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Voorwoord 

Wat betreft de afgelopen jaren, heb ik de bevalling van mijn kinderen ervaren als 

enorme hoogtepunten, schitterende ervaringen die kleur aan het leven geven, geschenken om 

te mogen ervaren. Het tot stand komen van dit proefschrift is daarentegen een zware bevalling 

geweest. Maar worstelingen louteren en schenken intense voldoening als de eindstreep 

behaald wordt. 

De basis van dit proefschrift wordt gevormd door een drietal onderzoeken: een meta-

analyse (een systematische kwantitatieve analyse over de onderzoeksliteratuur); een 

psychometrisch onderzoek over ftmctiewaarderingsgegevens; en een onderzoek gericht op de 

psychometrische kwaliteiten van een functieanalyse-instrument, het Work Profiling System 

(WPS). Bij alle drie onderzoeken was het lastig de onderste steen boven te krijgen. 

Voor de meta-analyse wil ik met name Olga Voskuijl bedanken voor haar 

opmerkingen en commentaar. Elke keer kwam ze met punten die een aanscherping van 

keuzes tot gevolg hadden, leidend tot weer nieuwe analyses. Wat ik vooral geleerd heb is dat 

de keuzes die gemaakt worden in een meta-analyse tot andere resultaten kunnen leiden. Het 

doen van zo'n meta-analyse geeft ontzettend veel inzicht in haken en ogen bij onderzoek en 

hoe heikele punten verdoezeld kunnen worden. Wat dat betreft is het doen van een meta-

analyse in hoge mate aan te bevelen voor een ieder die zijn inzicht in onderzoek wil 

vergroten. Daarentegen kost het volbrengen van een doortastende opgeschoonde analyse 

(voor zover mogelijk) veel energie en moet niet onderschat worden. In vergelijking hiermee 

kan het uitvoeren van laboratoriumexperimenten veel sneller tot resultaten leiden. 

Voor het functiewaarderingsonderzoek wil ik met name de systeemhouders van Hay 

Management Consultancy en Coopers & Lybrand (inmiddels Price Waterhouse en Coopers) 

bedanken voor het ter beschikking stellen van hun grote gegevensbestanden. Dit heeft het 

mogelijk gemaakt om erg interessant onderzoek uit te kunnen voeren met een grote 

hoeveelheid functiewaarderingsgegevens die in de praktijk tot stand gekomen zijn. Ik heb 

indertijd mijn afstudeeropdracht bij de ING bank uitgevoerd. Dit onderzoek heeft uiteindelijk 

geleid tot dit promotieonderzoek. Dank aan alle mensen die hier indertijd bij betrokken waren, 

met name Frans van der Hulst voor zijn stimulerende rol. 

Voor het WPS-onderzoek wil ik Psychotechniek (SHL) bedanken voor het ter 

beschikking stellen van WPS-gegevens en hun meewerking aan het onderzoek, in het 

bijzonder dank aan Wieby Altink voor haar adviezen en suggesties. 



Tijdens dit promotieonderzoek heb ik meerdere jaren gewerkt bij SOVI, een bureau 

dat communicatietrainingen verzorgt. Veel dank aan Marrie Dodeman die mij altijd zeer 

geïnspireerd en gemotiveerd heeft. 

Bij het tot stand komen van dit proefschrift ben ik veel dank verschuldigd aan mijn 

promotor Henk Thierry. Dank voor het vertrouwen dat hij in me had en veel dank vooral in de 

schrijffase van dit proefschrift voor zijn suggesties ter verbetering en het geduld dat hij 

daarbij tentoon spreidde. Met name omtrent mijn schrijfstijl heb ik de nodige correcties 

mogen ontvangen. Ook wat dit betreft ben ik veel dank verschuldigd aan Arne Evers voor zijn 

prachtige suggesties ter verbetering. Hetzelfde geldt voor Oga Voskuijl, die ik al eerder 

noemde. Aan haar ben ik bijzondere dank verschuldigd, ook voor haar aanmoedigingen in 

perioden na afwezigheid om toch door te gaan. Olga je bent een mooie dame, veel dank! 

De mensen van de vakgroep A&O psychologie van de UVA (oud en nieuw) dank ik 

voor hun ondersteuning en gezelligheid. Van de wisselingen in de samenstelling van de 

vakgroep heb ik rondom het thema organisatie-verandering de kans gekregen vooral de 

gevolgen ervan te mogen aanschouwen. Het was een interessante tijd. Het bleek ook een zeer 

vruchtbare tijd te zijn: ik heb genoten van alle verhalen en gedeelde ervaringen rondom het 

thema kinderen krijgen. 

Verder dank aan mijn familie, vrienden- en kennissenkring voor hun afleiding en 

ondersteuning in de afgelopen periode en voor hun geduld in het moeten wachten op een 

belangrijk feestje! Hetzelfde geldt voor mijn zeer dierbare Ronald, Amber en Mirte. Ronald 

dank voor je geduld, inzet en liefde. Het was soms een onmogelijke energievretende tijd, waar 

we ons toch aardig door heen geslagen hebben! Tot slot dank ik 'het lot' voor het op mijn pad 

zetten van Amber en Mirte, wat een geweldig stel! Ik hoop dat jullie altijd van die krachtige 

en prachtige meiden zullen blijven! 
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Hoofdstuk 1 
Het beoordelen van functies; de onderzoeksvraagstelling 

1.1 Inleiding 

Het belang van functieanalyse is dat het gebruikt kan worden voor uiteenlopende 

personeelsdoeleinden, zoals voor functiewaardering, selectie, prestatiebeoordeling, 

loopbaanplanning, management development, ontwikkelen van trainings- en 

opleidingsprogramma's, functie- en organisatieontwerp, etc. Onder functieanalyse wordt hier 

verstaan: ' Het op min of meer systematische wijze verzamelen van gegevens van en over een 

functie'. Het omvat zowel de analyse van de taakinhoud in termen van taken, of gedrag, als de 

nadere beoordeling van functies op zwaarte, of de afleiding van voor de functie relevante 

persoonsattributen. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op deze definitie en op 

wat precies onder taken, gedrag, functiezwaarte en persoonsattributen wordt verstaan. 

Dit proefschrift richt zich voornamelijk op de eerste twee bovengenoemde 

doelstellingen, namelijk functiewaardering en selectie. Bij functiewaardering wordt de 

zwaarte van een functie als geheel ingeschat voor salariëringsdoeleinden. Dit gebeurt vrijwel 

altijd op grond van een functiebeschrijving, die in de meest gevallen gemaakt is door een 

interne (bijv. een P&O-medewerker) of een externe adviseur aan de hand van interviews met 

betrokkenen (functievervullers, leidinggevenden, e.d.). De uiteindelijke waardering van de 

functie vindt meestal in een beoordelaargroep plaats. 

Bij selectie gaat het er om een selectieprocedure te ontwerpen, die toekomstige 

prestaties in een functie op bevredigende wijze kan voorspellen. Daarvoor is het belangrijk te 

achterhalen wat voor persoonskenmerken iemand moet bezitten om een functie op 

bevredigende wijze te kunnen vervullen. De hoeveelheid en de aard van functie-informatie die 

daarvoor verzameld wordt kunnen in de praktijk sterk variëren. Soms gebeurt dit door een 

(ongestructureerd) interview af te nemen en op grond hiervan direct de belangrijkste 

persoonskenmerken af te leiden. Of er wordt aan de hand van een meer systematische 

procedure (bijvoorbeeld kritieke incidenten methode; Flanagan, 1954, of de C-jam-methode; 

Levine, 1983) getracht te herleiden wat de belangrijkste persoonskenmerken zijn op grond van 

wat mensen doen, of moeten doen in een functie. In andere gevallen wordt de taakinhoud aan 

de hand van een functieanalyse-instrument geanalyseerd in termen van taken of gedrag. Soms 

worden op grond van deze gegevens de voor een functie relevante persoonskenmerken 



afgeleid, maar het is ook mogelijk dat dit door het desbetreffende functieanalyse-instrument 

uitgevoerd wordt. Dit laatste is het geval bij een instrument als de Position Analysis 

Questionnaire (PAQ; zie o.m.: McCormick, Jeanneret & Mecham, 1972) en het Work 

Profiling System (WPS; Saville & Holdsworth, 1993), waaraan in dit proefschrift een heel 

hoofdstuk gewijd is (hoofdstuk 6). 

Welk functieaspect (taken, gedrag, zwaarte, of persoonsattributen), in combinatie met 

enig personeelsdoel, ook beoordeeld wordt, in alle gevallen is het de vraag hoeveel en wat 

voor soort functie-informatie benodigd is om goede functiegegevens te verkrijgen. 

Het uitgangspunt bij functieanalyse, ongeacht het personeelsdoel, is altijd dat een 

beeld van de taakinhoud van een functie opgeroepen wordt. Dit kan opgeroepen worden door 

bijvoorbeeld een interview af te nemen met betrokkenen, functie-informatie op papier aan te 

bieden (in onderzoeken met functieanalisten, of studenten), of in het geheugen te tasten, als 

men bekend is met de functie. De hoeveelheid en de aard van functie-informatie op grond 

waarvan een functie nader geanalyseerd of beoordeeld wordt, kunnen sterk variëren. Zo kan 

men op grond van dit opgeroepen beeld een functie direct beoordelen op de eerder genoemde 

functieaspecten (taken, gedrag, functiezwaarte, of persoonsattributen). Het is ook mogelijk 

eerst de functie-inhoud kwalitatief (functiebeschrijving; als deze er nog niet was), of 

kwantitatief te analyseren in termen van taken of gedrag en op grond van deze 

functiegegevens de functie nader te beoordelen ofte analyseren. 

Het accent in deze dissertatie ligt op het kwantitatief beoordelen van functies op de 

zojuist genoemde variabelen (taken, gedrag, zwaarte, of persoonsattributen) aan de hand van 

een beoordelingsschaal. Om deze reden wordt de term 'functiebeoordeling' regelmatig 

gebruikt in de plaats van de meer algemene term 'functieanalyse'. Naast de vraag hoeveel en 

wat voor functie-informatie benodigd is om goede functiebeoordelingsgegevens te verkrijgen, 

is het ook de vraag wie het best ingezet kan worden om een functie te beoordelen. Is het 

noodzakelijk dat hiervoor mensen ingezet worden die dit regelmatig doen vanuit hun 

professie, zoals functionalisten, of P&O-medewerkers? Of kunnen personeelsleden, zoals 

functievervullers en leidinggevenden, hierbij ingezet worden? Uiteindelijk weten deze laatste 

het beste wat de functie inhoudt. Of hangt een en ander af van de te beoordelen variabele? Is 

het zo dat beter 'professionals' ingezet kunnen worden naarmate meer 'afleiding' noodzakelijk 

is en de te beoordelen begrippen abstracter zijn, terwijl beter personeelsleden ingezet kunnen 

worden als het gaat om het beoordelen van concrete taken? 



Een lastig onderwerp bij functieanalyse is wat een functie in feite is. Men zou kunnen 

zeggen dat het gaat om wat voor taken, werkzaamheden daarin uitgevoerd worden en dus dat 

het er om gaat wat een functiehouder doet en minder om wat deze zou moeten doen. Hoe hier 

naar gekeken wordt hangt sterk af van het doel van functieanalyse. Bij selectie zal het in veel 

gevallen minder belangrijk zijn om te weten hoe een individuele functiehouder een functie 

precies vormgeeft, maar zal het accent meer liggen op het afleiden van vereiste 

persoonskenmerken met het oog op het in deze, en mogelijk toekomstige, functie met succes 

verrichten van werk (leveren van prestaties). Bij functiewaardering is het vaak wel belangrijk 

welke precieze verantwoordelijkheden een individuele functiehouder naar zich toe getrokken 

heeft. Aan de andere kant is het bij functiewaardering de vraag of dit soort nuances 

daadwerkelijk gemeten kunnen worden. 

Vaak worden bij functiebeoordeling meerdere mensen betrokken en worden hun 

oordelen bij elkaar gevoegd. Een belangrijk criterium om de kwaliteit van 

functiebeoordelingsgegevens te kunnen bepalen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

Hierbij wordt gekeken in hoeverre beoordelaars het met elkaar eens zijn in hun oordelen over 

meerdere begrippen bij één functie, of over één begrip over meerdere functies. Door de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen wordt tenminste duidelijk hoe groot het gedeelte 

is waarover beoordelaars het eens zijn. Eventuele verschillen in oordelen kunnen veroorzaakt 

worden door: 1) verschillen in opvatting over wat de functie inhoudt en; 2) measurement error 

bij meting. Dit laatste wordt beïnvloed door de mate waarin de te meten begrippen helder zijn 

en de mate waarin men het eens is over de betekenis van de gehanteerde beoordelingsschalen. 

Beide onderwerpen (verschillen in fimctieopvatting en measurement-error) zijn lastig van 

elkaar te scheiden. 

Toch blijft het een probleem in hoeverre verschillen in ideeën en opvattingen over de 

te beoordelen functie functiebeoordelingsgegevens kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk kan dit 

niet alleen de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid verlagen, maar ook de validiteit: bijvoorbeeld 

de kwaliteit (zoals het voorspellend vermogen) van een profiel van voor de functie vereiste 

persoonsattributen; of bijvoorbeeld het draagvlak van gekozen functiespecifieke 

prestatiebeoordelingscriteria. 

In de meeste gevallen zal men eventuele verschillen in ideeën en opvattingen over de 

functie als 'error' beschouwen, tenzij men verwacht dat zulke verschillen niet meer 

verwaarloosbaar zijn en de kwaliteit van gegevens negatief kunnen beïnvloeden. In die laatste 



gevallen is het zinvol voorafgaand aan een verdere analyse (beoordeling) van functies eerst 

consensus te bereiken over wat de functie inhoudt. Dit laatste wordt bij functiewaardering 

altijd gedaan. Pas als men het met elkaar eens is over wat de functie inhoudt 

(verantwoordelijkheden en taken vastgelegd in een functiebeschrijving), wordt de functie 

nader gewaardeerd. 

Voor sommige doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor functieontwerp, kan het juist 

interessant zijn om een functieanalyse-instrument in te zetten om te kunnen bepalen in 

hoeverre mensen verschillen in ideeën en opvattingen over de functie en op welke specifieke 

punten die betrekking hebben. Ook als een functieanalyse-instrument voor dit laatste doel 

ingezet wordt, zal eerst aangetoond moeten worden dat beoordelaars de te meten begrippen en 

schalen van het desbetreffende instrument doorgaans op dezelfde manier interpreteren. Om 

dat te kunnen onderzoeken is het belangrijk aan te tonen dat mensen het in ieder geval met 

elkaar eens zijn bij functiebeoordeling in situaties waarvan men verwacht dat verschillen in 

functieopvatting een ondergeschikte rol spelen. 



1.2 Onderzoekskader en vraagstelling 

Het oorspronkelijke uitgangspunt van dit proefschrift was te onderzoeken welke de 

psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen zijn en of het mogelijk is 

functiewaarderingssystemen te vereenvoudigen. Aangezien aan het bepalen van het 

functieniveau altijd een analyse voorafgaat, gericht op de taakinhoud van de functie, is een 

belangrijke afgeleide vraag wat de bijdrage is van een meer kwantitatieve analyse van de 

taakinhoud aan de kwaliteit van functiewaarderingsgegevens en aan de mogelijkheden voor 

meervoudige toepassing van functieanalysegegevens ten behoeve van andere personeels-

doeleiden. 

Bij het zoeken naar mogelijkheden het functieanalysegedeelte van functiewaarderings

procedures een meer kwantitatief karakter te kunnen geven, is aansluiting gezocht bij een 

specifiek functieanalyse-instrument: het Work Profiling System (WPS). Hierbij is in dit 

onderzoek uitgebreid aandacht besteed aan de psychometrische kwaliteiten van dit specifieke 

instrument voor functieanalyse. 

Uiteindelijk is het onderzoek voor deze dissertatie in een meer algemeen kader 

geplaatst, met als rode draad de volgende vraagstelling: 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat bij functiebeoordeling 

ten behoeve van verschillende personeelsdoeleinden, waarbij het accent ligt op 

functiewaardering en selectie, het beoordelingsresultaat voldoende psychometrische 

kwaliteiten in termen van betrouwbaarheid en validiteit bezit? 

1.3 Hoofdstukindeling 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op onderzoeksachtergronden. Daarbij komt 

nader aan de orde wat onder het begrip functieanalyse en functiebeoordeling wordt verstaan 

en worden de vier onderscheiden functiebeoordelingsvariabelen omschreven: taken, gedrag, 

functiezwaarte en persoonsattributen. Verder wordt ingegaan op belangrijke psychometrische 

criteria bij functiebeoordeling. Daarbij wordt een aantal belangrijke formules weergegeven, 

waarop in meerdere onderzoeken een beroep gedaan wordt. 

In hoofdstuk drie wordt vanuit de onderzoeksliteratuur ingegaan op de vraag hoeveel 

functie-informatie nodig is om een selectieprocedure te kunnen ontwerpen met een sterk 

voorspellend vermogen (predictieve validiteit). Daarbij wordt ingegaan op de mogelijke 

bijdrage van een kwantitatieve analyse van de taakinhoud van een functie. 



In hoofdstuk vier wordt een meta-analyse beschreven met als vraagstelling welke de 

determinanten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn bij de beoordeling van functies. 

Belangrijke aspecten van de vraagstelling van dit proefschrift komen daarbij aan de orde, 

zoals: hoeveel training is nodig, wie kan het best ingezet worden bij ftmctiebeoordeling etc? 

In hoofdstuk vijf wordt onderzoek beschreven met een aantal 

functiewaarderingssystemen, gericht op twee thema's. Ten eerste wordt de vraag onderzocht 

welk achterliggend concept gemeten wordt met functiewaarderingsystemen. Ten tweede 

wordt ingegaan op een onderwerp dat zeer relevant is voor de feitelijke 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van functiewaarderingsgegevens, namelijk in hoeverre 

functiewaarderingssystemen aansluiten op de salarissystemen waarvoor ze gebruikt worden. 

In hoofdstuk zes wordt onderzoek besproken met betrekking tot een specifiek 

instrument voor functieanalyse/ functiebeoordeling: het Work Profiling System (WPS). 

Meerdere onderzoeken worden beschreven, waarin functies beoordeeld worden op alle eerder 

genoemde functiebeoordelingsvariabelen, met uitzondering van specifieke taken. Het 

onderzoek is er op gericht de psychometrische kwaliteiten van het WPS nader te onderzoeken. 

In de laatste twee hoofdstukken worden conclusies uit eerdere hoofdstukken en 

onderzoeksbevindingen met elkaar geïntegreerd. In hoofdstuk zeven wordt ingegaan op de 

beïnvloedbaarheid van interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsgegevens. Het vaststellen van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is vaak een complex en niet altijd doorzichtig geheel. In dit 

hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze men interbeoordelaarsbetrouwbaarheidgegevens 

kan beïnvloeden. Tevens zal worden ingegaan op de informatie die vermeld zou moeten 

worden bij de rapportage van interbeoordelaarsbetrouwbaarheidgegevens. In hoofdstuk acht 

wordt ingegaan op de eerder beschreven onderzoeksvraagstelling. 



Hoofdstuk 2. 

Onderzoeksachtergronden 'functiebeoordeling': 

functiebeoordelingsvariabelen en psychometrische criteria 

Inleiding 

Dit hoofdstuk valt uiteen in drie onderdelen. Eerst wordt ingegaan op wat onder 

functieanalyse en functiebeoordeling wordt verstaan. Hierna komen de te beoordelen 

begrippen: taken, gedrag, functiezwaarte en persoonsattributen aan de orde. Vervolgens 

worden psychometrische criteria besproken, waaraan de kwaliteit van functiebeoordelings-

gegevens getoetst kan worden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte, meer 

technische, beschrijving van voor deze dissertatie belangrijke onderzoeksmethoden. 

2.1 Functiebeoordeling en functiebeoordelingsvariabelen 

2.1.1 Functieanalyse en functiebeoordeling 

In hoofdstuk 1 werd de term functieanalyse als volgt gedefinieerd: 'Functieanalyse is 

het op min of meer systematische wijze verzamelen van gegevens van en over een functie'. Er 

bestaan verschillende definities van functieanalyse. De zojuist genoemde definitie komt voort 

uit die van Roe (1983): 'het op systematische wijze verzamelen van gegevens over en het 

beschrijven van een functie en de eisen die de vervulling met zich meebrengt'. Het tweede 

gedeelte van onze definitie is breder gemaakt dan die van Roe, omdat er van uit wordt gegaan 

dat niet alleen een analyse van functievereisten onder de term functieanalyse valt, maar ook 

bijvoorbeeld het inschatten van de zwaarte van een functie (functiewaardering). Alle 

mogelijke aspecten waarop een functie beoordeeld kan worden vallen onder de hier gebruikte 

definitie. Daarnaast is aan: 'het op systematische wijze verzamelen van gegevens', het stukje: 

'min of meer' toegevoegd, om ook de 'minder systematische werkwijzen' onder het begrip 

'functieanalyse' te kunnen laten vallen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

afleiden van belangrijke persoonskenmerken (t.b.v. selectiedoeleinden) zonder een nadere 

systematische analyse van de taakinhoud van een functie. 

Er zijn ook auteurs die de term 'functieanalyse' alleen gebruiken voor het verzamelen 

van informatie over de taakinhoud van functies in termen van taken of gedrag, zoals 



bijvoorbeeld Harvey (1991): 'Job analysis is the collection of data describing (a) observable 

(or otherwise verifiable) job behaviors performed by workers, including both what is 

accomplished as well as what technologies are employed to accomplish the end results, (b) 

verifiable characteristics of the job environment with which workers interact, including 

physical, mechanical, social and informational elements. 

Belangrijk bij deze definitie van functieanalyse is dat het om observeerbaar gedrag 

gaat: 'Job behaviors or contextual characteristics can be observed both directly as well as 

indirectly, through the use of what McCormick, Jeanneret and Mecham. (1972, p384) termed 

strong inference from observable job behaviors'. Als voorbeeld van 'strong inference' noemt 

Harvey het nemen van (management) beslissingen (over investeringen): 'this may be 

described in terms of the work products involved or produced by the decision, the kinds of 

data used or produced by the decision maker, or the consequences of incorrect decisions. ' 

Toch is het begrip 'strong inference' verwarrend, want om voor een functie het belang 

van 'het nemen van beslissingen' in te kunnen schatten lijkt een vergelijkbare 'inference' nodig 

als voor de inschatting van het belang van 'mondelinge uitdrukkingsvaardigheid', of vereist 

'kennisniveau' voor functievervulling. De 'inference' is pas mogelijk als men een beeld heeft 

van wat de functie inhoudt. De vraag daarbij is hoe uitgebreid en systematisch dat beeld moet 

zijn om genoemde functieaspecten te kunnen beoordelen. 

Ook al gaan we er vanuit dat voor het beoordelen van een functie in gedragstermen 

ook 'afleidingen' noodzakelijk kunnen zijn, er is toch een ander verschil tussen gedrag en 

persoonskenmerken. Bij een beoordeling van de functie in gedragstermen gaat het er echt om 

de taakinhoud van een functie te omschrijven (typeren), terwijl dat niet de expliciete 

doelstelling is als voor de functie relevante persoonskenmerken afgeleid, of beoordeeld 

worden. 

Als het gaat om een analyse van wat mensen doen in een functie, dan wordt hier 

gesproken van 'functie-inhoud', of 'taakinhoud' van een functie (ook wel aangeduid met de 

term: 'functie-informatie'). Dit kan uitgedrukt worden in termen van taken, of gedrag, maar 

ook door werkzaamheden op een andere wijze te typeren, bijvoorbeeld door de 

functiedoelstelling te omschrijven. Hierbij gaat het uiteindelijk om begrippen die onder de 

meer stringente definitie van functieanalyse vallen, zoals die van Harvey. Als het gaat om het 

beoordelen van de functiezwaarte of het afleiden van vereiste persoonsattributen, dan wordt 



aan de hand van 'functie-informatie', een functie nader geanalyseerd. Dit soort analyses valt 

onder de brede definitie van functieanalyse, zoals hierboven omschreven. 

De term 'functiebeoordeling' wordt toegepast op het omschrijven (typeren) van de 

functie-inhoud (in termen van taken, of gedrag), of het inschatten van andere functieaspecten 

(zoals functiezwaarte en persoonsattributen) aan de hand van een beoordelingsschaal (of 

meerdere schalen). De term functieanalyse is algemener dan functiebeoordeling, omdat hier 

ook een kwalitatieve aanpak onder kan vallen, zoals bijvoorbeeld het maken van een 

functiebeschrijving. 

2.1.2 Het onderscheid tussen taken en gedrag 

Als het er om gaat te analyseren wat iemand in een functie doet, of zou moeten doen 

(functie-inhoud), zijn er twee benaderingen te onderscheiden (o.m. McCormick, 1979; Cascio, 

1991; Harvey, 1991): de 'job oriented' benadering versus de 'worker oriented' benadering. Bij 

de job oriented' benadering gaat het om een beschrijving van werkactiviteiten in hun context. 

