zeker ook van woekeren daarmee. 

Met dit meritocratische uitgangspunt was de grote interesse in individuele 

verschillen geboren. 

 Halverwege de negentiende eeuw creëerde de Second Great Awakening 

een nog breder maatschappelijke nadruk op individuele verschillen. 

                                                 
194 Zie Kaplan & Saccuzzo, 1993.  

195 Ibid; Lehman, 1999. 
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Meritocratische begrippen zoals talent, deugdzaamheid en verdienste kregen 

een christelijk-protestante lading. Het grootschalige karakter van de 

religieuze heropleving in de Verenigde Staten droeg ertoe bij, dat deze van 

oorsprong politieke begrippen konden doordringen in alle geledingen van 

de samenleving. Ze vormden een belangrijke component van de religieuze 

doctrine van zelfverbetering. De religieuze heropleving was weliswaar van 

korte duur, maar de morele lading van begrippen zoals talent en 

deugdzaamheid en de zelfverbeteringcultus drukken tot op de dag van 

vandaag hun stempel op de Amerikaanse cultuur. 

 Uit de combinatie van sterk vertrouwen op talent en deugdzaamheid 

enerzijds en nadruk op zelfverbetering anderzijds, volgt dat de resterende 

sociale ongelijkheid moet worden toegeschreven aan de individuen die zich 

in de onderste lagen van de maatschappij bevinden. Zij danken hun nadelige 

positie aan hun eigen gebrekkige inspanning en/of vermogens. Vooral dat 

principe verklaart zo bezien de grote verschillen in maatschappelijk succes 

tussen diverse etnische groeperingen. Naast individuele verschillen kennen 

groepsverschillen een natuurlijke oorzaak.  

Het meritocratische gedachtegoed blijkt in de liberale Amerikaanse 

samenleving echter minder vanzelfsprekend voor groepen dan voor 

individuen. Het praten in termen van rassen uit de negentiende eeuw is niet 

uniek voor de Verenigde Staten. Door historische gebeurtenissen zoals de 

slavernij en de burgeroorlog kreeg het raciale denken in Amerika echter een 

eigen invulling. De spanning tussen het met de mond beleden 

gelijkheidsbeginsel verankerd in de Constitution en de bestaande etnische 

ongelijkheid, kwam genadeloos bloot te liggen. Tot op de dag van vandaag 

is deze spanning een controversieel gegeven. Dit verklaart ook de heftige 

emoties in de Verenigde Staten rondom discussies over ‘Racial Equality’. 
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Het maatschappelijk succes van de intelligentietest en de 

intelligentiepsychologie blijkt uit de grote rol van intelligentie in 

controverses over het ideaal van gelijkheid versus de realiteit van 

maatschappelijke ongelijkheid. Intelligentie fungeert als kritische parameter 

in discussies zo uiteenlopend als de verschillen tussen blanken en zwarten, 

de immigratieproblematiek, het sociale beleid van de federale overheid, de 

kwaliteit van het onderwijssysteem en de toename van criminaliteit en het 

aantal ongehuwde moeders.196

 Er zijn al veel studies verschenen over de geschiedenis van de 

intelligentietest in de Verenigde Staten in de twintigste eeuw. Daarin wordt 

vaak uitgebreid stilgestaan bij de rol van het progressivisme in het succes 

van de intelligentietest.197 Mijn eerste hoofdstuk nam de twintigste eeuw 

als vertrekpunt en in dit hoofdstuk zal ik verder stilstaan bij het 

progressivisme. Het ligt echter niet in mijn bedoeling vorige studies nog 

eens dunnetjes over te doen. Ik wil hier een bepaald aspect uit die periode 

verder uit de doeken doen. 