Meestal wordt aangegeven wat bereikt wordt, soms ook hoe, door wie en wanneer 

(McCormick, 1979). Een voorbeeld is dat een bakker alle ingrediënten voor een te bakken 

brood afweegt en deze bij elkaar voegt, de machine aanzet waarmee het deeg gekneed wordt, 

de bakvormen pakt en daar het deeg instopt, de gevulde bakvormen in de oven stopt en daarbij 

de oven aanzet. Het gaat er om wat voor handelingen iemand feitelijk verricht (Cascio, 1991). 

Bij de 'worker oriented' benadering gaat het om algemeen gedrag, zoals bijvoorbeeld het 

nemen van beslissingen, meten, machines bedienen, communiceren, etc. (McCormick, 1979). 

Het gaat er om hoe iemand iets doet (Cascio, 1991). 

In feite is het verschil tussen de 'job oriented' en de 'worker oriented' benadering 

gradueel van aard en kunnen beide aan verschillende kanten van een continuüm geplaatst 

worden (Harvey, 1991). Aan de ene kant van het continuüm staan werkactiviteiten zoals die 

worden uitgevoerd in de functie: het gaat hier om functiespecifieke taken. Aan de andere kant 

staat algemeen werkgedrag: menselijke gedragingen die zijn ontdaan van de specifieke 

context waarin het uitgevoerd wordt. In beide gevallen gaat het om de analyse van de 

taakinhoud, waarbij het abstractieniveau verschilt. In ons onderzoek wordt ervoor gekozen te 

spreken over taken en gedrag. 

Onze definitie van taken sluit aan bij die van Goldstein, Zedeck en Schneider (1993, 

p. 11): Taken zijn beweringen (statements) over essentiële activiteiten of werkhandelingen die 



worden uitgevoerd in een functie en de condities waaronder de functie is uitgevoerd. Voor het 

afleiden van vereiste persoonskenmerken (t.b.v. selectiedoeleinden) is specificiteit in de 

beschrijving van taken volgens deze auteurs belangrijk: elke taak zou moeten beginnen met 

een werkwoord dat de belangrijkste werkhandeling omschrijft. De taakomschrijving moet 

aangeven wat een functiehouder doet, en hoe deze het doet en voor wie of wat en waarom het 

gedaan wordt. 

Bij gedrag gaat het om algemeen werkgedrag. Bijvoorbeeld dat wat gemeten wordt 

met behulp van de Position Analysis Questionnaire (PAQ) en aangeduid wordt als 'job 

element': 'It refers to a generalized class of behaviorally related job activities, including the 

behavioral adjustment required to features of the work context. (...) They are not job tasks in 

the sense of characterizing specific technology related work activities, but rather relate to 

generalized human behaviors involved in work' (McCormick, Jeanneret & Mecham 1972, p. 

349). 

Er zijn veel verschillende instrumenten om de functie-inhoud te analyseren in termen 

van taken of gedrag. In het door ons gepresenteerde onderzoek ligt een sterk accent op het 

meten van de functie-inhoud in gedragstermen: daarom wordt hieraan naar verhouding wat 

meer aandacht aan besteed. 

Instrumenten als de PAQ (zie: McCormick e.a., 1972) en het WPS (zie voor verdere 

beschrijving hoofdstuk 6), hebben met elkaar gemeen dat ze de functie-inhoud in termen van 

gedrag analyseren en dat zo'n functieanalyse tevens een profiel oplevert van voor de functie 

vereiste persoonsattributen. Daartoe zijn in de ontwerpfase van beide instrumenten meerdere 

deskundigen ingeschakeld om alle gedragingen die met het desbetreffende instrument 

gemeten kunnen worden, te beoordelen op vereiste persoonskenmerken. Als een functie in 

termen van gedrag geanalyseerd wordt, worden deze gegevens gekoppeld aan de eerder 

toegekende gewichten op persoonsattributen. Dit levert tijdswinst op en kost naar verhouding 

minder, in vergelijking met een procedure, waarbij zowel de taakinhoud systematisch 

geanalyseerd wordt als een profiel van voor de functie vereiste persoonsattributen afgeleid 

wordt (zie o.m. Levine, Ash & Bennett, 1980; Levine, 1985; Goldstein, Zedeck & Schneider, 

1993). 

Een ander voordeel van instrumenten zoals de PAQ en het WPS is dat beide een multi-

purpose-karakter hebben: een functieanalyse kan gegevens voor meerdere doeleinden 

opleveren. Zo kan het WPS bijvoorbeeld naast een profiel van voor de functie relevante 
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persoonsattributen, ook prestatiebeoordelingscriteria genereren die gebaseerd zijn op de 

analyse van de functie-inhoud. Onduidelijk is wat de bijdrage van een kwantitatieve analyse 

van de functie-inhoud kan zijn voor het vaststellen van de zwaarte van functies. 

Het analyseren van de functie-inhoud in gedragstermen biedt ook voordelen voor de 

onderlinge vergelijkbaarheid van functies. Door functies in wat meer algemene termen te 

analyseren, kunnen qua inhoud verschillende functies goed met elkaar vergeleken worden. In 

dit vlak ligt gelijk ook het belangrijkste nadeel van een functieanalyse in gedragstermen. De 

specifieke taken die aan gedrag ten grondslag liggen, kunnen sterk verschillen. 'Plannen' bij 

een managementfunctie, zal er anders uitzien dan bij de functie bakker. Bij beide kan 'plannen' 

heel belangrijk zijn en frequent noodzakelijk zijn, maar de handelingen die er uit voortvloeien, 

kunnen bij beide verschillend zijn. 

2.1.3 Functiezwaarte 

Bij functiewaardering wordt de zwaarte vastgesteld van functies met het oog op de 

salarisbepaling. Functiezwaarte wordt meestal gemeten aan de hand van meerdere kenmerken. 

Deze kenmerken kunnen o.a. worden ingedeeld naar het onderscheid 'algemeen' en 

functiespecifiek'. Algemene kenmerken zijn voor alle functies relevant. Voorbeelden zijn: 

kennisniveau, vrijheid van handelen, afbreukrisico, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, etc. 

Functiespecifieke kenmerken hebben daarentegen betrekking op een beperkt aantal functies. 

Voorbeelden hiervan zijn leidinggeven, bezwarende werkomstandigheden en vreemde talen. 

Meestal wordt bij functiewaardering een specifiek systeem ingezet; de meest 

gebruikte zijn de zogenaamde puntensystemen. Puntensystemen bevatten een aantal 

kenmerken die beoordeeld moeten worden aan de hand van een schaal, waaraan waarden 

(punten) gekoppeld zijn. De uiteindelijke zwaarte wordt verkregen door alle toegekende 

punten, eventueel vermenigvuldigd met een gewicht, bij elkaar op te tellen. Op grond van het 

verkregen puntentotaal worden functies in een functieklasse (en uiteindelijk in een 

salarisgroep) ondergebracht. 

2.1.4 Functievereisten: persoonsattributen 

Bij selectieprocedures zijn twee benaderingen te onderscheiden: de 'sample'- en de 

'sign'-benadering. Bij de 'sample'-benadering wordt getracht prestaties te voorspellen door 

kandidaten voor een functie een stukje van de functie-inhoud te laten uitvoeren (zie 
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bijvoorbeeld Wernimont & Campbell, 1968; Greuter, 1991). Bij de 'sign'-benadering gebeurt 

dit door te kijken naar trekken die kandidaten hebben, waarvan verwacht wordt dat ze 

voorspellend zijn. 

Functievereisten, of persoonsattributen, kunnen omschreven worden zowel in termen 

van taken, of gedrag ('sample'), als in termen van meer algemene persoonsattributen ('sign'). 

Bij de 'sign'-benadering worden functievereisten vaak gegroepeerd in rubrieken die aangeduid 

worden met de afkorting K.S.A.O., wat staat voor kennis ('knowledge'), vaardigheden 

('skills'), capaciteiten ('abilities') en andere ('other') karakteristieken, zoals persoonlijkheids

kenmerken (zie o.m.: Roe, 1981, 1983; Levine, 1983; Harvey, 1991). Het onderscheid tussen 

vaardigheden en capaciteiten is dat het bij vaardigheden om kenmerken gaat die door leren of 

ervaring eigen gemaakt kunnen worden, terwijl capaciteiten als relatief ontrainbare 

persoonskenmerken worden opgevat (Peterson & Bownas, 1982; Fleishman, 1984). 

Zoals de analyse van de functie-inhoud op verschillende abstractieniveaus plaats kan 

vinden, verschilt ook de omschrijving van functievereisten in abstractieniveau. Abstract heeft 

hier de betekenis van globaal en algemeen, niet functiespecifiek. Het meest abstract in dit 

opzicht zijn persoonlijkheidskenmerken en capaciteiten. Dit zijn algemene, voor veel functies 

relevante, functievereisten. Meestal gaat het er bij dit type functievereisten om het belang 

ervan in te schatten om een profiel van voor de functie relevante persoonsattributen te kunnen 

genereren, waarvoor functie-informatie noodzakelijk is. Voor de meer functiespecifieke 

functievereisten is gedetailleerde functie-informatie nodig, zoals: de benodigde kennis, 

specifieke vaardigheden, of de meer 'sample georiënteerde' functievereisten. In figuur 2.1 

worden de verschillende typen functievereisten gerangschikt naar abstractieniveau, beginnend 

met het meest concrete en functiespecifieke en eindigend met het meest algemene type 

functievereiste. 
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Figuur 2.1 Abstractieniveau van functievereisten 

Functievereisten 

In vergelijking met de 

Functie-inhoud en 

Functiezwaarte 

Concreet Het kunnen uitvoeren van taken in context 

Functiespecifieke kennis (K) en vaardigheden (S) 

Vereist gedrag 

Algemene kennis (K) 

Algemene vaardigheden (S) 

Persoonlijkheidsattributen (O) 

Abstract Capaciteiten (A) 

Taken 

Gedrag 

Functiezwaarte (functiespecifieke k.m.) 

Functiezwaarte (algemene kenmerken) 

De afkorting K.S.A.O staan voor knowledge, skills, abilities en other characteristics; 
De afkorting k.m. staat voor kenmerken. 

In de praktijk wordt tegenwoordig veel gewerkt met het begrip 'competentie'. De term 

lijkt soms bijna synoniem aan het begrip functievereisten; deze wordt vooral gebruikt voor 

functievereisten met een gedragscomponent (zie o.m. Woodruff, 1993). Als gekeken wordt 

wat voor 'competenties' in de praktijk onderscheiden worden, dan lijkt er geen sprake te zijn 

van een nieuw type persoonsattributen: zie bijvoorbeeld de competenties van Dulewicz (in 

Woodruff, 1993; weergegeven in figuur 2.2). 

Figuur 2.2. Voorbeeld van competenties ingedeeld in categorieën van functievereisten 

Competentie Soort functievereiste 

Strategisch perspectief 

Analysis & judgement' 

'Planning & organization' 

'Managing staff 

'Persuasiveness' 

'Assertiveness and decisiveness' 

'Interpersonal sensitivity' 

'Oral communication' 

'Adaptability and resilience' 

'Energy and initiative' 

'Achievement motivation' 

'Business sense' 

(gedrag, vaardigheid, persoonlijkheid) 

(capaciteit, gedrag) 

(gedrag) 

(gedrag) 

(persoonlijkheidskenmerk) 

(persoonlijkheidskenmerk) 

(persoonlijkheidskenmerk) 

(algemene vaardigheid) 

(persoonlijkheidskenmerk) 

(persoonlijkheidskenmerk) 

(persoonlijkheidskenmerk) 

(gedrag, vaardigheid, persoonlijkheid) 

Bron: Dulewicz 1989 in Woodruff 1993 
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Hier ging het om voorbeelden van 'supra competenties', maar ook als competenties 

afgeleid worden die meer functiespecifiek zijn, worden alle functievereisten van figuur 2.1 

aangesproken. 

Zoals overigens in figuur 2.2 aangegeven is, zijn sommige functievereisten, of 

persoonsattributen, lastig te typeren, zoals bijvoorbeeld 'business sense'. Is dit nu gedrag, een 

vaardigheid, of een persoonlijkheidsaspect? Het is onze overtuiging dat alle 

persoonsattributen net zoals een analyse van de functie-inhoud, ergens op het 'concreet-

abstract'-continuüm (zie figuur 2.1) plaatsbaar zijn. Het doet er daarbij minder toe waarin 

'gedrag' en een 'persoonlijkheidsaspect' nu precies van elkaar verschillen. 

2.2 Psychometrische kwaliteiten van functiebeoordelingsgegevens 

Als het gaat om psychometrische kwaliteiten van functiebeoordelingsgegevens zijn 

zowel de betrouwbaarheid als de validiteit belangrijk (zie ook Cornelius, 1988). Op beide 

begrippen wordt ingegaan. 

2.2.1 Betrouwbaarheid bij functiebeoordeling 

Bij betrouwbaarheid in onderzoek gaat het er om dat conclusies generaliseerbaar zijn 

en niet afhankelijk zijn van de condities van het oorspronkelijk onderzoek. Aangetoond moet 

kunnen worden dat het onderzoek repliceerbaar is (Kidder, 1981). Meer toegespitst: 'het gaat 

om de nauwkeurigheid waarmee een observatie iets van een proefpersoon (functie) weergeeft. 

(.'.) bij het vaststellen van een score van een proefpersoon (functie) worden fouten gemaakt en 

het hele probleem bij de betrouwbaarheid is nu om uit te maken hoe 'erg' die fouten zijn. ' 

(Meerling, 1989,p.l97). 

Bij functiebeoordeling zijn meerdere vormen van betrouwbaarheid van belang. Ten 

eerste de test-hertest-betrouwbaarheid: deze kan vastgesteld worden door een beoordelaar na 

een bepaald tijdsinterval dezelfde functie nog eens te laten beoordelen. Een andere 

mogelijkheid is items te herhalen binnen bijvoorbeeld een 'taskinventory' (Wilson, Harvey & 

Macy, 1990). 

Omdat subjectiviteit een niet te verwaarlozen rol kan spelen bij functiebeoordeling 

worden meestal meerdere beoordelaars ingezet. In dat geval kan ten tweede de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) bepaald worden: deze geeft aan in hoeverre 

beoordelaars het met elkaar eens zijn. Zoals in hoofdstuk 1 al beschreven is kan 'onenigheid' 
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veroorzaakt worden door verschillen in functieopvatting, of door 'measurement error'. Als 

verwacht wordt dat verschillen in functieopvatting een grote rol spelen, lijkt het zinvol om 

voorafgaand aan een verdere analyse consensus te bereiken over wat de functie inhoudt. De 

enige uitzondering hierop is wanneer een instrument ingezet wordt om juist verschillen in 

functieopvatting op te sporen. Om een instrument voor dit doel in te zetten moet dan eerst 

aangetoond worden dat 'measurement error' een ondergeschikte, verwaarloosbare rol speelt in 

dit soort situaties. 

Als het zo is dat meerdere items van een functiebeoordelingsinstrument een 

onderliggend begrip representeren, kan net als bij testconstructie ten derde de interne 

consistentie (interitembetrouwbaarheid) bepaald worden. Deze maat is niet voor alle te meten 

functieaspecten even relevant. Sommige te beoordelen functieaspecten staan op zichzelf en 

worden niet door meerdere items gerepresenteerd. Naarmate een te beoordelen functieaspect 

concreter, simpeler en beter observeerbaar is (Lawshe, 1985) zal het eerder door slechts één 

item worden gerepresenteerd (zie ook bij validiteit, dat hierna aan de orde komt). Bij het 

meten van taken staan functieaspecten meer op zichzelf dan bijvoorbeeld bij de beoordeling 

van functiezwaarte. 

Binnen de generaliseerbaarheidstheorie kan de bijdrage van meerdere onderscheiden 

facetten (zoals bijvoorbeeld tijdsinterval, beoordelaars en items) in één keer geschat worden 

(Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam, 1972; Shavelson & Webb, 1991). Meestal wordt 

echter de betrouwbaarheid van functiebeoordelingsgegevens vastgesteld door een aantal 

facetten constant te houden. Zo wordt vaak de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) 

vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de over alle betrokken items per item 

berekende betrouwbaarheid (zie verder paragraaf 2.3). 

2.2.2 De validiteit bij functiebeoordeling 

Onderzoek is valide als de conclusies waar zijn (Kidder, 1981). Er zijn meerdere 

soorten validiteit te onderscheiden. Bij testconstructie komen meestal drie soorten aan de orde 

(Guion, 1980; Landy, 1986): de inhouds -, de construct - en de criterium-gerelateerde -

validiteit. Bij de inhoudsvaliditeit gaat het er om in te schatten of het domein van een te meten 

begrip goed gerepresenteerd is. Bij de constructvaliditeit gaat het er om te bepalen of gemeten 

wordt wat beoogd was. Dit wordt vaak onderzocht via de Multi-Trait-Multi-Method-Matrix 

(zie bijvoorbeeld: Kidder, 1981; Meerling, 1989). Dan wordt gekeken of begrippen die iets 
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anders meten zich ook daadwerkelijk onderscheiden (discriminerende validiteit), en of 

metingen volgens verschillende methoden van hetzelfde begrip onderling sterk samenhangen 

(convergente validiteit). Bij de criterium-gerelateerde validiteit gaat het er om vast te stellen 

dat het te meten begrip samenhangt met een belangrijk geacht criterium. Bij het inzetten van 

persoonlijkheidstests bij selectie zal depredictieve validiteit belangrijk zijn. 

Landy (1986) onderscheidt drie benaderingen van deze drie soorten validiteit. In de 

eerste benadering worden de drie genoemde soorten van validiteit als los van elkaar staand en 

even belangrijk gezien. In de tweede benadering gaat men er vanuit dat de criterium-

gerelateerde validiteit en de inhoudsvaliditeit een onderdeel zijn van de constructvaliditeit 

Messick, 1980; Anastasi, 1986). De derde benadering richt zich op gemaakte afleidingen in 

een onderzoek; het hangt van het type onderzoek af welk validiteitsaspect telkens het meest in 

aanmerking komt (Lawshe 1985). 

Het onderscheid tussen inhouds - en construct-validiteit ziet Lawshe (1985) als 

gradueel. Naarmate de mate van afleiding ('inferential leap') bij een te beoordelen 

functieaspect groter is, is het zinvol de constructvaliditeit nader te onderzoeken. Staat een te 

beoordelen functieaspect meer aan de observeerbare kant van het continuüm, dan is het 

zinvoller de inhoudsvaliditeit nader te onderzoeken (Lawshe 1985). De 'inferential leap' 

wordt groter naarmate een te beoordelen functieaspect minder goed observeerbaar, meer 

complex en abstracter wordt. 

De zojuist beschreven derde benadering om afhankelijk van het type onderzoek te 

bepalen hoe het best de validiteit onderzocht kan worden, kan goed toegepast worden bij de 

verschillende functiebeoordelingsvariabelen. Bij de beoordeling van de functie-inhoud in 

termen van taken gaat het om concrete, relatief eenvoudige, observeerbare handelingen en zal 

het hierbij minder zinvol zijn de constructvaliditeit te onderzoeken. Wel kan onderzocht 

worden of de functie-inhoud op een juiste wijze gerepresenteerd wordt (inhoudsvaliditeit). Bij 

de beoordeling van de functie-inhoud in termen van gedrag moet meer afgeleid worden. Het 

lijkt in ieder geval zinvol te kijken naar de representatie van de functie-inhoud. Daarnaast kan 

onderzoek gedaan worden naar de constructvaliditeit, als het zo is dat aan items een bepaald 

overkoepelend begrip ten grondslag wordt gelegd. Zowel bij de PAQ als bij het WPS zijn 

items in rubrieken ondergebracht waarvoor dit geldt. Voor de begrippen die gemeten worden 

bij functiewaardering lijkt hetzelfde op te gaan. Ook hier blijft representativiteit belangrijk, en 

ook hierbij worden abstracte begrippen aan de hand van meerdere items gerepresenteerd. 
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Welke strategie het best gevolgd kan worden bij functiever eisten hangt af van het 

abstractieniveau (zie figuur 2.1 in dit hoofdstuk) en het doel van het onderzoek (de predictieve 

validiteit lijkt vrijwel altijd zeer belangrijk). 

2.2.3 Het belang van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij functiebeoordeling 

In ons onderzoek wordt veel nadruk gelegd op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

(IBB) van functiebeoordelingsgegevens, omdat het een voorwaarde is voor het meeste 

validiteitsonderzoek. Naarmate beoordelaars meer moeten afleiden (de 'inferential leap' groter 

is) bij een te beoordelen functieaspect, is het essentieel aan te tonen, dat in te zetten 

beoordelaars in ieder geval hetzelfde onder de te meten begrippen verstaan. Zelfs bij de 

beoordeling van taken waarvan verwacht zou kunnen worden dat beoordelaars weten wat 

bedoeld wordt (concreet, observeerbaar en niet complex), is onderzoek naar de vraag of 

beoordelaars de daarbij gebruikte beoordelingsschalen op dezelfde manier hanteren zinvol (zie 

ook hoofdstuk 4). 

2.3 Technische kwesties: interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten en samen

voeging van gegevens 

Omdat de IBB in veel hoofdstukken van deze dissertatie op de een of andere wijze aan 

bod komt (4, 5, 6 en 7), wordt hier in het kort ingegaan op de berekening daarvan. Voor het 

combineren van IBB gegevens van verschillende onderzoeken of onderzoekscondities wordt 

gebruik gemaakt van meta-analysetechnieken. De gebruikte methodiek en relevante formules 

zullen eveneens in het kort worden beschreven. 

2.3.1 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten 

In veel onderzoek wordt de IBB berekend door per item (het te beoordelen 

functieaspect) na te gaan in hoeverre beoordelaars het onderling eens zijn over een set van 

meerdere functies. In dat geval kan de gemiddelde correlatie berekend worden tussen de 

oordelen van mogelijke beoordelaarparen. 

Een andere veel gebruikte methode is dat de IBB per functie bepaald wordt, waarbij de 

samenhang tussen scores van beoordelaars over een set van items bepaald wordt (zie o.m. 

McCormick e.a., 1972; Friedman & Harvey, 1986; Sanchez & Levine, 1989; Cornelius, 

DeNisi & Blencoe, 1984). In feite wordt dan onderzocht of de te beoordelen items 
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(functieaspecten, begrippen) op dezelfde manier gerangschikt worden. Als opstap naar 

(construct) validiteitsonderzoek heeft deze vorm van de IBB beperkte waarde. Deze methode 

is echter goed bruikbaar, tenminste als er voldoende variantie tussen items is (zie hoofdstuk 

7), om snel een beeld te krijgen van de mate waarin beoordelaars het min of meer met elkaar 

eens zijn. 

Indien de IBB per item over een set van functies wordt vastgesteld, wordt duidelijk of 

beoordelaars onder het te meten item (functieaspect, begrip) hetzelfde verstaan (over meerdere 

functies heen). Items met een lage IBB zouden overigens door een andere formulering of een 

ander type beoordelingsschaal mogelijk een hogere betrouwbaarheid kunnen krijgen. Voor 

items met een hoge IBB heeft het zin nader onderzoek te verrichten naar de vraag of gemeten 

wordt wat beoogd wordt (validiteit). 

In plaats van correlaties te berekenen tussen oordelen van beoordelaars kan de IBB 

ook berekend worden met behulp van variantieanalyse, door intraklassecorrelaties (Winer, 

1966; Tinsley & Weiss, 1975, Bartko, 1976; McGraw & Wong, 1996) vast te stellen. 

Intraklassecorrelaties zijn binnen het kader van variantieanalyse de eenvoudigste maten om de 

IBB voor veel onderzoeksdesigns te meten. Om dit soort maten te berekenen moet een aantal 

keuzes gemaakt worden; hierop gaan we aan de hand van een voorbeeld in. 

Stel: men heeft een set van dertig functies, die beoordeeld worden aan de hand van een 

tiental aspecten (variabelen), waarbij vijf beoordelaars ingezet worden. Elke beoordelaar (B) 

beoordeelt alle functies (F) aan de hand van alle variabelen (V), waardoor in dit voorbeeld 

sprake is van een volledig gekruist onderzoeksdesign (B x V x F). Voor het gemak wordt er 

vanuit gegaan dat de IBB per variabele over functies bepaald wordt. Bij variantieanalyse zijn 

dan de volgende variantiebronnen te onderscheiden: 

Tabel 2.3 Variantieanalysetabel 

Variantiebronnen SS df J ç 
* ^ voorbeeld 

Tussen Functies * (nF-1) 29 

Binnen Functies * nF*(nB-l) 120 

Tussen Beoordelaars * (nB-1) 4 

Residu * (nF-l)(nB-l) 116 

MS-termen worden verkregen door SS-termen door de df-waarden te delen; nF: aantal functies; nB: aantal beoordelaars 
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De eerste keuze die men moet maken is wat men als error ziet in deze situatie. Indien 

het de bedoeling is dat de beoordelaars de verschillende functies op dezelfde wijze 

rangschikken, waarbij de precieze hoogte in het toekennen van scores niet uitmaakt zolang 

beoordelaars relatief hetzelfde oordelen, wordt MS residll als error term genomen. Indien een 

absolute beoordeling van functies in het geding is, waarbij het erom gaat of aan functies 

dezelfde waarde toegekend wordt door beoordelaars, wordt MS binnen functies als error term 

genomen. 

De intraklasse correlatie (IKC) voor de eerste situatie wordt verkregen door toepassing 

van de volgende formule: 

•M-^ tussen funclies " ^ ^ residu 

T K C = (1) 

M S tussen facies + ( ü B - 1 ) M S residlI 

In de formule voor de tweede situatie wordt MS residu vervangen door MS binnen functies. De 

correlatie tussen beoordelaarparen is te vergelijken met de relatieve intraklasse correlatie 

(volgens formule 1). 

De tweede keuze die men moet maken is voor wat voor soort situatie IBB-gegevens 

berekend moeten worden. Worden in die situatie gegevens van meerdere beoordelaars 

uiteindelijk bij elkaar gevoegd of juist niet? Indien gegevens van meerdere beoordelaars bij 

elkaar gevoegd worden, zal de betrouwbaarheid hoger zijn, omdat bestanddelen van de error 

tegen elkaar zullen wegvallen. Met behulp van de Spearman-Brown formule is uit te rekenen 

hoe hoog de betrouwbaarheid van bij elkaar gevoegde gegevens is: 

k * IKC , 

IKCk= <2> 
l+(k-l)IKC, 

In deze formule is k het aantal beoordelaars op grond waarvan gegevens gemiddeld worden en 

IKC, de eerder berekende relatieve of absolute intraklassecorrelatie. 

Met behulp van deze formule is ook uit te rekenen hoeveel beoordelaars er minimaal 

nodig zijn een bepaalde vastgestelde waarde van de IBB te verkrijgen. Een correlatie tussen 

beoordelaarparen is in theorie een betrouwbaarheidsmaat voor gegevens verkregen van één 

beoordelaar en kan in de formule onder IKC, ingevuld worden om de 'effectieve 

betrouwbaarheid' (Rosenthal & Rosnow, 1991) te berekenen. McGraw en Wong (1996) geven 
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een overzicht van formules om intraklasse-correlaties te berekenen voor verschillende 

onderzoeksdesigns. 

De generaliseerbaarheidstheorie biedt formules om de IBB voor allerlei mogelijke, 

ook de meer complexe, onderzoeksdesigns te berekenen, waarbij ook rekening gehouden 

wordt met bovenstaande keuzes (Shavelson & Webb, 1991; Cronbach, Gleser, Nanda & 

Rajaratnam,1972). Een voordeel van de generaliseerbaarheidstheorie is dat zowel de IBB als 

de interitem-betrouwbaarheid (indien van toepassing) in combinatie met elkaar bepaald 

kunnen worden. Met behulp van formules binnen het kader van de 

generaliseerbaarheidstheorie is onder meer te berekenen hoeveel beoordelaars, in combinatie 

met het aantal items, nodig zijn om een betrouwbaarheid te behalen boven een vastgestelde 

waarde. 

In ons onderzoek is er in de meeste gevallen voor gekozen correlaties te berekenen 

tussen mogelijke beoordelaarparen, of relatieve intraklasse-correlaties. Alleen bij het 

beoordelen van de zwaarte van functies is wel eens een intraklasse-correlatie bepaald van het 

absolute type. 

Om de bijdrage van meerdere mogelijke variantiebronnen te onderzoeken op de IBB 

hebben we er uiteindelijk niet voor gekozen onderzoek binnen het kader van de 

generaliseerbaarheidstheorie te doen. Meestal bleek de inter-item-betrouwbaarheid niet 

relevant (behalve wellicht bij functiewaardering). Voor overige mogelijke variantiebronnen is, 

via meta-analysetechnieken, bekeken of zij effect hebben op de hoogte van de IBB. Dit soort 

technieken is ook gebruikt om te kunnen onderzoeken of de IBB van onderscheiden 

onderzoekscondities van elkaar verschilt. Hieronder volgt een korte bespreking van de 

gebruikte technieken. 

2.3.2. Meta-analysetechnieken en toetsen voor verschillen in de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Voor het combineren van IBB-gegevens van meerdere onderzoeken (zie hoofdstukken 

4 en 6) is ervoor gekozen gebruik te maken van de formules voor meta-analyse van Rosenthal 

(1984; Rosenthal & Rosnow, 1991; Mullen, 1989; Johnson, Mullen & Salas, 1995). In de, 

binnen de A&O-psychologie gebruikelijke, aanpak van Schmidt en Hunter (1990) worden 

veel meer statistische correcties toegepast dan bij Rosenthal. Voor ons onderzoek is 

statistische correctie minder relevant. Een voordeel van de benadering van Rosenthal is dat 
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deze snel aanspreekt, inzichtelijk is en veel mogelijkheden biedt voor onderzoek naar 

potentiële moderatoren. 

In de benadering van Rosenthal worden effectmaten van afzonderlijke onderzoeken 

(intraklasse-correlaties, of gemiddelde correlaties tussen beoordelaarparen) getransformeerd 

naar Fishers Z, waarmee verdere berekeningen uitgevoerd kunnen worden. Een belangrijke 

formule is die voor het toetsen of gemiddelde Fishers Z waarden die zijn geassocieerd met 

twee onderzoekscondities, van elkaar verschillen. 

A i " ^F2 

Z(p) = (3) 
V((l/N,-3) + (l/N2-3)) 

Hierin staan ZF, en ZF2 voor de Fishers Z-waarden van de twee onderzoekscondities, met 

bijbehorende steekproefgrootten (N, en N2). Z(p) is dan het significantieniveau dat hoort bij 

de toetsing of beide typen effectmaten van elkaar verschillen. 

Dezelfde formule kan toegepast worden om te onderzoeken of over meerdere 

onderzoeken heen de gemiddelde IBB geassocieerd met waarden op een dichotome moderator 

(bijvoorbeeld het wel of niet ondergaan van een training), significant verschillend is. 

Voor overige formules en gekozen aanpak wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 

6 en naar bovenstaande auteurs 
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Hoofdstuk 3 

Benodigde functie-informatie bij het ontwerpen van een 

selectieprocedure 

Belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk 

Door validiteitsgeneralisatie-onderzoek lijkt de aandacht voor een gedegen functieanalyse 

afgezwakt. Pogingen om de functie-inhoud kwantitatief te analyseren, bleken voor een predictor zoals 

algemene cognitieve capaciteiten onnodig, terwijl voor andere predictoren zoals nauwgezetheid en 

integriteit op zijn minst aan de noodzaak van functieanalyse wordt getwijfeld. Opname van een 

predictor als cognitieve capaciteiten in een selectieprocedure zonder nadere functieanalyse, zou tot 

een hoge voorspellingswaarde voor een succesvolle functievervulling kunnen leiden (een validiteit van 

.51 zou, na statistische correctie, behaald kunnen worden). 

Aan de hand van de literatuur wordt per mogelijk onderdeel van selectieprocedures (tests, 

arbeidsproeven, etc) besproken, welke waarden voor de predictieve validiteit gevonden worden en 

hoeveel functie-informatie benodigd is voor het ontwerp c.q. afleiden van het belang van de mogelijke 

predictoren. Kanttekeningen worden geplaatst bij de hoogte van gerapporteerde validiteitswaarden in 

meta-analyse onderzoeken. Zowel statistische correctie als het design van veel validiteitsonderzoeken 

zou tot een overschatting van de validiteit kunnen leiden voor een feitelijke selectiesituatie in de 

praktijk. 

Zonder een analyse van de taakinhoud van een functie, maar wel met kennis omtrent de 

algemene functiedoelstelling, zou men de volgende predictoren in kunnen zetten: cognitieve 

capaciteiten, algemene persoonlijkheidskenmerken, algemene functiekennistests, ongestructureerd 

interview, algemeen assessment center, e.d.. Op grond van het grove beeld dat men van een functie 

heeft zou men het relatief belang van de verschillende predictoren kunnen vaststellen zodat men 

uiteindelijk toch tot een gewogen totaaloordeel kan komen. 

Met uitzondering van algemene cognitieve capaciteiten lijkt het erop dat de predictieve validiteit 

van selectie-instrumenten stijgt naarmate de functie-inhoud daarin sterker gereflecteerd wordt. Dus na 

een analyse van de taakinhoud van een functie kunnen bovenstaande predictoren uitgebreid worden 

met: specifieke functiekennis tests, gestructureerd interview, arbeidsproef, situatietests, assessment 

centers, e.d.. 

De conclusie van dit hoofdstuk is dan ook dat in tegenstelling tot de trend die blijkt uit het 

steeds meer toepassen van validiteitsgeneralisatie, functieanalyse niet gemist kan worden en tot 

hogere predictieve validiteiten kan leiden bij selectieprocedures in de praktijk. Daarbij is het de vraag 

hoe diepgaand zo'n analyse zal moeten zijn ten opzichte van wat het oplevert. 
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Inleiding 

Door de validiteitsgeneralisatieliteratuur (zie o.m. Schmidt & Hunter, 1977; Hunter & 

Hunter, 1984; Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch, 1984; Borman, Hanson & Hedge, 1997, 

Schmidt & Hunter 1998) is het beeld ontstaan dat voor het afleiden van voor een functie 

relevant profiel van persoonsattributen geen uitgebreide functieanalyse noodzakelijk is, omdat 

de variantie tussen functies op veel belangrijke persoonsattributen te verwaarlozen is. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoeveel functie-informatie nodig is om 

een goede selectieprocedure te kunnen ontwerpen en wat de bijdrage van een kwantitatieve 

functieanalyse daarbij kan zijn. Alhoewel meerdere criteria hierbij belangrijk lijken wordt in 

dit hoofdstuk de predictieve validiteit als uitgangspunt genomen. 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie gedeelten. In het eerste gedeelte wordt aan de hand van 

de literatuur gekeken wat de predictieve validiteit van onderdelen van selectieprocedures is en 

hoeveel functie-informatie daarbij benodigd is. In het tweede deel wordt een aantal 

kanttekeningen geplaatst bij de gerapporteerde gecorrigeerde validiteitswaarden in de 

onderzoeksliteratuur. In het derde deel wordt besproken in hoeverre een kwantitatieve analyse 

van de functie-inhoud kan bijdragen aan de predictieve validiteit van een selectieprocedure. 

3.1 Functie-informatie en predictieve validiteit van onderdelen van selectieprocedures 

Validiteitsgeneralisatie houdt in dat door middel van meta-analyses getracht is voor 

tests en andere onderdelen waaruit selectieprocedures bestaan, te schatten in welke mate ze 

doorgaans prestaties kunnen voorspellen (predictieve validiteit). Voor een aantal typen 

algemene functievereisten (cognitieve capaciteiten en een aantal persoonlijkheidsaspecten) 

blijkt dat predictieve validiteitscoëfficiënten weinig variëren onder uiteenlopende functies, 

terwijl het om gemiddelde hoge voorspellingswaarden gaat (oplopend tot rond de .50; zie 

verderop). Het opnemen van dit type functievereisten in een selectieprocedure zorgt op 

zichzelf al voor een relatief hoge predictieve validiteit, zelfs zonder enige vorm van 

functieanalyse toe te passen. Wat de bijdrage van een kwantitatieve functieanalyse (in termen 

van gedrag of taken) zou kunnen zijn aan de predictieve validiteit van een selectieprocedure 

wordt in deze paragraaf besproken. 

Bij selectieprocedures kan niet alleen de aard van de gebruikte functie-informatie sterk 

verschillen, maar ook de aard van de uiteindelijke analyse van voor de functie relevante 

persoonsattributen. De afleiding van relevante persoonsattributen kan kwalitatief (een lijst van 
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relevante persoonskenmerken), of kwantitatief (beoordeling van persoonskenmerken op een 

beoordelingsschaal) van aard zijn. Hetzelfde geldt voor de manier waarop alle relevant 

geachte persoonsattributen bij elkaar gevoegd worden om tot een totaaloordeel te kunnen 

komen van kandidaten. Dit kan min of meer gevoelsmatig (kwalitatief) gebeuren, maar ook 

door gewichten toe te kennen aan onderscheiden persoonsattributen (kwantitatief), om tot een 

gewogen totaaloordeel te kunnen komen. De bijdrage van een kwantitatieve benadering van 

functieanalyse kan juist liggen in een meer systematische afleiding van voor een functie 

relevante persoonsattributen en het vaststellen van het onderling belang daarvan. Bij het WPS 

wordt op grond van (kwantitatieve) functiegegevens, een profiel van voor de functie relevante 

persoonsattributen afgeleid, op grond waarvan een gewogen totaaloordeel van een kandidaat 

bepaald kan worden. 

Uiteindelijk gaat het er bij het ontwerpen van een selectieprocedure om zo goed 

mogelijk toekomstige prestaties te kunnen voorspellen. Vanuit de onderzoeksliteratuur wordt 

voor alle mogelijke te meten functievereisten in een selectieprocedure bekeken: 1) wat de 

literatuur rapporteert over de hoogte van de predictieve validiteit en 2) of functie-informatie 

nodig is en indien dit het geval is wat voor soort functie-informatie nodig is om het 

desbetreffende type functievereiste af te leiden, dan wel het niveau van vereist functioneren, 

of het relatief belang er van in te schatten. 

De volgende niveaus van functie-informatie zijn onderscheiden: 1) globaal beeld van 

het functieniveau; 2) beschrijving van de algemene doelstelling van de functie; 3) 

omschrijving van de functie-inhoud in termen van gedrag; 4) omschrijving van de functie-

inhoud in termen van taken. 

De onderzoeken die zich richten op de predictieve validiteit van selectie-instrumenten 

zijn niet altijd vergelijkbaar met betrekking tot een aantal aspecten: bijvoorbeeld het type 

criterium (naarmate predictor en criterium meer op elkaar lijken, zullen 

validiteitscoëfficiënten hoger zijn), soort onderzoek (gepubliceerd in de onderzoeksliteratuur, 

of gerapporteerd in een dissertatie) en aard van het valideringsonderzoek (predictief versus 

gelijktijdig). Dit soort informatie is vaak niet meer terug te vinden in gepubliceerde meta

analyses, daarom wordt hier volstaan met een globaal overzicht. Waar mogelijk worden zowel 

geobserveerde als statistisch gecorrigeerde predictieve validiteitswaarden gerapporteerd. 
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3.1.1 De 'sign' benadering 

General mental ability 

Voor 'general mental ability' worden relatief hoge predictieve validiteitswaarden 

gevonden, variërend tussen .25 (geobserveerde waarde; Schmitt, Gooding & Kirsch, 1984) tot 

.54 (voor meetfouten gecorrigeerde waarde; Hunter & Hunter, 1984). Uit onderzoek blijkt wel 

dat de predictieve validiteit hoger wordt naarmate functies complexer worden (Hunter & 

Hunter, 1984; Ones, Viswesvaran & Schmidt, 1993; Gottfredson, 1997). Illustratief hiervoor 

zijn de waarden die Schmidt & Hunter (1998) noemen in hun overzichtsartikel over 

vakidteitsonderzoek. Zo noemen zij een (gecorrigeerde) predictieve validiteitswaarde van .58 

voor managersfuncties, .56 voor hoog complexe technische functies, .51 voor gemiddeld 

complexe functies, .40 voor functies waarbij een beetje scholing nodig is, en een waarde van 

.23 voor functies waarvoor helemaal geen scholing benodigd is. Complexiteit van een functie 

hangt samen met het functieniveau (zie ook 5.1). 

General mental ability lijkt vrij een universele (Smith, 1994), voor alle functies 

relevante predictor te zijn, maar om een goede inschatting van het belang ervan te kunnen 

maken, is informatie over het functieniveau (complexiteit) zinvol. 

'Physical abilities' 

Voor 'Physical abilities' werd een gemiddelde geobserveerde predictieve 

validiteitswaarde gevonden van .32 (Schmitt, Gooding, Noe & Kirsch, 1984). Dit is echter een 

predictor die alleen voor een specifieke groep van functies relevant is. Functie-informatie 

omtrent doelstelling van de functie en (in de meeste gevallen) taken lijkt noodzakelijk om het 

belang van deze predictor op waarde te kunnen schatten. 

Persoon lijkheidskenmerken 

Over de waarde van persoonlijkheidskenmerken is veel geschreven. Een belangrijke 

meta-analyse naar de predictieve validiteit van de Big Five constructen is van Barrick en 

Mount (1991). Hieruit komt naar voren dat vooral 'conscientiousness' (nauwgezetheid) een 

belangrijke predictor is voor uiteenlopende beroepsgroepen ('professionals', politie, managers, 

'sales' & 'skilled/semi-skilled'): de gemiddelde predictieve validiteit was .22 en .13 voor 

respectievelijk de gecorrigeerde en geobserveerde waarde. Variantie in predictieve 
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validiteitswaarden tussen de verschillende beroepsgroepen wordt wel gevonden bij de andere 

vier van de 'Big Five' persoonlijkheidsvariabelen, maar hierbij waren de waarden vrij laag. 

Een andere belangrijke predictor is Extraversie. Extraversie bleek voorspellend bij managers 

(gecorrigeerde waarde: .18, geobserveerde waarde: .11) en sales-functionarissen 

(gecorrigeerde waarde: .15, geobserveerde waarde: .09). De rest van de geobserveerde 

predictieve validiteitswaarden lag onder de .06. 

Telt, Jackson en Rothstein (1991) toonden aan dat de gevonden predictieve 

validiteitswaarden waarschijnlijk een te lage schatting gaven. Zij vonden dat onderzoeken die 

louter exploratief de relatie tussen persoonlijkheidsvariabelen onderzochten lagere predictieve 

validiteitswaarden hadden (.08) dan onderzoeken waarin deze relatie confirmatief werd 

onderzocht (.20). Dat wil zeggen dat er vooraf hypothesen werden opgesteld over te 

verwachten specifieke predictor-criterium relaties. In sommige gevallen vonden zij wel een 

significant verschil tussen functiefamilies ('civilian' versus 'military', 'recruits' versus 

'incumbents'), maar vaak ook niet: professionals en managers gaven geen ander beeld te zien 

dan de overige functies. 'Agreeableness' bleek de hoogste predictieve validiteit te hebben (.33 

gecorrigeerd en .22 geobserveerd) in tegenstelling tot 'conscientiousness' {.1% gecorrigeerd en 

.12 geobserveerd). Daarnaast vonden Tett, Jackson en Rothstein (1991) een positief effect van 

het gebruik van functieanalyse om de vereiste persoonlijkheidsvariabelen te identificeren. Bij 

predictieve validiteitsonderzoeken waarbij functieanalyse plaats gevonden had, werden hogere 

geobserveerde predictieve validiteitswaarden gevonden (.25), dan bij onderzoeken zonder 

functieanalyse (.20). Naar aanleiding van kritiek op hun oorspronkelijke analyse (Ones, 

Mount, Barrick & Hunter, 1994) bleek na heranalyse van de data met iets andere statistische 

correctietechnieken het effect van functieanalyse niet meer significant te zijn (Tett, Jackson, 

Rothstein & Reddon, 1994) en werden iets lagere waarden gevonden dan de eerder 

gerapporteerde waarden. 

Hough (1992) geeft aan dat het voor predictiedoeleinden beter is persoonlijkheid in 

negen constructen (dimensies) te beschrijven dan in vijf. De 'Big five' zijn volgens Hough te 

heterogeen en incompleet. Hier volgen de negen persoonlijkheidsconstructen met tussen 

haakjes de geobserveerde predictieve validiteitswaarden: 'achievement' (prestatiegericht, .15), 

'locus of control' (.11), 'potency' (invloed, .10), 'adjustment' (stress tolerantie, emotionele 

stabiliteit, .09), 'dependability' (betrouwbaar, nauwgezet, .08), 'rugged individualism' 

(individualistisch, onafhankelijk, 08), 'agreeableness' (vriendelijkheid, .05), 'intellectance' 
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(open staan voor ervaringen, .01), 'affiliation' (affiniteit, .00). Interessant bij dit onderzoek 

was dat er vrij grote verschillen zijn gevonden in de predictieve validiteitswaarden van de 

negen constructen bij verschillende functies. Bij managers bleken 'achievement' (.18) en 

'potency ' (.18) de belangrijkste predictoren, bij de 'social workers' waren dit 'dependability' 

(.24) en 'agreeableness' (.19). Het is best mogelijk dat als nog iets minder globaal naar 

persoonlijkheidskenmerken bij functies gekeken wordt, nog hogere predictieve 

validiteitswaarden gevonden worden. De meningen hierover zijn echter verdeeld. Ones & 

Visweran (1996) gaan er vanuit dat bredere persoonlijkheidsvariabelen beter prestaties kunnen 

voorspellen, Ashton (1998) gaat uit van het omgekeerde. Het is ook mogelijk dat bij minder 

globale persoonlijkheidskenmerken de variantie groter is tussen verschillende functies. Uit het 

onderzoek van Hough (1992) komt naar voren dat geen van de negen 

persoonlijkheidsconstructen voor alle functies relevant is. Daarmee lijkt het toch zinvol voor 

verschillende functies het specifieke belang van persoonlijkheidskenmerken vast te stellen. 

Uit het onderzoek van Goffin, Rothstein en Johnston (1996) blijkt dat met 

persoonlijkheidsdimensies (gemeten met de PRF-test) bij een specifieke groep van functies 

(managers) een vrij hoge predictieve validiteit behaald kan worden. In hun onderzoek was de 

correlatie tussen prestaties en 'dominance'.45, bij 'achievement' was dit .33 en bij 'exhibition' 

.30. Barrick & Mount (1993) toonden aan dat autonomie bij managers een modererende 

invloed heeft op de predictieve validiteit van twee Big Five persoonlijkheidsvariabelen, 

namelijk conscientiousness en extraversie. Predictieve validiteitswaarden van deze 

constructen zijn hoger bij een hoge autonomie. De mate van autonomie bleek overigens niet 

gecorreleerd te zijn met het functieniveau (r=.12, N=146, p=.15), maar dit kan ook 

veroorzaakt worden door een te kleine range op deze laatste variabele omdat het alleen om 

managers ging. 

Bij integriteit gaat het om verstorend gedrag zoals absenteïsme, te laat komen, geweld 

en misbruik. Integriteit komt, qua betekenis in de buurt van 'conscientiousness', maar wordt in 

tegenstelling tot conscientiousness vaak bekeken vanuit negatief gedrag. Integriteit heeft naar 

verhouding een opvallend hoge predictieve validiteit (Ones, Visweran & Schmidt 1993): .41 

(gecorrigeerde waarde) en .25 (geobserveerde waarde). Aangetoond werd dat naast 'general 

mental ability' en 'psychomotor ability' de gecombineerde predictieve validiteitswaarde met 

integriteit substantieel verhoogd werd tot .71 voor de meest complexe functies en .64 voor de 

minst complexe functies (alleen gecorrigeerde waarden). 
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Hoeveel functie-informatie benodigd is om het belang van persoonlijkheidskenmerken 

in te schatten is onduidelijk. Uit de onderzoeken van Barrick en Mount (1991), Tett e.a. 

(1991, 1994) en Ones, Visweran en Schmidt (1993) lijken sommige persoonlijkheids

kenmerken wat universeler (conscientiousness, agreeableness, integriteit) dan andere 

(extraversie), terwijl uit het onderzoek van Hough (1992) en Barrick & Mount (1993) blijkt 

dat er bij de eerder als 'universeel' getypeerde constructen toch variantie tussen functies is. 

Naarmate men systematischer te werk gaat om het belang van de verschillende 

persoonlijkheidskenmerken in te schatten, zou de predictieve waarde van een 

selectieprocedure wel eens sterker kunnen worden. De bijdrage van de gedragsgeoriënteerde 

instrumenten voor functieanalyse, die gedrag aan persoonsattributen koppelen, zoals het WPS 

en de PAQ, ligt in deze hoek. Uitgezocht zou moeten worden in hoeverre verfijningen in het 

afleiden van een profiel van relevante persoonlijkheidsattributen daadwerkelijk leiden tot een 

verhoging van de totale predictieve validiteit. Het voorspellend vermogen van een testbatterij 

gebaseerd op een attribuutprofiel dat is ontworpen op basis van bijvoorbeeld alleen informatie 

rond de algemene doelstelling van een functie, zou dan vergeleken kunnen worden met het 

voorspellend vermogen van profielen dat genoemde gedragsgeoriënteerde functieanalyse 

instrumenten genereren. Wat de 'gecombineerde' predictieve validiteit is van een testbatterij 

waarbij verschillende persoonlijkheidskenmerken gemeten worden, is onduidelijk. In het 

onderzoek van Goffin, Rothstein en Johnston (1996) bij managers waarbij de predictieve 

validiteit van een assessment center vergeleken wordt met die van een testbatterij van 

persoonlijkheidskenmerken ('dominance', 'achievement' en 'exhibition'), werd een 

gecombineerde predictieve waarde van .50 voor de testbatterij gevonden. Dit is een bijzonder 

hoge waarde. Gezien het feit dat in de meeste meta-analyses geen bijzonder hoge predictieve 

validiteitswaarden gevonden worden voor afzonderlijke persoonlijkheidskenmerken, over het 

algemeen variërend van .10 tot .20, is het niet aannemelijk dat de genoemde waarde van .50 

altijd behaald zal worden met een testbatterij. Daarom wordt volstaan met het noemen van een 

range van mogelijke predictieve validiteits(PV)-waarden. Wij schatten dat de voorspellende 

waarde van een batterij van persoonslijkheidstests doorgaans ergens tussen de .15 en .50 zal 

liggen. 