 In dit laatste hoofdstuk ga ik in op een specifiek kenmerk van de 

psychologische intelligentietest namelijk de gestandaardiseerde getalsmatige 

benadering van intelligentieverschillen. Het is niet vanzelfsprekend dat 

interesse in intelligentieverschillen resulteert in de ontwikkeling van een 

rigoureuze kwantitatieve methodiek. Zo bleef de intelligentietest in 

Frankrijk onderdeel van een klinische onderzoekstraditie waarbij de 

expertise van  een  deskundige doorslaggevend is.198

                                                 
196 Herrnstein& Murray, 1994.  

197 Cravens, 1988.; Danziger, 1990. 
198Ibid; Joanne Brown, 1992; Leila Zenderland, 1998. 

 120



Standaardisatie en kwantificering bepalen in belangrijke mate het succes van 

de intelligentietest in de Verenigde Staten. Zij vormen de basis van het 

vertrouwen in de test. Ik betoog dat standaardisatie en kwantificering van 

het intelligentieonderzoek noodzakelijk waren in de Amerikaanse 

bureaucratische orde aan het begin van de twintigste eeuw. Daartoe 

beschrijf ik eerst de opkomst van een nieuwe middenklasse en het door haar 

gedragen progressivisme vanaf eind negentiende eeuw. Deze leidde tot een 

uitbreiding van de federale overheid die bij haar beleid standaarden en 

regels nodig had. 

 

 

Opkomst van een nieuwe middenklasse 
 

De Amerikaanse democratie was na de burgeroorlog nog altijd gebaseerd op 

lokale autonomie. In 1877 was dit systeem echter volkomen uitgehold. Nog 

nooit hadden Amerikaanse burgers zo’n lage dunk van de bestaande 

politiek.199 Een mislukte poging tot herinlijving van de zuidelijke staten 

werd toegeschreven aan een gebrekkige federale overheid. Velen meenden 

ook dat alleen een sterke federale regering snel en adequaat op economische 

en maatschappelijke veranderingen zou kunnen inspelen.200 De overheid 

kon de aanvankelijke economische groei niet in goede banen leiden 

                                                 
199 Wiebe, 1967, pp. 1-111. 

200 Na de burgeroorlog werden de zuidelijke staten tot aan 1877 militair bezet door de 

noordelijke staten. Deze periode werd bekend als de reconstruction period. Het officiële doel 

was de zuidelijke staten zo snel mogelijk als volwaardige partners opnieuw in de union op te 

nemen. In de praktijk stond deze periode in het teken van een vergelding voor de 

burgeroorlog. Het noorden legde haar politieke wil op aan de verslagen zuidelijke staten. 

Zie: Bilt and Toebes, 1995; Wiebe, 1967. 
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waardoor de economie in de laatste decennia van de negentiende eeuw werd 

gekenmerkt door allerlei economische depressies. Dit versterkte de onrust 

onder de bevolking. Er heerste tegen het einde van de eeuw een algemeen 

gevoel van crisis en malaise.201  

 De maatschappelijke onzekerheden gaven voeding aan angsten die 

in 1896 tijdens de verkiezingsstrijd tussen de republikeinen en democraten 

tot een climax leidden.202 Veel Amerikanen raakten ervan overtuigd dat 

hun land van binnenuit werd bedreigd door duistere krachten in de vorm 

van geheime samenzweringen en ondoorzichtige machtsmonopolies van 

machtige grootindustriëlen. De oorspronkelijke bevolking voelde zich 

bovendien overrompeld door de enorme stroom vreemdelingen die over 

hun landsgrenzen kwamen. Lange tijd fungeerde het onontgonnen wilde 

westen nog als een psychologische uitweg. Met het ontsluiten van de laatste 

gebieden aan de westkust behoorde de trek naar het westen echter definitief 

tot het verleden. Het laatste stuk onontgonnen gebied was getemd. 