De biografische vragenlijst 
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Tot slot wordt kort ingegaan op de biografische vragenlijst. Het gaat hier om 

vragenlijsten waarin getracht wordt concrete feiten in het verleden op te sporen waaruit iets 

afgeleid zou kunnen worden over iemands functioneren (Rothstein, Erwin, Schmidt, Ones & 

Sparks, 1990). De predictieve validiteit is doorgaans vrij hoog, variërend van .24 

(geobserveerde waarde, Schmitt e.a. 1984) tot .37 (statistisch gecorrigeerde waarde, Hunter & 

Hunter 1984). Om de waarde van biografische gegevens in te kunnen schatten is wel wat 

functie-informatie nodig en verwacht wordt dat naarmate men meer van een functie weet, men 

beter in kan schatten welke biografische gegevens relevant zijn. 

3.1.2 De 'job sample' benadering 

Arbeidsproeven 

De predictieve validiteit van een arbeidsproef blijkt doorgaans hoog te zijn. Hunter en 

Hunter (1984) vonden een gemiddelde gecorrigeerde predictieve validiteit van .53 en Schmitt, 

Gooding, Noe en Kirsch(1984) vonden een geobserveerde waarde van .38. 

Voor het ontwerpen van een arbeidsproef is minstens kwalitatieve informatie omtrent 

belangrijke functiedoelen nodig, in de meeste gevallen zal echter meer gedetailleerde 

informatie op het niveau van specifieke taken benodigd zijn. 

Assessment centers 

Ook de predictieve validiteit van assessment centers is vrij hoog. In de meta-analyse 

van Hunter en Hunter (1984) werd een predictieve validiteit waarde van .43 (gecorrigeerd) en 

.33 (geobserveerd) gevonden voor assessment centers. Schmitt, Gooding, Noe en Kirsch 

(1984) vonden in een andere meta-analyse een gemiddelde geobserveerde predictieve 

validiteitswaarde van .41. 

Ook voor assessment centers geldt dat specifieke functie-informatie nodig is. Daarbij 

is de verwachting is dat naarmate assessment centers meer aansluiten op de specifieke functie-

inhoud, de predictieve validiteit hoger is. Voor het ontwerpen van een assessment center lijkt 

tenminste kwalitatieve kennis omtrent belangrijke functiedoelen nodig. Maar ook afleiding 

van het meest belangrijke gedrag kan zinvol zijn, omdat veel assessment oefeningen erop 

gericht zijn gedragsaspecten te meten. Voor het ontwerpen van scoringssleutels van 
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assessmentkandidaten bieden de voor de functie belangrijkste gedragsdimensies, gemeten met 

een gedragsgeoriënteerde functieanalyse instrument, uitkomst. 

Situational judgement tests 

Bij situatietests worden belangrijke aspecten van een functie op papier gesimuleerd. 

Op grond van drie onderzoeken (Motowidlow & Tippins, 1993) wordt de predictieve waarde 

van dit soort tests geschat op .26 (gebaseerd op gelijktijdigheidsvaliditeitsonderzoeken, 

waarbij het onduidelijk is of statistische correctie is toegepast). 

Om een situatietest te ontwerpen is meestal informatie op het niveau van taken 

benodigd. 

Functiekennis tests 

Functiekennis ('job knowledge') tests zijn instrumenten gericht op: kennis van 

technische informatie benodigd om de functie uit te kunnen voeren, of op kennis van de 

processen en beoordelingscriteria om de functie correct en efficiënt uit te voeren (Hunter, 

1983). Ook voor functiekennistests worden vrij hoge predictieve validiteitswaarden gevonden 

(Dye, Reck & McDaniel 1993). Voor kennistests die sterk gericht waren op de specifieke 

functie-inhoud werden de volgende gemiddelde predictieve validiteitswaarden gevonden, 

respectievelijk gecorrigeerd en geobserveerd: .62 en .31 (prestaties als criterium), .76 en .49 

(trainingsresultaten als criterium). Bij de meer algemene (minder functiespecifieke) 

kennistests werden de volgende gemiddelde respectievelijk gecorrigeerde en geobserveerde 

waarden worden gevonden: .35 en .16 (prestaties) .46 en .26 (trainingresultaten). De hoogte 

van de validiteitscoëfficiënten wordt ook beïnvloed door de complexiteit van de functie. 

Naarmate functies complexer worden stijgt de predictieve validiteit van kennistests. 

Complexiteit van de functie en de specificiteit van kennistests lijken elkaar aan te vullen als 

het om hun invloed op de predictieve validiteit gaat, in ieder geval als prestaties als criterium 

genomen wordt. Bij zeer complexe functies wordt voor functiespecifieke tests een gemiddelde 

predictieve validiteitswaarde van .66 (gecorrigeerde waarde) en .33 (geobserveerde waarde) 

gevonden. 

Voor het ontwikkelen van functiekennistests die zijn gericht op een specifieke functie 

is vrij gedetailleerde kennis nodig omtrent de functie-inhoud. Men moet inventariseren welke 

taken verricht moeten worden en welke kennis daarvoor nodig is. Mocht men de functie-
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inhoud kwantitatief willen analyseren, dan zal de functieanalyse gericht zijn op specifieke 

taken en niet op algemeen gedrag. Als het om het gebruik van algemene functiekennistests 

gaat lijkt het minder noodzakelijk de functie-inhoud gedetailleerd te analyseren. Het niveau 

van de functie (complexiteit) en de korte algemene doelstelling van de functie zal in de meeste 

gevallen voldoende informatie opleveren. 

Het selectie-interview 

De oorspronkelijke geschatte predictieve validiteitswaarde van het selectie

interview in de meta-analyse van Hunter en Hunter (1984) was laag: .14 (gecorrigeerde 

waarde) en .11 (geobserveerde waarde). Huffcutt en Arthur (1994) geven aan dat dit een 

onderschatting is van de feitelijke waarde, die onder meer te wijten is aan: te kleine 

steekproeven en 'restriction of range'. Deze auteurs hebben een nieuwe meta-analyse 

uitgevoerd en hierbij werd een gemiddelde gecorrigeerde waarde van .37 gevonden. De 

predictieve validiteit bleek hoger naarmate interviews meer gestructureerd waren. Bij 

complete standaardisatie van het selectie-interview werd een gecorrigeerde predictieve 

validiteit van .57 behaald. Daarentegen was de predictieve validiteit van het ongestructureerde 

interview slechts: .20. Ook bij de meta-analyse van Wiesner & Cronshaw (1988) werd een 

gecorrigeerde predictieve validiteit van .20 gevonden voor het ongestructureerde selectie

interview (de geobserveerde waarde was .11). De gecorrigeerde validiteit van het 

gestructureerde selectie-interview bleek gelijk te zijn aan .63 (de geobserveerde validiteit was 

.35). Uit de meta-analyse van Wiesner & Cronshaw bleek verder dat de predictieve validiteit 

van een gestructureerd selectie-interview hoger wordt wanneer een formele functieanalyse 

(systematische kwantitatieve functieanalyse) wordt uitgevoerd (geobserveerde validiteit was 

.48, de gecorrigeerde .87), dan wanneer een minder systematische functieanalyse ('armchair 

job analysis') wordt uitgevoerd (de geobserveerde en gecorrigeerde validiteit was 

respectievelijk .35 en .59). 

Voor de opbouw van een gestructureerd interview is het zinvol in ieder geval 

informatie te hebben rond de belangrijkste functiedoelen, maar kwantificering van wat de 

belangrijkste gedragingen, of taken zijn, zou ook kunnen bijdragen tot het ontwerp van een 

nog sterker op de functie aansluitend interview. 
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Ervaring 

De geschatte predictieve validiteit van ervaring in een meta-analyse blijkt relatief laag 

te zijn: .18 (Hunter & Hunter, 1984). Uit een onderzoek van Schmidt, Hunter en Outerbridge 

(1986) blijkt ervaring juist heel belangrijk te zijn. Een correlatie van .47 werd gevonden met 

'work sample ratings' als criterium en .33 met oordelen van leidinggevenden. Vooral bij de 

eerste vijfjaar dat men in een functie zit kan ervaring een hoge voorspellende waarde hebben 

voor beoordeelde prestaties, daarna neemt deze af (Schmidt & Hunter, 1998). Ervaring blijkt 

ook een substantieel indirect effect te hebben op prestaties door de invloed op functiekennis, 

wat voor prestaties gemeten in een arbeidsproef in het onderzoek van Schmidt e.a. (1986) de 

sterkste predictor bleek te zijn. De predictieve validiteitswaarde en causale patronen van 

'ervaring' bleken vergelijkbaar te zijn met die van 'general mental ability'. Hunter & Schmidt 

(1997) hebben overigens voorkeur voor het gebruiken van 'general mental ability'-tests boven 

'ervaring', omdat de validiteit van ervaring in de loop van de tijd lager lijkt te worden, terwijl 

dat van 'general mental ability' constant blijft, of zelfs kan stijgen. 

Uit een meta-analyse onderzoek van McDaniel en Schmidt (intern rapport uit 1985, 

geciteerd in van der Maesen, 1992) blijkt dat de wijze waarop ervaring (en training) 

beoordeeld worden van invloed te zijn op de gevonden predictieve validiteit. De predictieve 

validiteit blijkt veel hoger te zijn als een gestructureerde beoordeling plaatsvindt van ervaring 

en training: .49, dan wanneer dit ongestructureerd beoordeeld wordt: de predictieve validiteit 

is in dit laatste geval gelijk aan .16. 

Om ervaring op een gestructureerde wijze te beoordelen is informatie over de 

taakinhoud van een functie noodzakelijk. Tenminste een kwalitatieve omschrijving van de 

belangrijkste functiedoelen lijkt in dat geval belangrijk, in veel gevallen zal meer 

gedetailleerde informatie op het niveau van taken benodigd zijn. 
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3.1.3 Overige predictoren 

Tot slot enkele predictieve validiteitscoëfficiënten van enkele minder gangbare 

predictoren. Het gaat om statistisch gecorrigeerde maten uit het onderzoek van Hunter en 

Hunter 1984. Referenties hebben een voorspellende waarde van .26. De predictieve validiteit 

van interesses op .10 en van het gemiddeld studiecijfer is geschat op .11. Uit een meer recente 

meta-analyse van Roth, BeVier, Switzer en Shippmann (1996) blijkt dat studiecijfers ('grade 

point average' van studenten) een hogere predictieve validiteit heeft, de geobserveerde 

predictieve validiteit was .16 en de gecorrigeerde .35. 

3.2 De relatie tussen benodigde functie-informatie en predictieve validiteit 

In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van alle predictoren die aan bod geweest zijn. 

Per predictor wordt vermeld wat voor functie-informatie tenminste benodigd is en welke 

predictieve validiteitswaarde er bij hoort, zoals hierboven telkens is besproken. 
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Tabel 3.1 Overzicht geschatte benodigde functie-informatie voor het bepalen van het belang, 

en / of het ontwikkelen van predictoren, met geschatte predictieve validiteitswaarden. 

Predictoren Benodigde functie-informatie 

1. 2. 3. 4. 5. 

geen niveau alg. 

Functie van doel-

Info functie stelling gedrag taken 

Pred, validiteit 

Capaciteiten 

'General mental ability' 

Fysieke vermogens 

Persoonlijkheid 

Conscientiousness 

Combinatie persoonlijkheidskenm. 

Kennistests 

Algemene functiekennis tests 

Specifieke functiekennis tests 

Gedrag / taken 

Arbeidsproef 

Assessment center 

Situatie tests 

Interview (ongestructureerd) 

Interview (gestructureerd)3 

Interview (gestructureerd)4 

Ervaring ongestructureerd beoordeeld 

Ervaring gestructureerd beoordeeld 

Overig 

Biografische gegevens 

Referenties 

Gemiddeld studiecijfer 

Interesse 

.51 .25 

.32 

.22 .13 

15-.50 

.35 .16 

.62 .31 

.53 .38 

43 33 

,262 

.20 .11 

.59 .35 

.87 .48 

.14 

.49 

.29 .24 

.26 

.35 .16 

.10 

rc: gerapporteerde statistisch gecorrigeerde waarde; r0.gerapporteerde geobserveerde waarde; 1: schattings-'range' 2: onduidelijk is of het 
hier om een gecorrigeerde of geobserveerde waarde gaat; 3: op basis van 'armchair job analysis' in de meta-analyse van Wiesner & 
Cronshaw (1988); 4: op basis van formele functieanalysemethoden 
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In tabel 3.1 is te zien dat een hoge validiteit behaald wordt met enerzijds 'general 

mental abilities' (~ intelligentie), anderzijds met alle onderdelen, die meer gebaseerd zijn op 

de functie-inhoud, zoals arbeidsproeven, assessment centers, gestructureerd interview en 

specifieke functiekennis tests. Bij een aantal type predictoren is echt aangetoond dat naarmate 

men daarbij functiespecifieker te werk gaat, de predictieve validiteit ook daadwerkelijk stijgt 

(interview: Huffcut & Arthur, 1994 en Wiesner & Cronshaw, 1988; functiekennis tests: Dye, 

Reck & McDaniel, 1993; beoordeling van ervaring: McDaniel & Schmidt in: van der Maesen, 

1992). Alleen in de meta-analyse van Wiesner & Cronshaw (1988) naar de predictieve 

validiteit van het gestructureerde selectie-interview is daadwerkelijk aangetoond dat een 

kwantitatieve functieanalyse geassocieerd is met een hogere predictieve validiteit, dan 

wanneer een gestructureerd selectie-interview gebaseerd is op een minder systematische 

uitgevoerde functieanalyse. 

3.3 Inschatting van de feitelijke predictieve validiteit van predictoren 

Om voor een selectiesituatie tot een goede keuze te komen van mogelijke predictoren, 

heeft het zin enkele kanttekeningen te plaatsen bij de waarde van de in de literatuur 

gerapporteerde predictieve validiteitscoëfficiënten voor de praktijk. Hier worden drie 

fenomenen besproken die zouden kunnen leiden tot een overschatting van de predictieve 

validiteit in de praktijk, namelijk: 1) de realiteitswaarde van statistische correcties, 2) 

representativiteit, 3) overeenkomst tussen predictoren en criteria . 

Ten eerste zijn er vraagtekens te plaatsen bij de statistische correcties die toegepast 

worden, vooral als het gaat om correcties voor onbetrouwbaarheden in de meting van het 

criterium. Hoe lager de betrouwbaarheid van prestaties die zijn ingeschat door een 

leidinggevende, des te hoger de correctiefactor, terwijl onduidelijk is of een verhoging van de 

betrouwbaarheid daadwerkelijk leidt tot een hogere predictieve validiteit. Maar ook voor 

restriction of range is het de vraag of dit voor alle situaties relevant is. Het is niet zo dat in 

situaties waar de range kleiner is (gelijktijdigheidsonderzoeken) altijd zonder meer een lagere 

voorspellingswaarde gevonden wordt dan in predictieve validiteitsonderzoeken waar geen 

voorselectie heeft plaatsgevonden. Verschillen tussen gelijktijdigheids- en predictieve 

validiteitsonderzoeken worden niet altijd aangetoond (Ones e.a.1993). Zelfs komt het voor 

tegen de verwachting in dat gelijktijdigheidsvaliditeitsonderzoeken een hogere predictieve 
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validiteit hebben (Schmitt e.a. 1984), terwijl hier de restriction of range het grootst zou 

moeten zijn. 

Alle statistische correcties leiden altijd tot veel hogere schattingen van de predictieve 

validiteit en het is de vraag of de feitelijke validiteit hiermee niet overschat wordt. De 

geobserveerde predictieve validiteit voor general mental ability van Schmitt, Gooding, Noe en 

Kirsch (1984) van .25 ligt nogal ver verwijderd van de statistisch gecorrigeerde waarde van 

.53 bij Hunter en Hunter (1984). Statistische correcties leiden tot ideale, niet bestaande, 

situaties (dat wil zeggen een perfect betrouwbaar criterium, geen restriction of range, etc). 

Deze situatie komt in de praktijk niet voor. Voorzichtigheid in het toepassen van statistische 

correcties lijkt zinnig: correctieformules kunnen niet altijd zonder meer worden toegepast. 

Ten tweede is het de vraag of gepubliceerde onderzoeken wel representatief 'zijn voor 

de gemiddelde Nederlandse selectiesituatie. De context waarin onderzoeksonderzoeken, 

gerapporteerd in meta-analyses, uitgevoerd worden kan verschillen van de meeste feitelijke 

selectiesituaties. In de meeste selectiesituaties is het lastig om gegevens te gebruiken voor 

onderzoek, onder andere omdat de steekproef vaak te klein is. Selectiegegevens waarover wel 

gerapporteerd wordt in de onderzoeksliteratuur kunnen afwijken van veel situaties in de 

selectiepraktijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor psychologisch testonderzoek dat uit militaire 

kringen komt (o.m. keuringen), waar de populatie veel heterogener zal zijn dan in een 

gemiddelde selectiesituatie. Men zal moeten inschatten in hoeverre de uitgangspopulatie bij 

een selectiesituatie overeenkomt met populaties waarover in meta-analyses gerapporteerd 

wordt. Dit is vaak moeilijk te achterhalen omdat bij meta-analyses gegevens van verschillende 

situaties bij elkaar gevoegd worden. Zo blijkt bijvoorbeeld in de meta-analyse van Ones (e.a. 

1993) integriteit een goede voorspeller te zijn voor prestaties (statistisch gecorrigeerde 

waarde: .41). De meeste hier bij betrokken onderzoeken waren uitgevoerd in een context 

waarin gekeken is naar ontwrichtend, negatief gedrag. Maar het is de vraag in hoeverre 

populaties waarover onderzoek is uitgevoerd, representatief waren voor de meeste 

selectiesituaties. 

Ten derde liggen in sommige onderzoeken criterium en predictor erg dicht bij elkaar, 

waardoor de predictieve validiteit hoger uit zal vallen. Bij de meta-analyse over het belang 

van integriteit bleek dat de geobserveerde predictieve validiteit van integriteit bij het 

voorspellen van 'overall performance' gelijk was aan .21, heel wat lager dan de geobserveerde 

gemiddelde waarde van .33 indien 'counter productive behaviors' voorspeld werden. Dit 
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laatste criterium ligt veel dichter bij integriteit, zoals gedefinieerd, dan bij overall 

performance. Op zich lijkt het zinvol specifieke criteria te kiezen die goed aansluiten op 

specifieke predictoren, maar het blijft dan wel de vraag in hoeverre zo'n specifiek criterium 

het totale functioneren representeert en of geen criteriumdefïcièntie optreedt. 

Uit onderzoek naar de hoogte van de predictieve validiteit van 

persoonlijkheidskenmerken blijkt dat deze sterk varieert als verschillende soorten criteria 

gehanteerd worden (Schneider & Hough, 1995). Zo lijken persoonlijkheidskenmerken in zijn 

algemeenheid een hogere predictieve validiteit te hebben als criteria gebruikt worden die te 

maken hebben met 'contextual performance' dan als criteria gebruikt worden die met 

vakkundigheid ('job proficiency') te maken hebben (Schneider & Hough, 1995; Borman & 

Motowidlo, 1993). 

Uiteindelijk gaat het er om 'prestaties' in een zo'n breed mogelijke zin in een functie 

te voorspellen (~ 'overal performance'), waarbij zowel vakkundigheid als 'contextual 

performance' een rol kunnen spelen. Beoordeeld zou moeten worden in hoeverre gevonden 

productiewaarden van validiteitsonderzoek indicatief zijn voor dit brede criterium. De wijze 

waarop dit criterium gemeten wordt (bijvoorbeeld de betrouwbaarheid hiervan) zal overigens 

ook van invloed zijn op de predictieve validiteit (zie o.m. Schneider & Hough, 1995). 

Bij elke selectiesituatie zal naar boven beschreven punten gekeken moeten worden om 

in te kunnen schatten in hoeverre de in de literatuur vermelde predictieve validiteitswaarden 

van mogelijke predictoren van toepassing zouden kunnen zijn voor een specifieke 

uitgangssituatie. Uiteindelijk gaat het er bij een selectieprocedure om een zo hoog mogelijke 

totale predictieve validiteit te behalen voor de combinatie van meerdere predictoren. Bij het 

combineren van twee predictoren zal er overlap zijn in predictie. Naarmate predictoren minder 

gecorreleerd met elkaar zijn, zal de unieke bijdrage van elk groter zijn. 

Onderzoek zal uiteindelijk moeten uitwijzen wat de feitelijke bijdrage van opvolgende 

predictoren is aan de totale predictieve validiteit. Het onderzoek van Goffin, Rothstein en 

Johnston (1996) vormt een bijdrage op dit vlak. Zij vergeleken de predictieve validiteit bij 

managers van een assessment center met die van het inzetten van psychologische tests, 

waarmee drie persoonlijkheidskenmerken ('dominance', 'achievement' en 'exhibition') 

gemeten werden. De predictieve validiteit van het assessment center was .46 en die van de 

persoonlijkheidsgegevens: .50. Indien beide gegevens (assessmentcenter- en testgegevens) 
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werden gebruikt, werd een totale predictieve validiteit van .63 behaald. Dus beide typen 

predictoren vulden elkaar aan qua voorspelling van prestaties. In een onderzoek van Campion, 

Campion & Hudson (1994) blijkt dat gestructureerde interviews een iets hogere predictieve 

validiteit (.50 geobserveerd en .56 gecorrigeerd) hebben dan een batterij van capaciteitentests 

(geobserveerde waarde was .49 en de gecorrigeerde .51). Beide predictoren bleken elkaar aan 

te vullen ('incremental validity') in de voorspelling van prestaties. Uit onderzoek van Ree, 

Earles en Teachout (1994) blijkt dat de gecorrigeerde predictieve validiteit gebaseerd op 

algemene cognitieve capaciteitentests (.45) weinig, maar wel significant, hoger wordt wanneer 

ook specifieke capaciteiten en kennis als predictor gebruikt worden (.49). Het verschil tussen 

de geobserveerde predictieve validiteitswaarde van de algemene cognitieve capaciteitentest 

(.23) en de gecombineerde geobserveerde predictieve validiteit (.41) was overigens wel groot. 

Schmidt en Hunter (1998) geven een overzicht van geschatte aanvullende predictieve 

validiteitswaarden van diverse selectieonderdelen na cognitieve capaciteiten ('general mental 

ability) als eerste predictor in een selectieprocedure gebruikt te hebben. Als uitgangspunt 

nemen zij een predictieve validiteitswaarde van .51 voor cognitieve capaciteiten. Deze waarde 

geldt volgens Schmidt en Hunter voor de gemiddeld complexe functie. Opgemerkt dient te 

worden dat het om een (voor 'restriction of range') gecorrigeerde validiteitswaarde gaat en dat 

voor lagere functies (minder complexe functies) de genoemde waarde veel lager uitvalt (zie 

paragraaf 3.1.1). Tot slot dient vermeld te worden dat het in veel gevallen om een statistisch 

afgeleide gecombineerde validiteit gaat. In de meeste onderzoeken waarop meta-analyses 

gebaseerd zijn, is deze gecombineerde validiteit niet daadwerkelijk vastgesteld. 

Op een predictieve validiteit van .51 is het lastiger substantieel bij te dragen aan een 

verdere stijging van de gecombineerde predictieve validiteit dan bij een lagere 

uitgangswaarde. Interessant is dat juist selectieonderdelen, waarvoor een gedegen 

functieanalyse benodigd is (in veel gevallen op het niveau van taken), het meeste bijdragen 

aan de gecombineerde predictieve validiteit. Bij zowel arbeidsproeven als het gestructureerde 

interview stijgt de predictieve validiteit met .12 tot een gecombineerde waarde van .63. De 

voorspellende waarde van arbeidsproeven blijkt overigens iets hoger te zijn (.54) dan die van 

cognitieve capaciteiten (.51). In een regressieanalyse waarbij arbeidsproeven en cognitieve 

capaciteiten tesamen gebruikt worden om prestaties te voorspellen blijkt dat arbeidsproeven 

een voorspellende waarde (gestandaardiseerd regressiecoëfficiënt) van .41 hebben en 

cognitieve capaciteiten een waarde van .36. 
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Het lijkt overigens zinvol bij dit soort schattingen van de toegevoegde waarde van 

alternatieve selectieonderdelen het functieniveau te betrekken, omdat de voorspellende waarde 

van cognitieve capaciteiten niet constant is voor verschillende functieniveaus (zie paragraaf 

3.1.1). Niet alleen bij lagere functies kan de waarde van .51 voor de predictieve validiteit van 

cognitieve capaciteiten te hoog geschat zijn. Om de eerder genoemde redenenen kan er niet 

zonder meer vanuit gegaan worden dat de genoemde waarde representatief is voor de meeste 

selectiesituaties. Belangrijk is vast te stellen of de populatie in een selectiesituatie wat betreft 

bijvoorbeeld algemene cognitieve capaciteiten heterogeen is, of juist niet. Bij een heterogene 

populatie zal de predictieve validiteit voor cognitieve capaciteiten veel hoger zijn dan 

wanneer men onder net afgestudeerde academici werft, zeker nadat een eerste schifting op 

grond van achtergrondgegevens gemaakt is. 