 De eerste tekenen van een nieuwe orde werden in deze periode 

echter al zichtbaar. Zo kwamen in de jaren zeventig de universitaire Graduate 

Schools op. Deze plaatsten beroepsonderwijs in het teken van een rigoureuze 

academische scholing, waarmee zij een krachtige combinatie smeedden 

tussen wetenschap en maatschappelijke ambitie. De nieuwe disciplines 

bewaakten hun eigen academische identiteit en droegen met kracht hun 

wetenschappelijke boodschap uit. De kern van die boodschap was dat 

maatschappelijke problemen met behulp van wetenschappelijke inzichten 

konden worden opgelost.203

                                                 
201 Wiebe, 1967. 

202 Ibid. p. 45. 

203 Wiebe en Hofstadter in Gilmore, (Ed), 2002. 
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In de periode tussen 1895 en 1905 kwamen vervolgens talloze nieuwe 

academische professies op.204 Zo begon zich een nieuwe klasse af te 

tekenen van burgers werkzaam op zulke uiteenlopende terreinen als de 

geneeskunde, het recht, de economie, bestuurskunde, het maatschappelijk 

werk en de architectuur. De leden van deze middenklasse ontleenden een 

eigen sociale identiteit aan de universitaire achtergrond van hun professies. 
205 Zij baseerden hun loyaliteiten op professionele affiliatie in plaats van 

politieke overtuiging of etnische afkomst.206

Van alle maatschappelijke groeperingen bond vooral de 

professioneel geschoolde middenklasse het gevecht aan met de negentiende-

eeuwse visie op politiek en maatschappelijk beleid. Deze groep wilde 

verreikende sociale veranderingen, voorspelbaarheid en reguleerbaarheid. 

Het is hun visie op openbaar bestuur die kwam bekend kwam te staan als 

het progressivisme.207 Het progressivisme zag wetenschap als de weg tot 

oplossing van alle maatschappelijke problemen. Het oude Amerika met haar 

laissez faire politiek moest worden veranderd in een land waarin vooruitgang 

door actief ingrijpen werd bewerkstelligd.  

 

 

 

                                                 
204 Ibid. p. 127.  

205 Deze typering is eigenlijk een historisch artefact daar het in die tijd niet werd gebruikt. 

Pas later in de twintigste eeuw werd de nieuwe sociale middenklasse 'ontdekt' door 

maatschappij historici. Dat kwam doordat het een veelzijdige gezelschap betrof met zeer 

uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. 

206 Wiebe, 1967, pp. 111-164. 

207 Hofstadter, 1955; Wiebe, 1967; Gilmore, (Ed.) 2002; Diner, 1998; Gould, 2001. 
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De Progressive Era 
 

De snelle industrialisatie bracht allerlei maatschappelijke problemen teweeg 

zoals ongecontroleerde urbanisatie, armoede en toenemende criminaliteit. 

De progressivisten zochten de oplossing voor deze problemen in op 

wetenschappelijke leest geschoeide piecemeal engineering in plaats van radicale 

veranderingen. Het progressivisme bereikte haar hoogtepunt tussen 1900 en 

1914, welke periode bekend werd als de Progressive Era.208

 Het bewerkstelligen van vooruitgang vergde een uitbreiding van de 

taak van de overheid en dus een herdefinitie van de grenzen tussen het 

publieke en private domein.209 De uitbreiding van de federale overheid  

bracht een toename van de bureaucratie teweeg. De progressivisten 

handhaafden echter het klassiek Amerikaanse idee van de keuzevrijheid van 

het individu, en van natuurlijke rechten die onder geen beding door de 

overheid mochten worden beknot. 

Volgens de progressivisten hadden de Verenigde Staten zowel meer 

als minder democratie nodig. Er was behoefte aan meer democratie om de 

stem van het volk te laten horen door belangengroeperingen. Er diende 

minder democratie te zijn bij het tot uitvoer brengen van de wensen van het 

volk. Hier moest worden vertrouwd op wetenschappelijk geschoolde 

specialisten en experts.210

De progressivisten ontwikkelden nieuwe technieken om 

maatschappelijke processen te sturen. Door deze technieken kreeg de 

                                                 
208 Ibid. 

209 Ibid. 

210 Ibid. p. 15. 
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bureaucratische benadering steeds meer invloed op de samenleving. De 