3.4 Toegevoegde waarde kwantitatieve functieanalyse 

In het algemeen wordt aangenomen dat de bijdrage van functieanalyse ten behoeve 

van selectiedoeleinden op drie terreinen kan liggen: 1) op het ontwikkelen van de meer 

'sample' getinte selectieprocedureonderdelen; 2) op het vaststellen van het relatief belang van 

de verschillende predictoren, om tot een totaaloordeel te kunnen komen van een kandidaat; en 

3) aan de afleiding van prestatiecriteria ten behoeve van criteriumontwikkeling. Elk 

onderwerp zal hieronder nader worden toegelicht, waarbij tevens aandacht zal worden 

besteed aan de mogelijke toegevoegde waarde van een kwantitatieve analyse van de 

taakinhoud boven een kwalitatieve analyse. 

3.4.1 Functieanalyse voor 'sample getinte' predictoren 

Met uitzondering van cognitieve capaciteiten blijkt uit het overzicht van dit hoofdstuk 

dat naarmate predictoren dichter bij de functie-inhoud staan, de predictieve validiteit 

toeneemt. De vraag is of men zonder functieanalyse een goede selectieprocedure kan opzetten 

door voor een combinatie van meerdere algemene universeel getinte predictoren te kiezen. 

Als men geen informatie heeft over het functieniveau kan men overwegen om alleen 

cognitieve capaciteiten- en persoonlijkheidstests in te zetten. Het belang van beide type 

predictoren is echter beter in te schatten als men het functieniveau wel kent. Als men het 

functieniveau kent zou men ook in een algemeen assessmentcenter bepaalde belangrijke 

sociale vaardigheden kunnen meten die vooral voor de hogere functieniveaus belangrijk zijn. 
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Op grond van de doelstelling van de functie zijn diverse selectieonderdelen te ontwikkelen, 

cq. kiezen. De vraag zal zijn hoe concreet en functiespecifiek functieinformatie moet zijn 

(gedrag versus taken) en hoeveel informatie daarbij nodig is (alleen algemene doelstelling, of 

uitgebreide beschrijving van het takenpakket van een functie). Met kennis van het 

functieniveau en een klein beetje zicht op de taakinhoud (algemene doelstelling) kunnen de 

meer algemene vormen van kennistests, arbeidsproeven, situatietests, interviews afgenomen 

worden. Naarmate meer informatie voor handen is over de taakinhoud kan men de meer op de 

concrete functie toegespitste selectieonderdelen inzetten. Zoals al eerder aangegeven is voor 

een aantal type predictoren (interview, functiekennistests, beoordeling van ervaring) echt 

aangetoond dat als men daarbij functiespecifieker te werk gaat, de predictieve validiteit ook 

daadwerkelijk stijgt (zie paragraaf 3.2) 

3.4.2 Functieanalyse voor het bepalen van het relatief belang van verschillende 

predictoren 

Door een genuanceerder beeld van de functie-inhoud te hebben door een vorm van 

functieanalyse toe te passen, kan men beter het gewicht inschatten dat aan de te combineren 

predictoren toegekend zou moeten worden om tot een gewogen totaaloordeel over kandidaten 

te kunnen komen. Ook als een selectieprocedure alleen uit cognitieve capaciteiten- en 

persoonlijkheidstests bestaat moeten testgegevens op de een of andere manier gecombineerd 

worden tot een totaaloordeel. Om het belang van beide typen predictoren in te kunnen 

schatten is tenminste informatie over het functieniveau benodigd. 

Het is aannemelijk dat naarmate men meer zicht heeft op de concrete taakinhoud van 

een functie, men beter het belang kan inschatten van de verschillende onderdelen waaruit een 

selectieprocedure is opgebouwd. 

De toegevoegde waarde van kwantitatieve gedragsgeoriënteerde functieanalyse

instrumenten ligt onder meer op dit laatst genoemde terrein. Gewichten voor uiteenlopende 

persoonskenmerken worden na een systematische analyse van de functie-inhoud afgeleid. De 

predictie zou hierdoor verfijnd kunnen worden, met een verwachte hogere totale predictieve 

waarde. Beperkende factor hierbij is dat gedragsgeoriènteerde functieanalyse-instrumenten 

zich meestal richten op de meer algemene persoonskenmerken, zoals capaciteiten en algemene 

persoonlijkheidsaspecten. Terwijl het juist bij deze predictoren de vraag is of men niet met 

minder functieinformatie (bijvoorbeeld alleen het functieniveau) kan volstaan. De 
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verwachting is dat de bijdrage van gedragsgeoriënteerde functieanalyse-instrumenten aan de 

totale predictie groter wordt naarmate persoonsattributen die uiteindelijk voor functies op 

relevantie beoordeeld worden, minder algemeen en globaal zijn. Men zou dus moeten streven 

naar functieanalyses die specifieke functie-informatie opleveren. 

3.4.3 Functieanalyse voor afleiding van prestatiecriteria 

Descriptors van de functie-inhoud (gedrag, taken) kunnen zowel gebruikt worden om 

prestaties te meten binnen de meer 'sample' getinte selectieprocedureonderdelen (zoals 

assessment centers en arbeidsproeven), als ook gebruikt worden om prestaties te beoordelen 

bij het uitoefenen van een functie, dus om het 'criterium' te ontwikkelen. 

Functieanalyse kan bijdragen aan het verbeteren van de psychometrische kwaliteiten 

van prestatiebeoordelingsgegevens. Zo blijkt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 

prestatiegegevens hoger te worden naarmate prestaties op een meer gestandaardiseerde wijze 

gemeten worden (Conway, Jako & Goodman, 1995; Salgado & Moscoso, 1996; Conway & 

Hufcut, 1997; Lee Malone & Greco, 1981). Vermoedelijk zal dit tot hogere predictieve 

validiteitswaarden van selectie-instrumenten leiden. 
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3.4.4 Opbrengst van functieanalyse 

Het is interessant te onderzoeken wat de totale predictieve validiteit van een 

selectieprocedure is die zonder functieinformatie tot stand gekomen is. Vervolgens zou men 

kunnen onderzoeken in welke mate de gecombineerde predictieve validteit van een 

selectieprocedure stijgt als men deze achtereenvolgens baseert op informatie over het 

functieniveau, op de algemene doelstelling van een functie, op gedragsinformatie, of op 

uitgebreide taakinformatie. Hierbij zou men ook kunnen betrekken welke rol functieanalyse 

kan spelen op het toekennen van wegingsfactoren aan selectieonderdelen (predictoren). Een 

meer genuanceerd gewogen totaaloordeel van kandidaten kan tot een hogere predictieve 

validiteit van een selectieprocedure leiden. 

Uiteindelijk zal onderzoek waarbij een combinatie van meerdere predictoren afgezet 

wordt tegen de predictieve validiteit van een totale selectieprocedure meer zicht kunnen geven 

op de mate waarin een kwalitatieve en kwantitatieve functieanalyse bijdraagt aan de 

predictieve validiteit van de selectieprocedure. Zo'n onderzoek zal echter uit de feitelijke 

selectiepraktijk moeten komen met alle praktische problemen van dien. 

Bij het ontwerpen van een selectieprocedure zal men zich moeten afvragen wat de 

kosten zijn om een hogere totale predictieve validiteit te behalen ten opzichte van wat het 

oplevert. Door psychologische tests, in het bijzonder cognitieve capaciteitentests, in te zetten 

in een selectieprocedure kan in bepaalde situaties snel een redelijke predictieve validiteit 

worden behaald zonder hoge kosten. Om de predictieve validiteit verder te laten stijgen zal 

men selectie-instrumenten inzetten, waarvoor naar verhouding meer inspanning nodig is om 

ze te ontwerpen cq. af te nemen. De kosten daarvan zullen waarschijnlijk stijgen. Toepassing 

van utiliteitsformules kan hierbij meer inzicht geven (Schmidt & Hunter, 1983, 1998; 

Schmidt, Mack & Hunter, 1984; zie ook: van der Maesen, 1992). Uiteindelijk gaat het er bij 

het ontwerpen van een selectieprocedure bij een specifieke functie om een optimale set van 

predictoren te kiezen met de hoogst verwachte opbrengst. Functieanalyse zal hierbij, in wat 

voor vorm dan ook, altijd een rol spelen. 
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Hoofdstuk 4. 

Determinanten van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid bij 

functiebeoordelingsvariabelen: een meta-analyse1. 

Belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk worden resultaten besproken van een meta-analyse over de 

onderzoeksliteratuur, waarbij onderzocht is welke aspecten van invloed zijn op de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) van functiebeoordelingsgegevens en welke gemiddelde 

betrouwbaarheidswaarden verwacht kunnen worden bij bepaalde combinaties van soort 

beoordelaarcategorie, instrumentkennis, type functie-informatie, en dergelijke. 

Een belangrijke vraag bij functieanalyse is, wie nu de deskundigen daarbij zijn: zijn dit degenen 

die het meeste zicht op de functie-inhoud hebben, of zijn dit juist degenen die de meeste 

instrumentdeskundigheid hebben? Uit dit onderzoek komt naar voren dat instrumentdeskundigheid tot 

de hoogste IBB-waarden leidt. Mensen die vanuit hun professie veelvuldig met een bepaald instrument 

werken behalen over de gehele linie een hogere IBB. Personeelsleden (zoals functievervuilers en 

leidinggevenden), die de meeste kennis hebben van de functie-inhoud blijken over het algemeen IBB-

waarden te behalen die vergelijkbaar zijn met die van studenten die deze ervaringskennis niet hebben. 

Als het gaat om de aard van de functie-informatie blijkt alleen bij de bovengenoemde 

instrumentdeskundigen functiecontact (zoals door middel van een interview) tot een hogere IBB te 

leiden dan functiebeschrijvingen. 

Een andere belangrijke vraag is of het type functiebeoordelingsvariabele en de daarbij 

gehanteerde schaal van invloed is op de IBB. In dit onderzoek blijkt dat het beoordelen van functies op 

taken en functievereisten over het algemeen tot een lagere IBB leidt dan beoordelingen op gedrag of 

functiezwaarte. Het type schaal dat daarbij gehanteerd wordt, zou deels dit effect kunnen verklaren: 

met geobjectiveerde schalen, die bijvoorbeeld bij functiewaardering gebruikt worden, wordt een hogere 

IBB gevonden dan met subjectieve schalen. Er is echter meer systematisch onderzoek nodig met 

verschillende schaaltypen, waarbij het type variabele constant gehouden wordt. 

Voor een IBB van tenminste .80 kan men in het algemeen volstaan met de beoordeling van 

één instrumentdeskundige. Voor dezelfde waarde zijn echter twee professionals, twee of drie 

personeelsleden, of twee tot vier studenten nodig. Voor een beoordeling van functies op taken en 

persoonsattributen aan de hand van subjectieve schalen zijn doorgaans meer beoordelaars benodigd 

per beoordelaarcategorie. 

1 De inhoud van dit hoofdstuk is verwerkt in het artikel getiteld: The determinants of the interrater reliability 
with job analysis, a meta-analysis. Dit artikel is ter beoordeling aangeboden aan de Journal of Occupational and 
Organizational Psychology. 
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4.1 Inleiding en achtergrond 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op aspecten die de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

(IBB) van functieanalysegegevens beïnvloeden. Aan de hand van een meta-analyse wordt 

getracht de volgende vraag te beantwoorden: 

Hoe kunnen de kwalitatief beste gegevens verkregen worden als functies beoordeeld worden 

op taken, gedrag, functiezwaarte en functievereisten: wie kunnen het best ingezet worden om 

functies te beoordelen; hoeveel en wat voor soort functie-informatie is dan benodigd; is het 

mogelijk zonder kwantitatieve analyse van de taakinhoud direct functies te beoordelen op 

functiezwaarte of functievereisten; is training nodig om functiebeoordelings-variabelen beter 

te kunnen hanteren en zo ja hoeveel? 

Mogelijke determinanten van de IBB zijn in drie groepen ingedeeld. De eerste groep 

determinanten heeft met name te maken met het soort beoordelaars dat ingezet wordt: het gaat 

hier enerzijds om de hoeveelheid informatie die men ter beschikking heeft en de wijze waarop 

de functie-informatie verzameld wordt, anderzijds om de hoeveelheid training en ervaring die 

beoordelaars hebben in het hanteren van functiebeoordelingsvariabelen. De tweede groep 

determinanten heeft betrekking op het instrument dat gebruikt wordt: de aard van de 

functiebeoordelingsvariabelen en beoordelingsschalen. Bij de derde groep determinanten gaat 

het om technische onderzoeksaspecten, waarbij met name de manier waarop de IBB bepaald 

is van belang is. 

De betrouwbaarheidsgegevens bij bepaalde combinaties van type beoordelaars, 

instrumentkennis, type functie-informatie, functiebeoordelingsvariabelen en gehanteerde 

schalen hierbij kunnen gebruikt worden als referentiekader voor betrouwbaarheidsgegevens 

van nieuw onderzoek. Dit soort gegevens kan bijvoorbeeld gebruikt worden om voor een 

onderzoek, of praktijksituatie, vast te stellen hoeveel beoordelaars noodzakelijk zijn om 

functiegegevens (na middeling) te verkrijgen met een IBB boven een bepaalde gewenste 

waarde. Dit kan bepaald worden met behulp van de Spearman Brown formule (zie paragraaf 

2.3, formule 3). 
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4.2 Mogelijke determinanten (moderatorvariabelen) van de IBB 

Mogelijke determinanten zijn in drie categorieën ondergebracht: beoordelaars-

kenmerken, instrumentkenmerken en technische onderzoeksaspecten. In plaats van de term 

'mogelijke determinanten' zal overigens ook gesproken worden van 'moderatorvariabelen'. 

4.2.1 Kenmerken die samen hangen met het type beoordelaars 

Meerdere determinanten die van invloed op de IBB kunnen zijn, hangen met het soort 

beoordelaars samen. Dit geldt zowel voor de wijze waarop functie-informatie verkregen 

wordt, als voor de kennis en ervaring in het hanteren van functiebeoordelingsvariabelen. Hier 

zullen drie beoordelaarcategorieën onderscheiden worden: personeelsleden (functievervullers, 

leidinggevenden en collega's), professionals (adviseurs die een bepaald instrument toepassen, 

P&O-medewerkers, A&O psychologen) en studenten (A&O-psychologie; hier in de betekenis 

van potentiële professionals). 

Type functie-informatie 

Als het gaat om het soort functie-informatie waarop uiteindelijk een functie 

beoordeeld wordt, kunnen functievervuilers en leidinggevenden als de meest geloofwaardige 

bron gezien worden, omdat zij dagelijks de functie uitvoeren of daarop toezien (Harvey, 

1991). Professionals of studenten moeten zich daarentegen nog een beeld van de functie 

vormen. Dit kan op twee manieren plaatsvinden: 1) door schriftelijke functie-informatie te 

lezen, of 2) door in contact met de functie te komen door: de functie uit te voeren, te 

observeren, of een functiehouder of leidinggevende te interviewen. Overigens zal in de meeste 

gevallen het 'contact' bestaan uit een interview. 

In onderzoek wordt de hoeveelheid geschreven functie-informatie soms 

gemanipuleerd (Hahn & Dipboye, 1988; Harvey & Lozoda-Larsen, 1988) om het effect ervan 

op de IBB te onderzoeken. Meestal wordt in dit type onderzoek gekeken naar het effect van 

het alleen geven van een functietitel in vergelijking met dat van een volledige 

functiebeschrijving. Door een functietitel te geven wordt een wellicht stereotiep beeld 

opgeroepen bij beoordelaars, dat ontstaan is door eerder contact met functies die bij de 

functietitel horen. In deze meta-analyse zal onderzocht worden of beide soorten schriftelijke 

functie-informatie (alleen functietitel vs. volledige functiebeschrijving) een van elkaar 

verschillende IBB hebben. 
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Verwacht wordt dat functiecontact tot een hogere IBB zal leiden, omdat het beeld dat 

beoordelaars op zullen bouwen uitgebreider en wellicht concreter zal zijn. 

Instrumentkennis 

Als het gaat om instrumentkennis worden twee aspecten onderscheiden: beoordelaars 

hebben instrumentervaring en werken beroepsmatig regelmatig met een bepaald instrument 

(type variabele), of beoordelaars hebben een instrumenttraining ondergaan. 

Instrumentervaring komt alleen bij dié professionals voor, die beroepsmatig 

regelmatig met een bepaald instrument werken, hier verder aangeduid als 

instrumentdeskundigen. Professionals die ten behoeve van een bepaald onderzoek functies 

beoordelen, maar verder niet regelmatig met een bepaald instrument werken, worden niet als 

instrumentdeskundigen beschouwd. Personeelsleden en studenten zullen doorgaans geen 

ervaring hebben met functieanalyse-instrumenten (functiebeoordelingsvariabelen). 

Verwacht wordt, dat instrumenttraining tot een hogere IBB zal leiden dan wanneer 

geen training is ondergaan, maar dat instrumentervaring tot de hoogste IBB zal leiden. 

4.2.2 Instrumentkenmerken 

Functiebeoordelingsvariabelen 

In de meta-analyse komen de in hoofdstuk 2 beschreven functiebeoordelingsvariabelen 

aan de orde: taken, gedrag, functiezwaarte en functievereisten (zie voor definities en 

achtergronden: hoofdstuk 2). Of het soort functiebeoordelingsvariabele, los van het schaaltype 

dat daarbij gehanteerd wordt, aanleiding geeft tot verschillen in de IBB is onduidelijk. Het zou 

kunnen zijn dat het abstractieniveau van variabelen van invloed is (zie figuur 2.2 in hoofdstuk 

2) en dat naarmate variabelen concreter en minder abstract zijn, de IBB hoger wordt. In dat 

geval zal de betrouwbaarheid het hoogst moeten zijn bij de beoordeling van functies in termen 

van taken en dan steeds verder af moeten nemen bij gedrag, functiezwaarte respectievelijk 

persoonskenmerken. 

Schaaltype 

Mogelijke beoordelingsschalen zijn in drie categorieën ondergebracht. Het eerste type 

wordt aangeduid als 'subjectieve' schalen. Het gaat om schalen, waarbij niet gedefinieerd is 

wat onderscheiden schaalniveaus feitelijk betekenen. Het gaat bijvoorbeeld om de inschatting 
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van het relatieve belang van een te beoordelen functieaspect. Het kan gaan om 'cross-j ob-

relative' schalen, of 'within-job-relative' schalen (Harvey 1991). Bij 'cross-job relative' 

schalen gaat het erom een bepaald functieaspect (bijvoorbeeld het belang van motiveren) in 

vergelijking met andere functies te beoordelen, terwijl bij 'within-job-relative'-schalen dit 

beoordeeld wordt ten opzicht van andere uit te voeren gedragingen binnen de functie (zie 

bijvoorbeeld het WPS, waar het relatief belang voor het behalen van functiedoelen geschat 

moet worden). Wat de betekenis is van een 'klein', of 'gemiddeld' belang is verder niet 

omschreven en wordt dus subjectief bepaald. Bij frequentieschalen geldt dit ook, als 

bijvoorbeeld aangegeven moet worden, of iets 'af en toe', of juist 'vaak' voorkomt in de 

functie. Alleen als een feitelijke tijdsduur geschat moet worden, wordt het onderscheid tussen 

schaalwaarden gedefinieerd in termen van het aantal uren. Dit type schalen noemt Harvey 

(1991) absolute schalen, omdat de betekenis meer eenduidig is dan van relatieve schalen, 

waardoor scores van verschillende functies beter vergeleken zouden kunnen worden. Toch 

zullen mensen het doorgaans lastig vinden om in te schatten hoeveel uur besteed wordt aan 

een gedragsaspect als bijvoorbeeld 'plannen'. Ook al is bekend dat in twee verschillende 

functies twee uur aan plannen besteed wordt, het blijft onbekend of dat dezelfde betekenis 

heeft in beide functies. Hoe schaalwaarden van meer absolute schalen geïnterpreteerd moeten 

worden hangt af van het te meten begrip. In de onderzoeken die in dit onderzoek zijn 

opgenomen, komt dit soort schalen niet voor. Hetzelfde geldt voor 'Do-you-perform'-schalen, 

waarop een beoordelaar moet aangeven of een bepaald functieaspect wel of niet een rol speelt. 

Schalen waarbij de verschillende niveaus van een te meten begrip apart gedefinieerd 

zijn, worden hier geobjectiveerde schalen genoemd. Zo kan bijvoorbeeld naar het 

kennisniveau van de functie gevraagd worden, waarbij de betekenissen van onderscheiden 

niveaus volledig omschreven zijn. Bij functiewaardering wordt uitsluitend van dit type 

schalen gebruik gemaakt. Verder is ook bij de beoordeling van persoonsattributen dit type 

schalen terug te vinden (bijvoorbeeld bij de GED-schalen, zie o.m. Cornelius & Lyness, 

1980), evenals bij de PAQ (zie o.m. McCormick e.a., 1972), waarbij zowel geobjectiveerde 

schalen als subjectieve schalen (relatief belang en relatieve frequentie) worden gebruikt. 

Een derde groep wordt gevormd door onvolledig geobjectiveerde schalen, waarbij een 

gedeelte van de schaalwaarden nader gedefinieerd is. In de dataset van deze meta-analyse 

komt dit voor bij een ' behavioral anchored rating scales' (BARS). Hierbij wordt een begrip 

omschreven en moet het niveau dat op de functie van toepassing is, beoordeeld worden op een 
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meerpuntschaal, waarbij op een aantal schaalniveaus gedragsvoorbeelden geplaatst zijn (zie 

Fleishman & Mumford 1988). 

De verwachting is dat de IBB van subjectieve schalen het laagst zal zijn en van 

geobjectiveerde schalen het hoogst; de IBB's van onvolledig geobjectiveerde schalen en 

gecombineerde schalen zullen hier waarschijnlijk tussenin liggen. 

4.2.3 Technische onderzoeksaspecten 

De manier waarop de IBB berekend wordt kan van invloed zijn op de hoogte van 

gerapporteerde betrouwbaarheidswaarden. De volgende vier aspecten komen aan de orde: de 

basiswaarde van de IBB, het type betrouwbaarheidscoëfficiënt, het materiaal waarover de 

betrouwbaarheid bepaald wordt en de aard van hetgeen beoordeeld wordt. 

De basiswaarde van de IBB 

Als de IBB berekend wordt ervan op het niveau van schalen zal dat volledig andere 

waarden opleveren dan bij berekening ervan op itemniveau. Net zoals het bij elkaar voegen 

van meer items tot een hogere betrouwbaarheid leidt, geldt dit ook voor het bij elkaar voegen 

van gegevens van meerdere beoordelaars. In de literatuur worden alle genoemde varianten 

door elkaar gebruikt en is het niet gebruikelijk altijd de basiswaarde van de IBB voor één item 

en één beoordelaar te rapporteren. Hierdoor is het lastig een eenduidig beeld te vormen van de 

IBB voor de diverse typen functiebeoordelingsvariabelen. In deze meta-analyse zullen alle 

gerapporteerde betrouwbaarheidswaarden terugvertaald worden naar de hiervoor omschreven 

basiswaarde van de IBB voor één item en één beoordelaar. 

Type betrouwbaarheidscoëfficiënt 

In de literatuur worden doorgaans twee methoden gebruikt om de IBB te bepalen. De 

meest gebruikte methode is het berekenen van het gemiddelde van de correlatie tussen 

oordelen van alle mogelijke beoordelaarparen. De andere methode is het bepalen van de 

intraklassecorrelatie met behulp van variantieanalyse. Meestal wordt de relatieve variant van 

de intraklassecorrelatie bepaald (zie 2.3) en vrijwel nooit de absolute variant. De relatieve 

intraklassecorrelatie is equivalent aan het berekenen van de gemiddelde correlatie (Rosenthal 

& Rosnow, 1991). Het type betrouwbaarheidscoëfficiënt is in de analyses dan ook niet 

opgenomen als potentiële moderatorvariabele. 
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Analyse-eenheid 

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven hebben betrouwbaarheidsmaten die berekend zijn 

per item over functies de voorkeur boven maten berekend per functie over items. Het eerste 

type IBB kan gezien worden als een onderdeel, of voorloper, van de begripsvaliditeit. Het 

tweede type zegt meer iets over de overeenkomst in beoordeling van het relatieve itemprofiel. 