progressivisten beschouwden wetenschap als een methode. Onder invloed 

van het bureaucratische denken ontstond de opvatting van wetenschap als 

een procedure met statistiek en kansrekening als de nieuwe instrumenten 

om de complexe werkelijkheid in kaart te brengen en te voorspellen.211

De Amerikaanse bureaucratische orde onderscheidde zich in een 

belangrijk opzicht van Europese bureaucratieën. Om dit onderscheid beter 

te begrijpen, maak ik gebruik van de inzichten omtrent typen 

verzorgingsstaten ontwikkeld door de socioloogeconoom Gøsta Esping-

Andersen.212 Andersen onderscheidt drie varianten: de corporatistische, de 

sociaal-democratische en de liberale verzorgingsstaat. De Verenigde Staten 

zijn een goed voorbeeld van de laatste variant. In een liberale 

verzorgingsstaat ervaren burgers de invloed van de overheid als een 

ongewenste bemoeienis in privé aangelegenheden. Bij ieder 

overheidsinitiatief dient zij te garanderen dat ontvangen hulp niet leidt tot 

een afname van het individuele verantwoordelijkheidbesef bij de 

betrokkenen.213

 
 
De intelligentietest en de liberale verzorgingsstaat 
 

Het is nog de vraag waarom het gestandaardiseerd meten van intelligentie 

aan het begin van de twintigste eeuw zo’n grote waarde kreeg voor 

Amerikanen. Een antwoord ligt voor de hand.  Terwijl intelligentie 

                                                 
211 Wiebe, 1967, pp. 111-196. 

212 Esping- Andersen, 1990, 1999. 

213 Dehue, 2001; 2004. 
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voorheen diende om een leidinggevende elite te kiezen ging ze na de 

eeuwwisseling een belangrijke rol spelen in het bewerkstelligen van 

algemene maatschappelijke vooruitgang. Amerikanen gingen grote waarde 

hechten aan het nauwkeurig vaststellen van ieders intelligentie. Zo kwam er 

in het onderwijs grote nadruk te liggen op het efficiency denken.214 Iets 

nauwkeurig vaststellen bij mensen kreeg in het algemeen de betekenis van 

iets vaststellen op basis van gestandaardiseerde technieken oftewel 

meetinstrumenten. In de vroeg twintigste-eeuwse Amerikaanse  liberale 

verzorgingsstaat werd weten identiek aan meten. Om dit proces te 

verduidelijken maak ik gebruik van het werk van de wetenschapshistoricus 

Theodore Porter. 215

De kwantitatieve methode in de toegepaste en sociale 

wetenschappen was niet alleen een oplossing voor wetenschappelijke 

vragen, maar ook een politieke oplossing voor politieke problemen. Hier 

spelen twee begrippen een belangrijke rol, namelijk objectiviteit en 

expertise. 

Objectiviteit wordt in de wetenschap zelden nog geassocieerd met 

ware kennis maar met onpersoonlijkheid en onpartijdigheid, welke 

betekenissen de term ook heeft in de politiek. Objectiviteit opgevat als 

onpartijdigheid vergemakkelijkt de communicatie in geval van wantrouwen 

bijvoorbeeld voor bureaucratische instanties.216 Een belangrijk dualisme in 

dit verband is die tussen disciplinaire- en mechanische objectiviteit. De 

eerste vorm van objectiviteit wordt geclaimd op basis van consensus tussen 

experts, de tweede op basis van standaarden en regelgeving. Deze laatste 

                                                 
214 Dickson, 1923; Minton, 1988.  

215 Zie Porter, 1995. 

216 Ibid. 
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vorm van objectiviteit is dus niet gebaseerd op persoonlijke expertise maar 

op methodische accuratesse: het volgen van vaste procedures.217 Hierbij 

impliceert objectiviteit weer anders gezegd het gebruik van regels om 

subjectiviteit aan banden te leggen. 

In het publieke domein is kennis onlosmakelijk verbonden geraakt 

met objectiviteit. Er is sprake van een toenemende rol van kwantitatieve 

kennis in het formuleren van overheidsbeleid. Kennis van zaken dient te 

zijn gestoeld op specifieke wetenschappelijk gesanctioneerde methodieken. 

De aantrekkingskracht van getallen en regels bij beleidsmakers komt 

doordat zij een verkiezingsmandaat ontberen. Hun beslissingen dienen te 

zijn gespeend van persoonlijke voorkeur. Beslissingen gebaseerd op regels 

en getallen vormen dan een goede verdediging tegen beschuldigingen van 

willekeur en vooroordelen. Objectiviteit impliceert openheid voor mogelijke 

weerlegging door andere experts. Vertrouwen is daardoor onafscheidelijk 

van objectiviteit. Dit vertrouwen is niet persoonlijk, maar anoniem en 

institutioneel van aard. Mechanische objectiviteit verschaft beleidsmakers de 

autoriteit die nodig is om beleid te formuleren en uit te voeren. 

Het is ook niet toevallig dat de kwantificatie van sociale en 

toegepaste wetenschappen in de Verenigde Staten het meest stringent is 

doorgevoerd. Dit streven naar meer strengheid in de wetenschappen komt 

voor een deel door hetzelfde wantrouwen voor persoonlijke expertise, 

discretie en willekeur dat vorm gaf aan de politieke cultuur in de Verenigde 

Staten. Ook de academische disciplines waren kwetsbaar voor de argwaan 

van buitenstaanders die hun wantrouwen vaak in een politieke arena 

ventileerden. Dit gold vooral voor academische disciplines die zich 

                                                 
217 Ibid. pp. 3-8; Dehue, 2001. 
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bezighielden met thema’s die raakten aan het publieke belang zoals de 

intelligentiepsychologie. 

De grote behoefte in de Amerikaanse samenleving aan het begin 

van de twintigste eeuw aan mechanische objectiviteit heeft te maken met het 

efficiency denken van de progressivisten. Daarnaast speelt de noodzaak van 

onpersoonlijkheid bij de bureaucratie van de steeds machtiger wordende 

federale overheid een belangrijke rol.  

Dit is echter niet het hele verhaal. In de Verenigde Staten wordt er 

meer dan in andere geïndustrialiseerde democratieën gebruik gemaakt van 

regels om de overheid te controleren.218Daar is meer behoefte aan 

mechanische objectiviteit dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of 

Frankrijk. De historicus Richard Hammond formuleerde de reden hiervoor 

als volgt: 

 

‘In a country where mistrust of government is rife, the 

temptation to substitute supposedly impersonal calculation for 

personal, responsible decisions and to rely on the expert rather 

than size up the situation by oneself, cannot but be exceedingly 

strong’.219  

 

En Theodore Porter schrijft: 

 

It is now a commonplace in the literature on regulation that 

European agencies behave differently from American ones. The 

Europeans of cours also vary among themselves, but are all 

capable in some measure of formulating policies and 

                                                 
218 Wilson, 1989, p. 342. 

219 Hammond, 1966, pp. 195-222. 
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determining how to apply them through negotiation with the 

interested parties behind closed doors. Americans, on the whole, 

are denied this: Unable to strike bargains in private, American 

regulatory agencies are forced to seek refuge in ‘objectivity’, 

adopting formal methodologies for rationalizing their every 

action.220

 