Dit laatste type is alleen informatief als er voldoende variantie tussen de verschillende items 

bestaat, anders is de IBB bij voorbaat al laag. Op deze meer technische onderwerpen wordt 

verder ingegaan in hoofdstuk 7. In de onderzoeksliteratuur worden beide berekeningswijzen 

(per item over functies, of per functie over items) gebruikt. Vooral bij instrumenten met veel 

items, waarbij het bovendien lastig is veel functies bij het onderzoek te betrekken wordt de 

IBB vaak berekend per functie over items (zie o.m. McCormick e.a., 1972; Friedman & 

Harvey, 1986; Sanchez & Levine, 1989; Cornelius, DeNisi & Blencoe, 1984). 

Deel- of totaalbeoordelingen 

Het laatste onderscheid betreft het punt of een functie in zijn geheel beoordeeld is, of 

dat naar afzonderlijke taken gekeken wordt. Bij de beoordeling van functies in termen van 

taken, gedrag, of functiezwaarte worden functies in hun totaliteit direct beoordeeld op grond 

van het opgeroepen functiebeeld, waarbij overigens de aard van de functie-informatie sterk 

kan verschillen. Bij de beoordeling van functies op persoonsattributen kan een functie zowel 

in zijn totaliteit als op deelaspecten beoordeeld worden. In het laatste geval wordt eerst de 

taakinhoud van een functie op systematisch wijze geanalyseerd. Daarna worden taken, of 

gedragingen, al dan niet gegroepeerd, nader beoordeeld op hiervoor benodigde 

persoonskenmerken (Schmitt & Fine 1983; Cornelius & Lyness, 1980; Fleishman & 

Mumford, 1991; Earles, Driskill & Dittmar, 1996). Bij een aantal onderzoeken is dit soort 

afzonderlijke functie-elementen niet voor een specifieke functie, maar voor verschillende 

mogelijke functies beoordeeld in de ontwerpfase van functieanalyse-instrumenten 

(McCormick, Jeanneret & Mecham, 1972; Frieling, Kannheiser & Lindberg, 1974; Hogan, 

Ogden, Gebhardt & Fleishman, 1980; Cunningham, Powell, Wimpee, Wilson, Ballentine, 

1996). 
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Tot slot zullen in deze meta-analyse aspecten als het aantal beoordelaars, het aantal 

functies en het aantal variabelen meegenomen worden. Onderzocht zal worden of dit soort 

aspecten van invloed is op de hoogte van gerapporteerde IBB-waarden in onderzoek. 

4.3 Methoden 

4.3.1 Opgenomen onderzoeken 

Deze meta-analyse omvat onderzoeken naar de IBB in de wetenschappelijke literatuur 

sinds 1972. Dit beginpunt valt samen met het artikel van McCormick e.a. over onderzoek met 

de PAQ, dat het startpunt is geweest voor een grote hoeveelheid onderzoek met 

gedragsgeoriënteerde functieanalyse-instrumenten. 

Omdat de gekozen berekeningswijzen, de gekozen steekproef van functies en de keuze 

van items bij een instrument van invloed zijn op de hoogte van de IBB (waardoor de 

uitkomsten in zekere zin manipuleerbaar zijn) hebben we besloten alleen gepubliceerd 

onderzoek dat 'peer-reviewed' is op te nemen, omdat hierbij de kwaliteit van onderzoek naar 

verwachting hoger zal zijn. 

Indien onderzoeken voor dezelfde combinatie van beoordelaarcategorie, 

instrumentkennis en type functie-informatie meerdere betrouwbaarheidsmaten rapporteren, is 

een aantal keuzes gemaakt over de in de meta-analyse op te nemen gegevens. Ten eerste: 

indien zowel een maat berekend is per item over functies als per functie over items, dan is 

besloten alleen de gegevens van de eerste in deze meta-analyse te betrekken. Ten tweede: bij 

twee onderzoeken komt het voor dat meerdere soorten beoordelingsschalen van dezelfde 

schaalcategorie gebruikt zijn (Sanchez & Fraser, 1992; Sanchez & Levine 1989). In beide 

gevallen zijn per item diverse subjectieve schalen ingezet, zoals relatief bestede tijd, 

'criticality' en relatief belang. Omdat de in de meta-analyse op te nemen gegevens 

onafhankelijk moeten zijn is een keuze gemaakt voor één van de genoemde schalen. In beide 

gevallen is er de voorkeur aan gegeven alleen de relatieve belangschalen in de meta-analyse 

op te nemen, omdat dit type schalen verreweg het meest voorkomt onder de subjectieve 

schalen. 
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Het literatuuronderzoek heeft geleid tot een dataset met 91 datapunten. Elk datapunt 

(een gemiddelde IBB-waarde voor bijvoorbeeld een bepaalde conditie binnen een onderzoek) 

bevat gemiddeld 30 functies, 88 variabelen (items) en 17 beoordelaars. In totaal zijn gegevens 

van 2748 functies binnen een bepaalde combinatie van functiebeoordelingsvariabele, 

beoordelaarcategorie, instrumentkennis en type functie-informatie bij deze meta-analyse 

betrokken. 

4.3.2 Coderingen mogelijke determinanten van de betrouwbaarheid 

Vrijwel alle onderscheiden mogelijke determinanten (moderatoren) zijn nominaal van 

karakter. De enige uitzondering hierop zijn variabelen waarbij een aantal (beoordelaars, 

variabelen, functies) weergegeven wordt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de 

onderscheiden coderingen. 

Type functie-informatie is onderverdeeld in drie categorieën: een beoordelaar heeft in 

contact gestaan met de te beoordelen functie, een beeld van de functie is gevormd door een 

volledige functiebeschrijving, of er is alleen een titelaanduiding. Binnen de categorie 'contact 

met functie' zou nog verder onderscheid kunnen worden gemaakt naar de wijze waarop de 

informatie wordt verzameld. Dit is niet gedaan, omdat dit sterk samenhangt met de rol van de 

beoordelaar. Personeelsleden vormen zich een beeld van de functie door observatie of doordat 

ze de functie zelf vervullen, terwijl niet-personeelsleden over het algemeen met behulp van 

een interview zich een beeld van de functie vormen. De term 'contact met functie' geeft in 

feite weer dat ten opzichte van een functiebeschrijving een uitgebreider beeld gevormd kan 

zijn van de functie. 

Bij instrumentkennis worden er drie niveaus onderscheiden: instrumentervaring, 

instrumenttraining en geen instrumentkennis. 

Er zijn vier beoordelaarcategorieën: personeelsleden, studenten, professionals met 

instrumentervaring en professionals zonder instrumentervaring. Onder personeelsleden vallen: 

functievervullers, leidinggevenden en collega's. Mensen die bij een afdeling P&O werken en 

beroepsmatig functies beoordelen vallen niet onder deze categorie. In de onderzoeksliteratuur 

waren geen betrouwbaarheidsgegevens te vinden van leidinggevenden als aparte categorie. 

Wel kwam het voor dat beoordelingen van functievervullers met leidinggevenden werden 

vergeleken. Gegevens binnen de categorie personeelsleden zijn bij elkaar gevoegd en niet 

nader in subcategorieën onderverdeeld. Bij studenten gaat het om studenten in arbeids- en 
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organisatiepsychologie, of personeelspsychologie. Er zijn 'undergraduates' en 'graduates'. 

Indien 'title only'-onderzoek buiten beschouwing gelaten werd, bleek geen significant verschil 

op te treden in de IBB's tussen beide typen studenten. Om die reden is er voor gekozen 

gegevens bij elkaar te nemen. De categorie professionals is onderverdeeld in algemene 

professionals zonder expliciete instrumentervaring (P&O-medewerkers en psychologen) en 

professionals met instrumentervaring (hier instrumentdeskundigen genoemd). Het gaat bij 

deze laatsten om mensen die dagelijks beroepsmatig met een bepaald instrument werken. 

Voor de wijze waarop de IBB binnen een onderzoek berekend is, zijn twee dichotome 

variabelen onderscheiden: 1) of de IBB per variabele over functies (of taken) berekend is, of 

over variabelen per functie en 2) of de hele functie beoordeeld is, dan wel afzonderlijke taken. 

Alle gerapporteerde IBB-waarden zijn teruggebracht naar de basiswaarde van de IBB (voor 

één beoordelaar en één item, of functie). 

Voor het type schaal zijn vier categorieën onderscheiden: subjectieve schalen, 

geobjectiveerde schalen, onvolledige geobjectiveerde schalen (BARS) en gecombineerde 

schalen, waarbij zowel subjectieve als geobjectiveerde schalen door elkaar gebruikt zijn2. 

Zoals al aangegeven worden vier soorten functiebeoordelingsvariabelen bij de meta-

analyse betrokken: taken, gedrag, functiezwaarte en functievereisten. Hieronder worden 

voorbeelden genoemd van instrumenten, waarmee bovengenoemde variabelen in de 

gerapporteerde onderzoeken gemeten worden. Het beoordelen van functies in termen van 

taken wordt meestal uitgevoerd met 'taskinventories' (bijv. Huges & Prien, 1989). Analyse 

van de functie-inhoud in gedragstermen wordt vaak uitgevoerd met de Position Analysis 

Questionnaire (PAQ) of de Data-People-Things (DTP) schalen (bijv. Cain & Green, 1983). 

Functiezwaarte wordt beoordeeld aan de hand van verschillende functiewaarderingssystemen, 

zoals bijvoorbeeld het HA Y-systeem (bijv. Hahn & Dipboye, 1988). Functievereisten is een 

ruime categorie (zie paragraaf 2.1). Hier wordt naar de meer algemene persoonsattributen 

gekeken, waarvan vaak het belang bepaald wordt om tot een profiel te komen van voor de 

functie kritieke persoonsattributen. Deze meta-analyse heeft onder meer betrekking op de 

volgende instrumenten: de Ability Requirement schalen (zie bijv. Fleishman & Mumford, 

1988, 1991), de General Educational Development (GED) schalen (zie o.m. Cornelius & 

2 In een onderzoek (22) is gebruik gemaakt van een type schaal waarbij het niveau van capaciteiten (GATB-
factoren) geschat wordt in vijf bevolkingsniveaugroepen. In feite is dit een vijfde schaaltype. Omdat er verder 
geen andere gegevens waren met dit schaaltype is er voor gekozen deze gegevens niet in de meta-analyse op te 
nemen. In de discussie wordt op dit onderzoek nader ingegaan. 
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Lyness, 1980) en attribuutrelevantie beoordelingen van alle gedragsitems ('jobelementen') van 

de PAQ (McCormick, Jeanneret & Mecham, 1972). Alle in de meta-analyse betrokken 

onderzoeken zijn overigens in de literatuurlijst gemarkeerd met een sterretje (*). 

Tien van de artikelen (±23%) werden door een tweede A&O psycholoog gecodeerd. 

Het overeenstemmingspercentage was 93. De coderingsverschillen betroffen vooral de N-

waarden, bijvoorbeeld het aantal beoordelaars per functie of het aantal functies per correlatie. 

Daarom werden in tweede instantie deze gegevens voor alle opgenomen onderzoeken door 

twee personen gecodeerd. Verschillen werden opgelost door consensusdiscussies. 

4.3.3 Analysemethoden 

Er wordt gebruik gemaakt van de meta-analysetechnieken van Rosenthal (Rosenthal, 

1991; Johnson, Mullen & Salas, 1995; Mullen, 1989; Rosenthal & Rosnow, 1991), maar de 

belangrijkste maten die berekend zijn volgens de Schmidt en Hunter methode (Hunter & 

Schmidt, 1990), zullen ter vergelijking ook genoemd worden. De overeenkomst tussen de 

'Rosenthal'-aanpak en de 'Schmidt en Hunter'-benadering is dat bij beide min of meer op 

dezelfde wijze gemiddelde effectmaten bepaald worden. Het enige verschil is dat bij de 

Rosenthal-methode effectmaten uitgedrukt in correlatiematen (en dus ook IBB-maten) eerst 

naar Fishers Z getransformeerd worden, terwijl dit bij de Schmidt en Hunter benadering 

achterwege wordt gelaten; de praktijk wijst echter uit dat dit met uitzondering van hoge 

waarden (boven .70) niet tot grote verschillen leidt. 

De twee benaderingen verschillen vooral in de wijze waarop de moderatoranalyses 

worden uitgevoerd. Terwijl de Schmidt en Hunter-methode sterk gericht is op het corrigeren 

voor statistische foutenbronnen, biedt de hier gekozen aanpak verschillende methodieken om 

te onderzoeken of de variantie door zorgvuldig gekozen moderatoren te verklaren is. Zo wordt 

bij toetsing of een aspect wel of geen invloed heeft op de hoogte van de IBB, in de Schmidt en 

Hunter-benadering geen rekening gehouden met de steekproefgrootte behorend bij 

effectmaten (behalve als errorbron), terwijl de Rosenthal-methode wel de steekproefgrootte in 

de toetsing betrekt. 
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Rosenthal-aanpak 

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel wordt het effect van alle 

onderscheiden aspecten die mogelijk van invloed zijn op de hoogte van de IBB, afzonderlijk 

bekeken. Hier wordt dan geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat deze aspecten niet 

onafhankelijk van elkaar zijn. Het gaat er om een grof overzicht te krijgen van mogelijke 

effecten. In het tweede deel worden IBB-waarden gerapporteerd die met bepaalde combinaties 

van aspecten geassocieerd zijn. 

Telkens worden drie typen gemiddelde IBB-waarden berekend: 1) de ongewogen 

'geobserveerde' IBB; 2) de IBB gewogen met het aantal functies waarop de gerapporteerde 

betrouwbaarheidswaarden in de afzonderlijke onderzoeken (of onderzoekscondities) 

betrekking hadden3; en 3) de IBB gewogen met het aantal functies vermenigvuldigd met het 

aantal variabelen waarop de gerapporteerde betrouwbaarheidswaarden betrekking hadden. De 

laatste wegingsfactor is een meer reële 'N', omdat de gerapporteerde betrouwbaarheid meestal 

gebaseerd is op het gemiddelde van de betrouwbaarheidswaarden van alle variabelen. 

Uit deze meta-analyse komt naar voren dat per conditie of per categorie in een 

onderzoek gemiddeld genomen dertig functies opgenomen zijn, variërend van 1 tot 409 

functies. Het aantal beoordelaars bedraagt gemiddeld 17. Men zou ook kunnen verdedigen dat 

de beste representant van de steekproefgrootte het aantal beoordelaars maal het aantal functies 

is, of het aantal beoordelaars maal het aantal functies maal het aantal variabelen. Uit de eerste 

berekeningen van deze meta-analyse blijkt dat het aantal beoordelaars negatief samenhangt 

met de hoogte van de IBB (r= -.33). Dus: hoe meer beoordelaars er zijn, des te lager is de 

betrouwbaarheid. Als men een lagere IBB verwacht, bijvoorbeeld door minder deskundigheid 

(studenten), worden er misschien meer beoordelaars ingezet. Als beoordelaars meegenomen 

zouden worden als wegingsfactor zouden dus onderzoeken met de lagere 

betrouwbaarheidswaarden bevoordeeld worden en een hoger gewicht krijgen. Om deze reden 

is het minder zinvol het aantal beoordelaars als wegingsfactor te gebruiken. 

Los van wegingsfactoren is het lastig te kiezen op grond van welke N de p-waarden 

berekend moeten worden. Indien het aantal betrouwbaarheidsmaten (datapunten) genomen 

wordt, wordt afbreuk gedaan aan de feitelijke steekproefgrootte waarop de in onderzoeken 

Om tot een gemiddelde gewogen IBB-waarde (IBBgfa) te komen zijn de oorspronkelijke naar Fishers Z 
getransformeerde geobserveerde IBB-waarden per studie of conditie vermenigvul8igd met het aantal betrokken 
functies. Vervolgens worden deze waarden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal aantal betrokken 
functies. 

56 



gerapporteerde betrouwbaarheden gebaseerd zijn. Wordt het aantal functies maal het aantal 

variabelen als steekproefgrootte genomen, dan is vrijwel elk mogelijk verschil significant. Hier 

wordt ervoor gekozen om alle vergelijkingen tussen gemiddelde IBB-waarden behorend bij een 

categorie van een moderator, of combinatie van moderatoren, te corrigeren voor het aantal functies 

dat daarbij in zijn totaliteit betrokken is. Als onder deze vrij strikte condities significante 

afwijkingen worden gevonden, dan moet het om een belangrijk aspect gaan. Indien blijkt dat de met 

het aantal functies gewogen gemiddelde betrouwbaarheidsmaat sterk afwijkt van de hoogte van de 

geobserveerde gemiddelde betrouwbaarheid en de met het aantal functies maal het aantal variabelen 

gewogen gemiddelde betrouwbaarheidswaarde, dan dient men minder waarde te hechten aan een 

gevonden significant gevonden verschil. Voor het op deze manier toetsen van verschillen in de IBB 

wordt gebruik gemaakt van formule 3 (zie paragraaf 2.3). 

Bij de meta-analyse van Rosenthal (1991; Rosenthal & Rosnow, 1991; Mullen, 1989) wordt 

eerst getoetst of datapunten (gemiddelde IBB-waarden; 'hypotheses' in Mullens terminologie) 

significant van elkaar verschillen en of variantie niet op toeval berust. Ook hier speelt de 

steekproefgrootte een rol. Omdat het aantal functies bij de datapunten van deze meta-analyse 

doorgaans beperkt is, leidt het nemen van het aantal functies als steekproefgrootte tot een relatief 

lage X2 (X2= 84.6, df= 90, p= .50). Deze lage waarde wordt mede veroorzaakt door een aantal 

datapunten dat gebaseerd is op een enkele functie, of door de beoordeling van afzonderlijke functie

elementen voor mogelijk uiteenlopende functies, waarvoor in eerste instantie bij het aantal functies 

1 is ingevuld. Indien als steekproefgrootte voor dit laatste type beoordelingen het aantal te 

beoordelen functie-elementen genomen wordt, dan stijgt X2 aanzienlijk (X2= 143.06, df= 90, p= 

.00). Indien als steekproefgrootte het aantal functies maal een van de andere mogelijke indicatoren 

van N (variabelen en of beoordelaars) wordt gekozen, dan worden zeer grote waarden van 

X2 gevonden (bijvoorbeeld gebaseerd op het aantal functies maal het aantal variabelen: X2= 

11255.7, df= 90, p= .00). Ook indien een gecombineerde X2 berekend wordt voor het aantal 

datapunten dat bij een categorie van een moderator, of combinatie van moderatoren, uitgerekend 

wordt, blijkt deze in vrijwel alle gevallen significant te zijn. Hier zullen deze waarden dan ook niet 

worden gerapporteerd. 
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Vergelijking met de Schmidt en Hunter-benadering 

In de Schmidt en Hunter benadering is het gebruikelijk de correlaties weer te geven 

tussen moderatorvariabelen en effectmaten; in deze meta-analyse is dat gedaan door de 

correlatie te berekenen tussen de dichotoom gescoorde moderatorvariabele (score 1 is 

toegekend als desbetreffend aspect van toepassing is ; score 0, in overige gevallen) en de 

hoogte van de IBB. Uit praktische overwegingen is hiervoor alleen de gemiddelde 

geobserveerde IBB genomen. 
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4.4 Onderzoeksresultaten 

4.4.1 Effecten van afzonderlijke moderatoren 

In tabel 4.1 wordt voor alle onderscheiden categorieën, of subcategorieën van 

moderatoren, achtereenvolgens weergegeven: het aantal gemiddelde 

betrouwbaarheidscoëfficiënten (k); het aantal functies (nfun); de correlatie tussen de 

dichotome aspectvariabele en de hoogte van de gemiddelde IBB (rasp); de geobserveerde 

gemiddelde IBB-waarde met bijbehorende standaarddeviatie (sd); de voor het aantal functies 

gewogen gemiddelde IBB-waarde (IBBgfun); de voor het aantal functies maal het aantal 

variabelen gewogen gemiddelde IBB (IBBgflm.var); het 90%-betrouwbaarheidsinterval van 

IBBgriln; p-waarden behorend bij de toetsing of gemiddelde (voor het aantal functies gewogen) 

IBB-waarden van verschillende moderatorcategorieën van elkaar verschillen. 
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Tabel 4.1 Gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor afzonderlijke moderatoren 

k "functies *asp IBBobä IBBgflln 90%int. Pgfun 

(sd) [IBBgfu, ,•».,] 

Totaal 91 2748 .56 (.18) .59 [.57] .56- .62 

Type functiebeoordelingsvariabelen 
Taken 5 37 -.22* .33 (.09) .29 [.33] .01 - .57 a 
Persoonsattributen 37 667 -.37*** .45 (.18) .49 [.41] .43- .55 a 
Gedrag 32 945 .40*** .66 (.14) .62 [.64] .57- .67 b a/b*** 
Functiezwaarte 10 692 .16 .64 (.14) .60 [.60] .54- .66 b 

Type functie-informatie 
Contact versus functiebeschrijv. 44 1835 -.01 .55 (.21) .58 [.65] .54- .62 a 
Functiebeschrijving 34 862 .56 (.14) .58 [.48] .52- .64 a a/b** 
Alleen-titel versus functiebeschr . 11 138 -.29* .45 (.11) .40 [.45] .26- .54 b 

Instrument-kennis 
Instrument ervaring (instr.erv.) 9 165 .55*** .81 (.17) .76 [.87] .63- .89 c 
Instrument training 30 1255 .27** .58 (.12) .60 [.62] .55- .65 b a/b*** 
Geen training 48 1426 .49 (.17) .52 [.57] .48- .56 a b/c*** 

Beoordelaarcategorie 
Personeelsleden 28 1714 -.24* .47 (.20) .57 [.64] .53- .61 b 
Studenten 45 815 -.15 .52 (.20) .51 [.49] .45- .57 a a/b* 
Professionals zonder instr.erv. 7 160 .10 .64 (.14) .69 [.63] .53- .85 c b/c** 
Instrument-deskundigen 9 165 .55*** .81 (.17) .76 [.87] .63- .89 d c/d' 

Onderzoekskenmerken 
Type IBB-maat 

Per variabele berekend 47 1295 -.08 .54 (.21) .59 [.48] .46- .64 
Per functie berekend 43 1491 .08 .57 (.15) .56 [.64] .52- .60 

Deel of totaalbeoordelingen 
Functies in totaliteit 69 2692 .45*** .60 (.16) .59 [.62] .56- .62 a 
Afzonderl. functie-elementen 21 12282 -.45*** .35 (.14) .40 [.40] .35- .45 b a/b*** 

Schaaltype 
Subjectief (subj.) 23 925 -.30** .43 (.09) .49 [.45] .44- .54 b 
Onvolledig geobject. (BARS) 10 40 -.38** .28 (.17) .07 [.46] .00- .33 a 
Combinatie subj. & geobject. 32 904 .26* .62 (.16) .60 [.64] .55- .65 c a/b*** 
Geobjectiveerd (geobject.) 25 973 .29 .64 (.15) .62 [.60] .57- .67 c b/c*** 

aspectvariabel e (met de waarden 1 of 0) en de hoogte van de gemiddelde geobserveerde IBB; IBBobs: geobserveerde gemiddelde IBB, met 
bijbehorende standaard deviatie (sd); IBB^: gewogen (aantal functies) gemiddelde IBB; IBBgfun*var:de gemiddelde IBB gewogen met 
het aantal functies maal het aantal variabelen; 90%int: het betrouwbaarheidsinterval voor IBB^; p ^ :verschillen tussen variabelen 
binnen moderatorcategorieën in IBB^,, (overeenkomstige letters geven aan dat er geen verschillen zijn tussen de desbetreffende 
variabelen, bij verschillende letters gaat het om significante verschillen en is het significantieniveau weergegeven , bijv. a/b, b/c, etc; 
*:p<.05, **:P<.01,***:p<.001; 
1: de gemiddelde IBB van instrumentdeskundigen wijkt niet significant af van de IBB van professionals zonder instrumentervaring, deze 
IBB wijkt wel significant (p < .05) af van de IBB van de overige beoordelaarcategorieën; 2: hierbij is het aantal te beoordelen functie
elementen als n genomen. 
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In tabel 4.1 is te zien dat de gemiddelde geobserveerde IBB .56 is. De gemiddelde 

IBB, gewogen voor het aantal functies is .59. Na weging met het aantal functies 

vermenigvuldigd met het aantal variabelen is dit .57. In de tabel is te zien dat vrij veel 

mogelijke moderatoren aanleiding geven tot verschillen in de hoogte van de gerapporteerde 

IBB. De volgende aspecten blijken van invloed op de IBB: type functiebeoordelingsvariabele, 

instrumentkennis, training, beoordelaarcategorie, schaaltype, en beoordeling van functies in 

hun totaliteit dan wel in afzonderlijke elementen. Zoals eerder is aangegeven, zijn de 

onderscheiden moderatoren niet onafhankelijk van elkaar en is het lastig eenduidige 

conclusies te trekken over de invloed van de afzonderlijke moderatoren op de gevonden 

verschillen. Daarom zal naar de hoogte van de IBB gekeken worden binnen combinaties van 

aspecten. 

4.4.2 Effecten van combinaties van moderatoren 

Voor het bepalen van de hoogte van de gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

voor alle mogelijke combinaties van aspecten, is de dataset eigenlijk te klein; daar staat 

tegenover dat deze werkwijze veel interessante informatie kan opleveren. Voorafgaand aan de 

analyses over combinaties zijn de volgende keuzes gemaakt: 1) Onderzoek waarbij aan 

beoordelaars alleen een titel werd gegeven om een beeld van een functie op te roepen, is 

weggelaten omdat dit aspect voor de vraagstelling niet relevant is. 2) Hoewel blijkens tabel 

4.1 functiebeoordeling op basis van een functiebeschrijving niet tot een andere 

betrouwbaarheid leidt dan beoordeling op basis van functiecontact is deze variabele toch in dit 

onderzoeksgedeelte meegenomen, omdat het niet optreden van verschillen ook veroorzaakt 

zou kunnen zijn door een ongelukkige verdeling van onderzoeken op deze variabele. 

In tabel 4.2 staan per type functiebeoordelingsvariabele gemiddelde betrouwbaar-

heidswaarden vermeld voor combinaties van aspecten, waarbij is opgesplitst naar schaaltype, 

datgene wat beoordeeld is (functie in haar geheel, of functie-elementen; of algemene functie

elementen, die voor diverse functies relevant kunnen zijn), beoordelaarcategorie, het wel of 

niet getraind zijn en al dan niet gebruiken van een functiebeschrijving versus wel of geen 

contact met de te beoordelen functie. 
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Tabel 4.2 Gemiddelde IBB bij combinaties van meerdere moderatoren. 

Type Schaal- Instrum.- Functie k ^functies IBBobs IBBgf„„ 
variabele type kennis info. (sd) IBB gfun'var Hgfun 

Totaal 80' 26222 .57 (.19) .60 .58 

Studenten 
F.zwaarte geobj. getraind fun.b. 4 254 .63 (.23) .59 .59 
Gedrag geobj getraind fun.b. 2 24 .55 (.22) .68 .68 
Gedrag comb ongetraind fun.b 3 32 .57 (.06) .52 .52 
Gedrag comb ongetraind contact 2 2 .62 (.01) .62 .62 
Gedrag comb getraind fun.b 3 183 .57 (.09) .54 .54 
Gedrag comb getraind contact 3 26 .58 (.03) .55 .55 
Pers.attr geobj. getraind fun.b. 1 23 .74 .74 .74 

Pers.attr subj. ongetraind fun.b. 2 2 .40 (.06) .40 .40 
Pers.attr subj. ongetraind contact 2 2 .52 (.27) .52 .52 
Pers.attr subj. getraind fun.b. 1 1 .43 .43 .43 
Pers.attr subj. getraind contact 2 2 .56 (.01) .56 .56 
Pers.attrFE geobj3.getraind fun.b. 1 1 .48 .48 .48 
Pers.attr4" BARS ongetraind fun.b. 2 484 .52 (.01) .52 .52 
Pers.attrFE BARS ongetraind contact 1 1 .19 .19 .19 
Pers.attr" subj. ongetraind fun.b. 1 1 .46 .46 .46 

Personeelsleden 
F.zwaarte geobj. ongetraind 2 228 .58 (.05) .56 .57 
F.zwaarte geobj. getraind 2 142 .66 (.00) .66 .66 
Gedrag comb ongetraind 4 42 .74 (.12) .72 .73 
Gedrag comb getraind 2 401 .60 (.13) .65 .68 

Taken subj. ongetraind 3 12 .35 (.08) .35 .36 
Pers.attr comb, ongetraind 1 3 .31 .31 .31 
Pers.attr subj. ongetraind 2 410 .41 (.09) .48 .48 
Pers.attrFE BARS ongetraind 7 7 .22 (.10) .22 .22 
Pers.attr" subj. ongetraind 1 8 .31 .31 .31 

Professionals 
F.zwaarte geobj. ongetraind fun.b 1 12 .69 .69 .69 
F.zwaarte geobj. getraind contact 1 53 .70 .70 .70 
Gedrag comb, ongetraind contact 1 44 .74 .74 .74 
Gedrag comb, getraind contact 1 20 .70 .70 .70 

Pers.attr*" subj. ongetr. fun.b. 2 3854 .50 (.06) .50 .49 

Instrumentdeskundieen 
1 24 .75 .75 .75 Gedrag geobj. instr.erv. fun.b. 1 24 .75 .75 .75 

Gedrag geobj. instr.erv. contact 1 20 .85 .85 .85 
Gedrag comb, instr.erv. contact 1 6 .96 .96 .96 
Pers.attr geobj3.instr.erv. fun.b. 2 51 .70 (.08) .69 .69 
Pers.attr geobj3.instr.erv. contact. 1 20 .89 .89 .89 

Pers.attr subj. instr.erv. contact. 1 20 .39 .39 .39 
Zie tabel 4.1 voor eerder gebruikte afkortingen; kenmerken zijn soms afgekort: functiebeschrijving (fun.b), subjectieve schalen (subj.), 
gecombineerde (comb.), onvolledig geobjectiveerd (BARS). Bij persoonsattributen varieert datgene wat beoordeeld is: indien functies niet 
in hun geheel beoordeeld zijn wordt dit aangegeven met de volgende afkortingen: FE: functies zijn opgedeeld in functie-e Ie men ten die 
afzonderlijk beoordeeld zijn; AFE: algemene functie-elementen van functies in het algemeen. 1: studies met missing values op hier 
gerapporteerde moderatorvariabelen zijn niet in de tabel opgenomen, maar wel in de analyses indien van toepassing voor berekeningen 
voor tabellen 4.4 en 4.5; 2: totaal aantal beoordeelde functies en algemene functie-elementen is 3811; 3:het gaat hier om GED-schalen; 4: 
aantal te beoordelen algemene functie-elementen. 
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Tabel 4.2 laat een tweedeling zien in de hoogte van de IBB over alle mogelijke 

moderatorcategorieèn. De IBB is relatief hoog als functies beoordeeld worden in termen van 

gedrag (aan de hand van gecombineerde of geobjectiveerde schalen), functiezwaarte (per 

definitie alleen geobjectiveerde schalen) en persoonsattributen als gebruik gemaakt wordt van 

geobjectiveerde schalen (in deze gevallen gaat het altijd om GED-schalen4). Daarentegen 

blijkt de IBB lager te zijn als functies beoordeeld werden op taken die alleen op subjectieve 

schalen werden beoordeeld en persoonsattributen, als geen gebruik gemaakt werd van 

objectieve schalen (of als het niet om GED-schalen ging). Op het eerste gezicht is onduidelijk 

of de genoemde verschillen in de IBB veroorzaakt worden door het type 

functiebeoordelingsvariabele (taken en functievereisten leiden tot een lagere IBB, dan 

beoordeling van functies op functiezwaarte en gedrag), of door de gebruikte schalen 

(geobjectiveerde schalen leiden tot een hogere IBB, dan subjectieve). 

Uit de analyses die zijn weergegeven in tabel 4.1 kwam naar voren dat als functies in 

elementen beoordeeld werden de IBB relatief laag is. In tabel 4.2 is te zien dat het beoordelen 

van functie-elementen alleen voorkomt bij persoonsattributenonderzoek. Juist bij deze 

functiebeoordelingsvariabele blijkt de IBB over het algemeen laag te zijn, zowel als functies 

in hun geheel dan wel in elementen beoordeeld worden. Meer onderzoek bij de andere typen 

functiebeoordelingsvariabelen is nodig om inzicht te krijgen in de invloed van de beoordeling 

van functie-elementen. 

De gegevens van tabel 4.2 werden gebruikt om het effect van afzonderlijke 

moderatoren systematisch te kunnen toetsen. Hiervoor werden IBB-waarden behorend bij de 

niveaus van één moderator (zoals wel of geen training) binnen dezelfde combinaties van 

moderatorvariabelen vergeleken. Hierbij zijn alleen gegevens gebruikt uit onderzoek waarbij 

de functie in haar geheel beoordeeld is. Voor deze toetsingen wordt alleen van de met het 

aantal functies gewogen IBB-waarden (IBBgfnn) gebruik gemaakt. 

In tabel 4.2 is te zien dat als het gaat om instrumentkennis, de instrumentdeskundigen 

(professionals met instrumentervaring) over de gehele linie een hogere IBB behalen, dan de 

overige typen beoordelaars. Om te kunnen beoordelen wat het effect van training op de IBB 

is, zijn gegevens van moderatorcombinaties vergeleken waar zowel training als geen training 

4 GED-schalen zijn schalen waarmee het niveau van redeneren, wiskundige vaardigheden, en taalvaardigheden, 
gemeten wordt. 
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voorkomt en de overige factoren constant zijn, beoordelaartype, type variabele, schaaltype en 

type functie-info, (zie tabel 4.3). 

Tabel 4.3 Effect van training op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid binnen dezelfde 

combinaties van moderatorvariabelen 

type type schaal functie- k IBBÊfm, k IBBgfu 

beoordelaar variabele type info. nfunclics functies 

wel training geen training 
Studenten gedrag comb. fun.b. 3 183 .54 3 32 .52 
Studenten gedrag comb. contact 3 26 .55 2 2 .62 
Studenten pers. art subj. fun.b. 1 1 .43 2 2 .40 
Studenten pers.att subj. contact 2 2 .56 2 2 .52 
Personeelsl f.zwaarte geobj. - 2 142 .66 2 228 .56 
Personeelsl gedrag comb. - 2 401 .65 4 42 .72 
Profess' gedrag comb. contact 1 20 .70 1 44 .74 
Totaal 14 775 .63 16 352 .60 p=.27 
1 : Uitgezonderd instrumentdeskundigen 

In tabel 4.3 is te zien dat training geen aantoonbaar effect heeft. Dus moet het eerder 

gevonden effect van training (tabel 4.1) veroorzaakt zijn door een onevenwichtige verdeling 

van één of meer andere moderatoren, die wel een aantoonbaar effect op de IBB hebben. 

In tabel 4.4 is het effect van het type functie-informatie (contact versus 

functiebeschrijving) nader onderzocht binnen dezelfde combinaties van moderatorvariabelen; 

beoordelaartype, type variabele en schaaltype zijn constant gehouden; gegevens van 

getrainden en ongetrainden zijn bij elkaar gevoegd. 

Tabel 4.4 Effect van soort functie-informatie op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid binnen 

dezelfde combinaties van moderatorvariabelen 
type type schaal k IBBgf„ • k IBBgliln 

beoordelaar variabele type "functies Ufuncties 

contact functiebeschrijving 
Studenten gedrag comb. 5 26 .56 6 215 .54 
Studenten pers.att subj. 4 4 .54 3 3 .41 
Profess'. pers.att geobj2. 1 53 .70 1 12 .69 
Totaal 10 83 .59 

contact 

10 230 .54 p=.29 

functiebeschrijving 
Instr.desk. gedrag geobj. 1 20 .85 1 24 .75 
Instr.desk. pers.att geobj2. 1 20 .89 2 51 .69 
Totaal 2 40 .87 3 75 .71 p=.01 

1 : uitgezonderd instrumentdeskundigen; 2: het betreft hier GED-schalen. 

Uit tabel 4.4 blijkt dat alleen bij instrumentdeskundigen een gunstig effect van 

functiecontact op de IBB gevonden wordt en niet bij studenten en de overige professionals. 
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Het aantal studies en betrokken functies is echter niet groot bij de instrumentdeskundigen, 

waardoor voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies. 

Tabel 4.5 geeft de gemiddelde IBB-waarden weer voor combinaties van de volgende 

moderatorvariabelen: beoordelaarcategorie, soort variabele en het schaaltype. In deze tabel 

wordt tevens (in de laatste kolom) weergegeven hoeveel beoordelaars in elke cel benodigd 

zijn om een IBB boven de .80 te kunnen behalen. 

Tabel 4.5 Effect van beoordelaarcategorie/ soort variabele/ schaaltype op de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

Soort Schaal- k IBB8fun NB 
Variab. type *Vuncti S IBB > .80 

Studenten 
fun.zwaarte geobject. 4 254 .59 3 
gedrag geobject. 2 24 .68 2 
gedrag comb. 11 243 .54 4 
pers.attr. geobject'. 1 23 .74 2 
pers.attr subject. 7 7 .49 5 

Personeelsleden 
fun.zwaarte geobject. 4 370 .60 3 
gedrag comb. 6 443 .66 2 
pers.attr comb. 1 3 .32 9 
pers.attr subject. 2 410 .48 5 
taken subject. 3 12 .35 8 

Professionals fexcl. instrumentdeskundieen) 
fun.zwaarte geobject. 2 65 .70 2 
gedrag comb. 3 87 .71 2 

Instrumentdeskundigen 
gedrag geobject. 2 44 .84 1 
gedrag comb. 2 10 .94 1 
pers.attr. geobject'. 3 71 .782 2 
pers.attr. subject. 1 20 .392 6 

1 : het gaat hier om GED-schalen; 2: IBB waarde bij geobjectiveerde schalen is significant verschillend van die van subjectieve schalen (p< 
.01); k: aantal gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsmaten; n ruQciics: aantal betrokken functies; IBBgfun: gewogen (aantal functies) 
gemiddelde IBB; NB IBB > .80: Het aantal beoordelaars dat tenminste benodigd is om een IBB boven de .80 te behalen. 

Tabel 4.5 geeft een overzicht van de moderatoren die effect blijken te hebben op de 

IBB. Beoordelaarcategorie, soort functiebeoordelingsvariabele en het gehanteerde schaaltype 

zijn uiteindelijk alle belangrijke moderatoren. Om de precieze invloed van het schaaltype op 

de betrouwbaarheid vast te kunnen stellen, is meer onderzoek nodig bij dezelfde soort 

functiebeoordelingsvariabele. In de meeste gevallen zijn er te weinig data voor handen om 
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binnen eenzelfde categorie van variabelen systematisch het effect van schaaltype te kunnen 

toetsen. Alleen bij de instrumentdeskundigen leidt deze toetsing tot een significant verschil. 

Voor een IBB van tenminste .80 kan men in het algemeen volstaan met de beoordeling 

van één instrumentdeskundige. Voor dezelfde waarde zijn echter twee professionals, twee of 

drie personeelsleden, of twee tot vier studenten nodig. Voor een beoordeling van functies op 

persoonsattributen en taken zijn doorgaans meer beoordelaars benodigd per 

beoordelaarcategorie. 
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4.5 Discussie 

Uit deze meta-analyse komt een aantal belangrijke aspecten (moderatoren) naar voren 

die van invloed zijn op de IBB. Instrumentervaring en het type functiebeoordelingsvariabele 

in combinatie met het type schalen lijken de belangrijkste moderatoren te zijn. Op beide 

onderwerpen wordt nader ingegaan. 

4.5.1 Effecten van type schaal in relatie tot functiebeoordelingsvariabelen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de IBB hoger is bij de beoordeling van functies 

op functiezwaarte, gedrag en persoonsattributen als tenminste voor deze laatste categorie 

gebruik gemaakt wordt van geobjectiveerde schalen. Het is onduidelijk of gevonden 

verschillen veroorzaakt worden door het type variabele dan wel het gehanteerde schaaltype. 

Het lijkt erop dat beide aspecten een rol spelen. Hier wordt stil gestaan bij mogelijke 

alternatieve verklaringen 

Als subjectieve schalen daadwerkelijk tot een lagere IBB leiden, waarom wordt dan de 

IBB bij beoordeling van functies op gedragsaspecten niet overtuigend lager wanneer naast 

geobjectiveerde schalen ook subjectieve schalen gebruikt worden, zoals bij een instrument als 

de PAQ gebeurt. De meeste schalen bij de PAQ zijn immers subjectief van aard (relatief 

belang en frequentie), en dus zou een lagere IBB verwacht worden. Bij persoonsattributen 

werd wel een lagere IBB gevonden wanneer niet van louter geobjectiveerde schalen gebruik 

gemaakt werd. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben. Een eerste zou kunnen zijn dat het beoordelen van 

het relatieve belang van een gedragskenmerk makkelijker is dan dat van een 

persoonsattribuut, waardoor alleen bij persoonsattributen het schaaltype echt van invloed is. 

Een andere mogelijkheid is dat er bij de PAQ sprake is van een overschatting van de IBB, 

doordat hier de 'Does Not Apply' problematiek een rol speelt. Het gaat hier om het probleem 

dat in een functieanalyse-instrument ook altijd voor een specifieke functie niet relevante items 

zijn opgenomen. Beoordelaars zijn het er meestal snel over eens dat zulke items niet relevant 

zijn en kennen dan een nulscore toe. Het meenemen van dit soort scores bij het berekenen van 

betrouwbaarheidscoëffïciënten leidt tot een hogere IBB. Harvey en Hayes (1986) voerden een 

Monte Carlo simulatie uit met PAQ-data om het effect van Does Not Apply-items te 

onderzoeken op de IBB. De onderzoekers toonden aan dat naarmate het aantal niet relevante 

items steeg waarover beoordelaars het eens waren, hogere IBB-waarden gevonden kunnen 
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worden, onafhankelijk van hoe de resterende items beoordeeld waren. Uit drie onderzoeken 

(Cornelis, Denisi & Blencoe, 1984; Davis & Sauser, 1991; Friedman & Harvey, 1986) blijkt 

dat het weglaten van deze items tot een iets lagere IBB leidt. Deze problematiek zal 

waarschijnlijk het sterkst een rol spelen bij instrumenten die voor een heterogene set van 

functies gebruikt worden en die veel mogelijk niet relevante items hebben voor een 

individuele functie. Dit kan een rol spelen bij alle functiebeoordelingsvariabelen, maar zal 

waarschijnlijk minder van invloed zijn indien geobjectiveerde schalen gebruikt worden. Bij de 

geobjectiveerde schalen die gebruikt zijn in de onderzoeken die in deze meta-analyse zijn 

opgenomen, gaat het om niveauschalen (functiezwaarte en de 'general educational 

development' [GED]-schalen). Over het algemeen zijn deze schalen op alle functies van 

toepassing en wordt elke functie ergens op zo'n schaal geplaatst. Als dit het geval is, speelt de 

Does-Not-Apply-problematiek geen rol. Dat betekent dat bij de PAQ-data waarbij deze 

problematiek is aangetoond, de IBB iets overschat kan zijn. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de beoordeling van persoonsattributen de 

IBB doorgaans relatief laag tot zeer laag is. Indien geobjectiveerde schalen gebruikt worden is 

de IBB hoger. Het betreft de zojuist aangehaalde GED-schalen. Het is de vraag of de hogere 

betrouwbaarheid veroorzaakt wordt door het geobjectiveerde karakter van de schaal (alle 

schaalwaarden zijn gedefinieerd in termen van het te meten begrip), of door het type 

beoordelingstaak. In feite gaat het bij GED-schalen om het typeren van het niveau van een 

functie op vrij globale algemene aspecten (niveau van redeneren en het niveau van 

rekenkundige - en taalvaardigheden). Bij functiewaardering is sprake van een vergelijkbare 

beoordelingstaak (met aspecten zoals het kennisniveau, en het communicatieniveau). In beide 

gevallen worden relatief hoge IBB-waarden gevonden. Onduidelijk is wat met de IBB gebeurt 

als mensen gevraagd wordt een niveauschatting te geven op een subjectieve schaal met 

niveaucategorieën. 

In het onderzoek van Geyer e.a. (1989) werd aan instrumentdeskundigen gevraagd het 

bij een functie behorend niveau van diverse capaciteiten (middels General Aptitude Test 

Battery [GATBj-factoren) te schatten in termen van vijf bevolkingsniveaugroepen, aangeduid 

in het percentage van de bevolking dat voldoet aan desbetreffende niveaus (bijvoorbeeld: 

behorend bij de top 10% van de populatie). In feite ging het hier om een bijzondere vorm van 

een subjectieve schaal, omdat de betekenis van de schaalwaarden niet in termen van het te 

meten begrip omschreven werden. Omdat dit type schaal verder niet voorkwam en sterk 
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afweek van gebruikelijke subjectieve schaalwaarden hebben we de gegevens verkregen met 

dit type schaal niet in de meta-analyse meegenomen. De IBB-waarde van dit type beoordeling 

bleek echter vrij hoog te zijn, namelijk .78. Het is mogelijk dat voor instrumentdeskundigen 

die deelnamen aan dit onderzoek dit type niveaucategorieën een vrij duidelijke betekenis 

heeft, en dat bij onervaren beoordelaars beduidend lagere waarden gevonden zouden zijn. 

Bij de overige persoonsattributen gaat het veelal om de inschatting van het belang van 

diverse algemene persoonsattributen zoals: persoonlijkheidskenmerken, cognitieve- en fysieke 

vermogens. Hierbij worden over de gehele linie relatief lage IBB-waarden gevonden. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de variantie tussen functies bij het 

beoordelen van functies op dit soort persoonsattributen in veel gevallen lager is dan bij de 

beoordeling van andere functieaspecten. Bij de IBB wordt de variantie binnen functies (of 

functie-elementen) gedeeld door de variantie tussen functies. Een hogere betrouwbaarheid kan 

dus worden verkregen als de variantie tussen functies groter wordt, of als de errorvariantie 

kleiner wordt (zie voor verdere discussie over dit onderwerp hoofdstuk 7). Wanneer ingeschat 

moet worden hoe belangrijk het is voor een functie of iemand bijvoorbeeld creatiefis, of een 

goed analytisch vermogen heeft, zal dat minder onderscheidend tussen functies beoordeeld 

kunnen worden met bijvoorbeeld een belangschaal dan met een geobjectiveerde schaal. Voor 

veel functies is een bepaalde mate van sociale vaardigheid, creativiteit, flexibiliteit, 

uitdrukkingsvaardigheid belangrijk, maar als het in niveaus omschreven wordt zouden wel 

eens grotere verschillen tussen functies kunnen ontstaan. 

Tot slot wordt hier ingegaan op de lage IBB bij taken. Ook hier zijn meerdere 

verklaringen te noemen. Bij taken zouden verschillen in taakbeleving wel eens een grotere rol 

kunnen spelen dan bij de andere functiebeoordelingsvariabelen. Omdat wat gedetailleerder en 

concreter functies beoordeeld worden is het zeer goed mogelijk dat verschillen in dit opzicht 

meer tot uitdrukking komen en resulteren in een lagere IBB. Daarnaast kan het type schaal dat 

bij de beoordeling van taken vaak gebruikt wordt (relatief belang en frequenties), aanleiding 

geven tot een lagere IBB. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te 

kunnen geven over het effect van schaaltype en de aard van het te meten begrip op de 

betrouwbaarheid. Duidelijk is wel dat de betrouwbaarheid relatief hoog is als een te 

beoordelen functieaspect in globale en algemene (van toepassing voor uiteenlopende functies) 

niveaus omschreven is zoals dat meestal bij functiewaardering het geval is. Als daarentegen 
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het belang van bijvoorbeeld algemene persoonskenmerken, of taken ingeschat moet worden 

dan is de IBB relatief laag. Wat een realistische schatting van de IBB is bij het beoordelen van 

het relatieve belang van gedragsaspecten, is niet geheel duidelijk. De oorzaak hiervan is onder 

andere dat de IBB van bijvoorbeeld PAQ-onderzoek door de eerder beschreven nulscore 

problematiek overschat kan zijn. Op dit thema wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan. 

4.5.2 Effecten van beoordelaarcategorie, training, en contact vs. functiebeschrijving 

Uit deze meta-analyse blijkt dat instrumentervaring een belangrijke moderator voor de 

betrouwbaarheid is. Bij mensen die deze ervaring niet hebben kon het effect van 

instrumenttraining en de aard en hoeveelheid van de functie-informatie (door 'contact' i.p.v. 

een functiebeschrijving) op de betrouwbaarheid niet aangetoond kon worden. Wellicht kan 

meer zicht verkregen worden op het ontbreken van een trainingseffect als onderscheid 

gemaakt zou kunnen worden naar de aard van trainingen die doorgaans gegeven worden. Pas 

als mensen zodanig getraind zijn dat er sprake is van instrumentervaring dan wordt het effect 

van instrumentkennis zichtbaar. Waar dit omslagpunt ligt en hoeveel kennis iemand moet 

hebben is onduidelijk. 

Bij instrumentdeskundigen bleek de aard van de functie-informatie wel van invloed te 

zijn: in die gevallen waar men in contact had gestaan met de functie (middels een interview) 

werd een hogere IBB gevonden dan wanneer beoordeeld werd aan de hand van een 

functiebeschrijving. Dit is een interessant resultaat, want het zou betekenen dat extra functie-

informatie alleen zinvol is als men door ervaring weet welke informatie belangrijk is. Gelet op 

de kleine steekproef is meer onderzoek naar dit fenomeen zinvol. 