De grote behoefte aan mechanische objectiviteit in de Verenigde Staten had 

ook implicaties voor de psychologie. Zo laat Trudy Dehue zien dat in de 

opkomst van het experimenteren en testen in de psychologie drie 

basisprincipes van de liberale verzorgingsstaat zijn gemoeid.221 De eerste en 

belangrijkste is dat het individu het  aangrijpingspunt is van 

overheidsingrijpen. De overheid richt haar beleid op het genezen, opleiden, 

opvoeden, belonen, of straffen van individuen om hen te integreren in de 

bestaande sociale orde die zelf  verder niet ter discussie staat. De tweede 

stelregel is het belang van effectiviteit. De kosten besteed aan individuele 

hulp dienen  zo klein mogelijk te zijn. Overheidsingrijpen moet zo direct 

mogelijk resultaat opleveren.  Het derde principe is het belang van 

onpersoonlijke oordelen over de effectiviteit van de ingrepen. De autoriteit 

van beleidsmakers die deze effectiviteit claimen dient te zijn gebaseerd op 

objectieve in de zin van onafhankelijke, onpersoonlijke kennis.222 Alle drie 

de principes dienen om de invloed van een centrale overheid op het vrije 

marktprincipe tot een minimum te beperken.  

Ook de gestandaardiseerde intelligentiepsychologen is een 

uitdrukking van deze drie principes. Deze richt zich efficiënt op slechts een 

                                                 
220 Porter, 1995, pp. 197. 

221 Dehue, 2001. 
222 Ibid. 
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aspect van dat individu en baseert haar uitspraken op onpersoonlijke 

procedures. De wetenschapshistoricus Kurt Danziger laat deze 

ontwikkeling goed zien in diens analyse van de opkomst van de 

intelligentietest in het Amerikaanse onderwijssysteem.223  

De meeste landen kenden in de twintigste eeuw testen om 

scholieren te schiften voor universitair of beroepsonderwijs. In geen enkele 

test werd echter zo naar mechanische objectiviteit gestreefd als in de 

Amerikaanse gestandaardiseerde Stanford–Binet-intelligentietest. In Europa 

was er weinig behoefte aan intelligentietesten omdat hun elite opleidingen 

zoals de gymnasia en lycea en het openbare onderwijs waren verankerd in 

een uitgekristalliseerde klassenmaatschappij. Er bestond geen behoefte aan 

een aparte voorselectie. Opvoeding en afkomst bepaalden de 

opleidingskeuze.224  

Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt kende het openbare onderwijs in de 

Verenigde Staten aan het einde van de negentiende eeuw een enorme groei. 

In tegenstelling tot Europa kon de Verenigde Staten niet terugvallen op een 

officieel erkende klassenstructuur als selectiemechanisme. Om de grote 

hoeveelheid scholieren te schiften die jaarlijks toetraden tot het openbare 

onderwijs werd er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Zo 

konden leerlingen worden geselecteerd voor onderwijstrajecten die hen 

voorbereidden op het beroepsonderwijs of de universiteit. Daarnaast werd 

de test gebruikt om zwak- en hoogbegaafden uit te selecteren. 

De specifieke bijdrage van de intelligentietest aan het onderwijs hing 

sterk af van wat de psychologen konden leveren en de onderwijskundigen 

nodig hadden. Zo richtte de Amerikaanse psycholoog Stanley Hall aan het 

                                                 
223 Danziger, 1990. 
224 Porter, 1995, pp. 209-210. 
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einde van de negentiende eeuw de Child Study beweging op. Hierin ontstond 

de eerste samenwerking tussen onderwijzers en psychologen. Onderwijzers 

bezaten echter geen psychologische kennis waardoor de samenwerking niet 

verder kwam dan het houden van census georiёnteerd onderzoek onder 

scholierenpopulaties. De samenwerking droeg wel verder bij aan de 

popularisering van de psychologie bij onderwijzers. 

Aan het begin van de twintigste eeuw werd deze samenwerking 

verdrongen door een nieuwe alliantie tussen psychologen en professionele 

onderwijskundige beleidsmakers.225 De onderwijskundige beleidsmakers en 

onderwijzers hadden weinig gemeenschappelijk. De beleidsmakers wilden 

zich zoveel mogelijk distantiëren van de onderwijzers door 

wetenschappelijk onderzoek als basis te veronderstellen voor de 

onderwijskundige structuur die ze ontwikkelden.226  

De onderwijskundige beleidsmakers hadden behoefte aan twee 

typen data: vergelijkbare metingen van resultaten gedefinieerd als 

individuele prestatie en een vergelijking van de relatieve efficiency van de 

verschillende condities waaronder deze resultaten tot stand kwamen. Niet 

degene die werd getest was de klant van de intelligentiepsychologie, maar 

degenen die verantwoordelijk waren voor het onderwijsbeleid.227

De behoeftes van de onderwijskundige beleidsmakers hadden grote 

invloed op de ontwikkeling van de intelligentietest. Deze ontwikkeling 

resulteerde in een herdefinitie van individuele verschillen als een vergelijking 

van prestaties. De uitslag was geen beschrijving van persoonlijke capaciteit, 

maar een middel om iemands positie ten opzichte van een aggregatie van 

                                                 
225 Danziger, 1990, pp. 79, 109. 

226 Dickson, 1923; Minton, 1988.  

227 Danziger, 1990, p. 107. 
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individuen te bepalen. Zo veronderstelt deze aanpak dat alle respondenten 

de onderzochte individuele kwaliteiten bezitten en niet dat ze uniek zijn 

voor een bepaald individu. De gedeelde kwaliteiten dienen ook nog 

constant te zijn. Een andere veronderstelling is dat de geteste eigenschappen 

niet beïnvloedbaar zijn door andere kwaliteiten van het individu. 

Uiteindelijk leidt deze methodologie ertoe dat het individu als persoon uit 

de test wordt geëlimineerd. De intelligentietest reduceert de respondent tot 

een score in een set van aggregaties.228

De typering van individuen op basis van conformiteit aan 

prestatiecriteria, stelde de beleidsmakers in staat om institutionele en zelfs 

maatschappelijke problemen te herformuleren als individuele problemen. 

Door sociale problemen als een aggregatie van individuele problemen te 

beschouwen kon de behandeling van individuen worden gelegitimeerd en 

stond de sociale orde zelf buiten discussie.229

De bovengenoemde veronderstellingen van de intelligentietest bood 

voor hooggeschoolde onderwijskundige beleidsmakers uit de professionele 

middenklasse de mogelijkheid zich te onderscheiden van onderwijzers. 

Door de gestandaardiseerde benadering van de intelligentietest, oftewel haar 

mechanische objectiviteit, hadden ze een instrument dat individuen in 

categorieën verdeelde waar de bureaucratische structuur om vroeg.230  

De liberale verzorgingsstaat in de Verenigde Staten kreeg dus 

gestalte door de opkomst van de nieuwe professionele middenklasse en het 

progressivisme. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden er allerlei 

overheidsinstanties die zich bezighielden met beleidsvorming en 

                                                 
228 Ibid. p. 108. 
229 Ibid. p: 110. 
230 Porter, 1995, p. 210. 
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uitvoering.231 Door het diepgewortelde wantrouwen ten opzichte van de 

federale overheid, ontstond al vrij snel de roep om meer openheid van 

bestuur en het gebruik van procedures en regels in de verantwoording van 

beleid. Beleidsmakers maakten daardoor in toenemende mate gebruik van 

mechanische objectiviteit. De getalsmatige benadering en de 

gestandaardiseerde vorm van de intelligentietest sloot goed aan op de eisen 

van de nieuwe bureaucratische orde in de Verenigde Staten. 

De populariteit van mechanische objectiviteit bij de overheid in de 

Verenigde Staten is dus niet zo vreemd. Zelfs vandaag de dag gelden de 

Verenigde Staten als het prototype liberale welvaartsstaat die minder 

georganiseerde bescherming biedt voor de sociaal zwakkeren in de 

samenleving dan de sociaal-democratische of corporatistische regimes. Zo 

geeft de Verenigde Staten vergeleken met andere welvaartsstaten het minst 

uit aan sociale voorzieningen, maar het meest aan wetenschappelijke 

controle van de effectiviteit.232

 

 

 

 

 

 

                                                 
231 Gilmore, (Ed.s.) 2002; Gould, 2001.  

232 Dehue, 2001. 
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