Bij professionals zonder instrumentervaring werden lagere IBB-waarden gevonden 

dan bij instrumentdeskundigen, gevolgd door personeeleden, bij studenten werden de laagste 

IBB-waarden gevonden. Uit de analyses binnen combinaties van diverse moderatoren, bleek 

echter dat de IBB van personeelsleden zich over het algemeen niet onderscheid van die van 

studenten. Als studenten of personeelsleden ingezet worden moeten er om een hoge IBB te 

behalen gegevens van meer beoordelaars samengevoegd worden, dan wanneer men 

instrumentdeskundigen inzet. Als deze onderzoeksgegevens als uitgangspunt genomen 

worden blijkt dat men voor een IBB van tenminste .80 in het algemeen kan volstaan met de 

beoordeling van één instrumentdeskundige. Voor dezelfde waarde zijn echter twee 

professionals, twee of drie personeelsleden, of twee tot vier studenten nodig. Voor een 
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beoordeling van functies op persoonsattributen aan de hand van subjectieve schalen en taken 

zijn doorgaans meer beoordelaars benodigd per beoordelaarcategorie. Nader onderzoek naar 

de validiteit van deze samengevoegde gegevens is zinvol. 
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Hoofdstuk 5. 

Psychometrische kwaliteiten van functiewaarderings-systemen en 

aansluiting op salarisgroepindelingen5 

Belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk 

Aan de hand van functiewaarderingssystemen wordt de zwaarte van functies vastgesteld, die 

meestal worden uitgedrukt in een puntentotaalscore. Op grond van deze score worden functies 

vervolgens in een functiegroep ondergebracht die vrijwel altijd correspondeert met een salarisgroep. Bij 

functiewaarderingssystemen blijken twee typen kenmerken gebruikt te worden: algemene kenmerken 

die voor alle functies van toepassing zijn (kennis, verantwoordelijkheid, probleembehandeling, 

communicatie, etc.) en functiespecifieke kenmerken, die alleen voor een bepaalde groep van functies 

relevant zijn (werkomstandigheden, supervisie en vreemde talen). In dit hoofdstuk worden twee 

onderzoeken besproken. 

Uit het eerste onderzoek blijkt dat algemene kenmerken in feite hetzelfde onderliggende aspect 

meten, aangeduid als: het algemene functieniveau. Extra factoren kunnen alleen statistisch worden 

onderscheiden als het gaat om functiespecifieke kenmerken. Aan het gebruik van functiespecifieke 

kenmerken is een aantal nadelen verbonden, waardoor het de vraag is of dit soort kenmerken niet 

beter weggelaten kunnen worden, of apart van functiewaardering horen te worden behandeld. 

In het tweede onderzoek komt een heel ander probleem naar voren. Functiewaarderings

systemen zijn goed in staat het niveau van een functie te bepalen, maar doen dat op grovere wijze dan 

waarvoor ze in de praktijk ingezet worden. Met andere woorden: dat wat gemeten wordt met 

functiewaarderingssystemen, sluit niet helemaal aan bij de vaak zeer gedifferentieerde 

salarisgroepindelingen, die in de praktijk gehanteerd worden. De consequentie hiervan is dat het 

functieniveau uitgedrukt in puntentotalen redelijk stabiel en betrouwbaar gemeten kan worden, maar 

dat de uiteindelijke toewijzing van een functie aan een functiegroep (salarisgroep) sterk beïnvloed kan 

worden door: willekeur ('error'), gekozen wegingsfactoren van kenmerken ook als kenmerken hoog 

onderling gecorreleerd zijn, gebruik van subjectieve schaalwaarden en dergelijke. Een betere 

aansluiting tussen functiewaarderingssystemen en functiegroepindelingen kan verkregen worden door 

functiegroepen te verbreden, of door het aantal schaalwaarden van kenmerken te vergroten en deze 

van nieuwe definities te voorzien. 

5 De inhoud van dit hoofdstuk is verwerkt in twee artikelen getiteld: 1) The factor structure of job value. What 
do job evaluation systems measure? A lisrel analysis of job evaluation data. Dit artikel is ter beoordeling 
aangeboden aan de Journal of Organizational Behavior; 2) Job evaluation systems and pay grade structures: do 
they match? Dit artikel is ter beoordeling aangeboden aan Personneil Psychology 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderings-

gegevens besproken. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte wordt 

ingegaan op de betekenis van de begrippen die met functiewaarderingssystemen gemeten 

worden. De resultaten van een onderzoek worden besproken, waarin aan de hand van 

confirmatieve factoranalyse is onderzocht welke begrippen ten grondslag liggen aan het meten 

van de waarde van functies. In het tweede gedeelte wordt nog eens ingegaan op een aantal 

psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen, maar nu in relatie tot het 

onderbrengen van functies in functiegroepen. Vermoed wordt dat functiewaarderingssystemen 

goede psychometrische kwaliteiten hebben als het gaat om het bepalen van de waarde van een 

functie in punten. Ze schieten evenwel tekort als het gaat om de toewijzing van functies aan 

functiegroepen. Er wordt onderzocht welke systeemkenmerken van invloed zijn op de 

aansluiting van functiewaarderingsgegevens op het aantal functiegroepen waarin functies 

ondergebracht worden. 

5.1 De psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingsgegevens: de meting van de 

zwaarte, uitgedrukt in een puntentotaalscore 

5.1.1 Inleiding 

Als het gaat om de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen zijn 

twee aspecten belangrijk: 1) is de meting betrouwbaar? en 2) wordt gemeten wat bedoeld is? 

Het eerste wordt meestal vastgesteld door de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen. 

Het tweede aspect is wat lastiger te bepalen, maar op beide aspecten wordt nader ingegaan. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij het vaststellen van de functiezwaarte 

Uit hoofdstuk 4 kwam naar voren dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) op 

itemniveau bij functiewaardering relatief hoog is. P&O-medewerkers en psychologen bleken 

tot een gemiddelde IBB te komen van .70. In de beschreven meta-analyse kwamen geen 

onderzoeken voor met instrumentdeskundigen als beoordelaar. De verwachting is dat de IBB 

nog hoger zal zijn bij professionals, die dagelijks met functiewaardering te maken hebben. 

De IBB kan nog verder stijgen door naar puntentotaalscores in plaats van naar 

afzonderlijke kenmerken te kijken en door gegevens van een groter aantal beoordelaars bij 
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elkaar te voegen. Uit onderzoek van Madigan (1985) blijkt dat de IBB bij puntentotaalscores 

rond de .95 ligt. In de praktijk worden functies vaak gewaardeerd in beoordelaargroepen, 

waarin net zolang gediscussieerd wordt totdat consensus bereikt wordt (Montemayor & 

Fossum, 1997). Hierdoor zal de betrouwbaarheid van functiewaarderingsgegevens nog hoger 

kunnen worden en boven de 0.95 komen te liggen. Hierbij kunnen echter ook kanttekeningen 

geplaatst kunnen worden. Zo geven Benson en Hornsby aan (1988) dat functiewaardering in 

beoordelaargroepen louter een symbolisch ritueel is, waarbij het in feite om onderhandelingen 

gaat doorspekt met 'political tactics' (zie ook Quaid, 1993). 

Wat meten functiewaarderingssystemen? 

De vraag of wordt gemeten wat bedoeld is bij functiewaardering, is lastig te 

beantwoorden. Uit (exploratief) factoranalytisch onderzoek blijkt dat de discriminerende 

validiteit van functiewaarderingssystemen niet hoog is (zie onder meer: Madigan, 1985; 

Madigan & Hoover, 1986; Lawshe e.a., 1945, 1946, 1948). Een beperkt aantal factoren (twee 

tot vijf) blijkt verantwoordelijk voor de variantie in scorepatronen. In het hier te presenteren 

onderzoek wordt in plaats van een exploratieve een confïrmatieve factoranalyse met behulp 

van Lisrei uitgevoerd op functiewaarderingsgegevens van een vijftal functiewaarderings

systemen uit de praktijk. Het verschil met eerder uitgevoerd onderzoek is dat door middel van 

confïrmatieve factoranalyse getoetst kan worden of de veronderstelde theoretische structuur 

die ten grondslag ligt aan functiewaarderingssystemen, ook daadwerkelijk in scorepatronen 

teruggevonden kan worden, ook als kenmerken gecorreleerd blijken te zijn. Een ander groot 

verschil tussen dit onderzoek en eerder uitgevoerd onderzoek is dat in dit onderzoek bij een 

aantal functiewaarderingssystemen het aantal gewaardeerde functies zodanig groot is (in 

termen van enkele duizenden of meer), dat met een grotere gevoeligheid gespecificeerde 

modellen getoetst kunnen worden. 

Zoals in paragraaf 2.1 al is aangegeven zijn de kenmerken (items) bij functie

waarderingssystemen onder te brengen in de volgende domeinen: kennis, communicatie, 

probleembehandeling, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid (inclusief leidinggeven) en 

bezwarende werkomstandigheden. Nu is het de vraag of kenmerken van deze domeinen zich 

van elkaar onderscheiden, wanneer scorepatronen met behulp van Lisrei geanalyseerd worden. 

Voorafgaand aan deze analyses is het zinvol onderscheid te maken tussen twee typen 

kenmerken, namelijk tussen algemene en functiespecifieke kenmerken. Algemene kenmerken 
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zijn relevant voor alle functies, terwijl functiespecifïeke kenmerken voor een beperkte groep 

van functies relevant zijn. Indien functiespecifïeke kenmerken worden beoordeeld voor 

uiteenlopende functies zal een relatief groot aantal nulscores gevonden worden, terwijl de 

scores op algemene kenmerken in beginsel over de gehele schaal verdeeld zijn. De meeste 

kenmerken van functiewaarderingssystemen zijn algemeen van aard, zoals kenmerken 

behorend bij domeinen als kennis, communicatie, probleembehandeling, zelfstandigheid en 

algemene verantwoordelijkheid. Voorbeelden van functiespecifïeke kenmerken zijn: 

leidinggeven en bezwarende werkomstandigheden. 

5.1.2 Methode 

Betrokken functiewaarderingssystemen 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van data die verkregen zijn met vijf 

verschillende functiewaarderingssystemen. Per systeem wordt besproken welke kenmerken 

gebruikt worden en hoeveel functies het betreft. Het gaat in alle gevallen om 

waarderingsgegevens die in de praktijk tot stand gekomen zijn. Bij het Hay-systeem en het 

IFA-systeem zijn gegevens door systeemhouders ter beschikking gesteld. Bij de overige 

systemen zijn gegevens door specifieke organisaties ter beschikking gesteld; voor deze 

systemen is een fictieve systeemnaam gekozen. 

Hay-systeem 

Het Hay-systeem bevat acht, algemene kenmerken onderverdeeld in drie domeinen: 

Kennis: functietechnische kennis, sociale vaardigheden, en bestuurskunde; probleem

behandeling: complexiteit, vrijheid van denken; verantwoordelijkheid: vrijheid van handelen, 

invloed, accountability. In totaal gaat het om 13456 functies. 

De schalen bij het HAY-systeem zijn niet lineair. Elk volgende stap is 15% hoger dan 

de voorgaande. Om statistische berekeningen te kunnen maken zijn de schalen 

getransformeerd naar lineaire schalen. 
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IF A-systeem 

Het IF A-systeem bevat twaalf kenmerken, verdeeld over vier domeinen: kennis: 

vakkennis, functionele vaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid; zelfstandigheid: informatie

kader, keuzemoeilijkheid, methodische vaardigheid; verantwoordelijkheid: beslissingsruimte, 

beïnvloedingsdomein, afbreukrisico; bezwarende werkomstandigheden: bezwarende 

lichaamshouding en/of tijdsomstandigheden, werksituatie/ werkklimaat, werkrisico. De 

kenmerken van het domein werkomstandigheden zijn functiespecifiek. De andere kenmerken 

zijn algemeen. In totaal gaat het om 2503 functies. 

Het IFA-systeem is sinds het onderzoek is uitgevoerd in een aantal opzichten 

veranderd. Veranderingen zijn niet van dien aard (vooral aanscherping van definities) dat dit 

consequenties heeft voor de onderzoeksbevindingen. 

GB-systeem 

Het gaat hier om een functiewaarderingssysteem dat vooral bij bankorganisaties 

gebruikt wordt. Het GB-systeem bevat zeven domeinen (hoofdkenmerken) telkens in twee 

kenmerken onderverdeeld: kennis: niveau en aard; probleembehandeling: vrijheid, 

moeilijkheidsgraad; besluitvorming: vrijheid, gevolgen; communicatie: intensiteit, aard; 

supervisie: aard, aantal ondergeschikten: methodische vaardigheid: vaardigheid, accuratesse; 

vreemde talen: aantal talen, intensiteit. De kenmerken van de eerste vier domeinen zijn 

algemeen van aard, de overige zijn functiespecifiek. In totaal gaat het om 150 functies. 

SB-systeem 

Dit instrument wordt binnen één specifieke organisatie gebruikt. Het instrument 

bestaat uit achttien kenmerken, onderverdeeld in vier domeinen en een categorie diversen: 

kennis: opleiding, veelzijdigheid, ervaring; communicatie: mondelinge - en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid, druk door contacten, belang en frequentie; verantwoordelijkheid: 

vrijheid van handelen, ruggespraak, afbreukrisico; leidinggeven: aantal ondergeschikten, 

niveau, veelzijdigheid; diversen: druk door omstandigheden, creativiteit, functionele 

bevoegdheden, vreemde talen en methodische vaardigheid. Het aantal betrokken functies is 

gelijk aan 610. 

Vrijwel alle genoemde kenmerken zijn onderverdeeld in twee subkenmerken, waarvan 

de precieze scoring onbekend is. De analyses zijn derhalve uitgevoerd op het niveau van 
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kenmerken. De kenmerken van eerste drie domeinen en het kenmerk druk door 

omstandigheden zijn algemeen van aard, de overige zijn functiespecifiek. 

IO-systeem 

Dit instrument wordt eveneens binnen één specifieke organisatie gebruikt. Het 

instrument bestaat uit acht domeinen (hoofdkenmerken), telkens in twee kenmerken 

onderverdeeld: kennis: gerichtheid, niveau; contact: aard, reikwijdte; uitdrukkings

vaardigheid: aard, complexiteit; zelfstandigheid: aard, vrijheid; afbreukrisico: consequenties, 

kans; leidinggeven: veelzijdigheid, complexiteit; manuele vaardigheden: veelzijdigheid, 

beheersing; werkomstandigheden: aard, reikwijdte. De laatste drie domeinen bevatten 

functiespecifieke kenmerken, de resterende zijn algemeen van aard. Het gaat om 90 functies. 

In tabel 5.1.1 wordt een overzicht van de algemene- en specifieke hoofdkenmerken 

van de vijf systemen gegeven. 

Tabel 5.1.1 Overzicht algemene- en specifieke hoofdkenmerken van de vijf systemen 

Algemene hoofdkenmerken Functiespecifieke hoofdkenm. 

Hay-systeem Kennis 
Probleembehandeling 
Verantwoordelijkheid 

IFA-systeem Kennis 
Zelfstandigheid 
Verantwoordelijkheid 

Bezw. werkomstandigheden 

GB-systeem Kennis Supervisie 
Probleembehandeling Methodische vaardigheid 
Besluitvorming Vreemde talen 
Communicatie 
Verantwoordelijkheid 

SB-systeem Kennis Leidinggeven 
Communicatie Vreemde talen 
Verantwoordelijkheid Methodische vaardigheid 
Druk door omstandigheden Functionele bevoegdheden 

Creativiteit 

IO-systeem Kennis Supervisie 
Contact Manuele vaardigheden 
Uitdrukkingsvaardigheid Werkomstandigheden 
Zelfstandigheid 
Afbreukrisico 
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Lisrel-analyses 

Confirmatieve factoranalyses worden uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren 

ten grondslag liggen aan functiewaarderingsgegevens die zijn verkregen in de praktijk aan de 

hand van vijf verschillende functiewaarderingssystemen. Om te onderzoeken welke 

factorstructuur aan scorepatronen ten grondslag ligt, zijn diverse Lisrel-analyses (Ullman, 

1996; Jöreskog & Sörbom, 1988; Scott Long, 1987; Tabachnick & Fidell, 1996) uitgevoerd. 

Ten eerste werd confirmatief getoetst of de domeinenstructuur teruggevonden werd. Voor elk 

van de vijf functiewaarderingssystemen kon geen goede factor-oplossing worden gevonden 

(Phi bleek niet positief gedefinieerd). Zoals verwacht bleken kenmerken hoog met elkaar te 

correleren, ook als zij tot verschillende domeinen behoorden. 

Uiteindelijk is een andere strategie gekozen om te kunnen onderzoeken welke 

factoroplossing het best de data kan beschrijven. Bij elk functiewaarderingssysteem werd 

telkens in eerste instantie een één-factor-oplossing getoetst. Daarna werd getoetst voor een 

twee-factor-oplossing, daarna een drie-factor-oplossing, etc, totdat toevoeging van een extra 

factor niet tot een betere oplossing leidde. Keuzes over welke kenmerken op een extra 

onderscheiden factor moesten laden werden gemaakt op grond van: Lisrei modifïcatie-indices, 

hoogte van correlaties tussen kenmerken van verschillende domeinen, en veranderingen in 

Chi-kwadraat (AX2). 

Omdat het aantal functies in enkele datasets extreem hoog was, bleek de verandering 

in Chi-kwadraat in veel gevallen significant te zijn. Daarom is ervoor gekozen nog een 

andere passingsmaat te rapporteren, namelijk de 'standardized root mean square residual' 

('srmr'). De 'srmr' is een fit index gebaseerd op residuen; het gaat om gemiddelde verschillen 

tussen steekproef varianties en covarianties en de geschatte populatie varianties en 

covarianties. Een waarde van .05 of lager is wenselijk (Tabachnick & Fidell, 1996). 
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5.1.3 Resultaten 

In tabel 5.1.2 staan de resultaten van de confirmatieve factoranalyses (met behulp van 

Lisrei) vermeld. 

Tabel 5.1.2 resultaten confirmatieve factoranalyse (Lisrei) bij functiewaarderingsgegevens 

van vijf functiewaarderingssystemen 

Functiewaarderingssysteem 
Factor oplossingen r X2 df AZ2 srmr 

1. HAY Svsteem CN= 13.4561 
Een-factor-oplossing (8 kenmerken) 15793.45 20 .075 
Twee-factor-oplossing 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (6) 
F1F2 

.71 13017.50 19 2775.95 .058 
F2=sociale vaardigheden, invloed (2) 

Drie-factor-oplossing r = .72 12774.29 17 243.21 .057 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (4) r" = .94 
F2=sociale vaardigheden, invloed (2) /'"= .66 
F3=bestuurskunde, accountability (2) F2F3 

2. IFA Svsteem fN=2.503ï 
Een-factor-oplossing (12 kenmerken) 2184.98 54 .087 
Twee-factor-oplossing r — -.17 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (9) F1F2 1036.80 53 1148.14 .041 
F2=werkomstandigheden (3) r — -.16 

Drie-factor-oplossing 
1 FIF2 

.97 
805.98 51 230.82 .040 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (7) F 1 F 3 ~ 
.97 

F2=werkomstandigheden(3) F2F3 -.17 
F3=keuzemoeilijkheid, vrijheid van handelen (2) 

Vier-factor-oplossing F1F2 -.16 579.82 48 226.16 .039 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3, F4 (4) FIF3 .99 
F2=werkomstandigheden(3) FIF4 .97 
F3=keuzemoeilijkheid, vrijheid van handelen (2) F2F3 -.17 
F4=uitdrukkingsvaardigheid, 

F2F4 
-.16 

beïnvloedingsdomein, afbreukrisico (3) 
F3F4 

.94 

3.GB-Svsteem(N=150ï 
Een-factor-oplossing (14 kenmerken) 260.01 77 .073 
Twee-factor-oplossing r - .38 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (12) 149.10 76 110.91 .038 
F2=vreemde talen (2) rcl„= .38 

Drie-factor-oplossing FIF2 

r — .77 134.25 74 14.85 .032 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (10) F1F3 

r = .29 
F2=vreemde talen (2) lnn 

Fi=!eidinggeven (2) 
.38 

Vier-factor-oplossing 
r F I F 2 = 

.76 
125.32 71 8.93 .026 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3, F4 (8) r F . F 3 ^ 
.76 

F2=vreemde talen (2) r F , F 4 = -.91 
F3=leidinggeven (2) F2F3 .30 
F4=werkomstandigheden (2) F2F4 

F3F4 

-.27 
-.88 

(Tabel wordt gecontinueerd) 
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r F ! F 2 = .6/ 

FIF2 
.61 

F1F3 .97 

F2F3 .70 

FIF2 
.61 

F1F3 .97 

F1F4 .97 
r F 2 F , = .70 
r F 2 F 4 = .60 
r = .94 

Functiewaarderingssysteem 
Factor oplossingen r yl df A.X2 srmr 

4. SB-svsteem iN=6101 
Een-factor-oplossing ( 18 kenmerken) 3351.43 135 .078 
Twee-factor-oplossing 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (15) rF1F2= .67 1704.35 134 1647.08 .045 
F2=leidinggeven (3) 

Drie-factor-oplossing rFIH= .61 132 556.78 .040 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (12) 
F2=leidinggeven (3) 
F3=verantwoordelijkheid (3) 

Vier-factor-oplossing 999.71 129 147.86 .040 
Fl=alle kenm. uitgezonderd F2, F3, F4 (10) 
¥2=leidinggeven (3) 
F3=verantwoordelijkheid (3) 
F4=belang en freq. -, druk door contacten (2) 

5. IO-systeem (N=90) 
Een-factor-oplossing ( 16 kenmerken) 597.94 104 .141 
Twee-factor-oplossing 

Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2 (14) rF1F2= .39 384.96 103 212.98 .123 
V2=leidinggeven (2) 

Drie-factor-oplossing rF,„= .45 260.88 101 124.08 .087 
Fl=alle kenmerken uitgezonderd F2, F3 (10) 
F2=leidinggeven (2) 
¥3=manuele v.h., werkomstandigheden (4) 

Vier-factor-oplossing r = 4 4 205.72 98 55.16 .070 
Fl=alle kenm. uitgezonderd F2, F3, F4 (10) 
¥2=leidinggeven (2) 
T3=werkomstandigheden(2) 
¥4=manuele vaardigheden (2) 

Vijf-factor-oplossing 
Fl=alle kenm. uitgezonderd F2,F3,F4,F5 (8) rpjF«= / 0 158.23 94 47.49 .056 
V2=leidinggeven (2) 
V3=werkomstandigheden(2) 
¥4=manuele vaardigheden (2) 
F5= afbreukrisico (2) 

r: correlatie tussen factoren (F); x2: Chi Square; df: aantal vrijheidsgraden bij elke factoroplossing; Ax2; Afname in Chi Square, na een 
extra factor aan de factoroplossing toe te voegen; srmr: standardized root mean square residual. 
Functiespecifieke schalen zijn cursief weergegeven. Het aantal kenmerken dat bij een factor hoort staat telkens tussen haakjes vermeld. 

Voor geen van de functiewaarderingssystemen werd de oorspronkelijke 

domeinenstructuur in de verkregen factoroplossingen teruggevonden. Bij het IO-systeem 

blijkt de hier gevonden vijf-factor-oplossing het meest de oorspronkelijke domeinenstructuur 

te benaderen. In de eerste factor blijken echter meerdere domeinen gerepresenteerd te zijn 

(kennis, zelfstandigheid, contact en expressie). Het aantal functies in deze data-set is zeer 

klein (90), waardoor deze gegevens met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten 
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worden. Met de andere systemen wordt een drie-factor-oplossing (Hay-systeem), een vier-

factor-oplossing (IFA-, GB- en SB-systeem), of een vijf-factor-op lossing (IO-systeem) 

teruggevonden. 

In deze laatste drie systemen blijkt een zelfde patroon op te treden bij het type schalen 

dat op de tweede en volgende factoren laden. Alle toegevoegde factoren, na de één-factor

oplossing, bevatten alleen functiespecifieke kenmerken. Indien algemene kenmerken wel op 

een van de toegevoegde factoren laden, dan is de correlatie tussen deze toegevoegde factor en 

de eerste factor hoger dan .97. Dit is zo'n hoge correlatie dat het gerechtvaardigd lijkt te 

concluderen dat deze kenmerken hetzelfde meten als de eerste factor en niet als een aparte 

factor behandeld zouden moeten worden. Bij het IO-systeem is de correlatie tussen de 

factoren, waartoe alleen algemene kenmerken behoren (eerste en vijfde) gelijk aan .77. 

Alhoewel deze correlatie wat lager is, blijkt het beschreven patroon toch ook hier op te gaan. 

Gezien het kleine aantal functies in deze data-set, lijkt het redelijk op grond van deze 

gegevens de conclusie te trekken, dat aan algemene kenmerken één factor ten grondslag ligt. 

De resultaten met betrekking tot het Hay-systeem lijken in tegenspraak met het 

bovenstaande. Immers het gaat bij het Hay-systeem om een zeer groot aantal functies (13456) 

en ook hier blijkt het eerder beschreven patroon niet helemaal op te gaan. Tevens is het zo dat 

dit systeem geen overduidelijke functiespecifieke kenmerken bevat en hierbij toch een drie

factor-oplossing wordt gevonden. Weliswaar blijkt de correlatie tussen de eerste en derde 

factor zeer hoog te zijn (.94), maar de correlatie tussen de eerste en tweede factor is zelfs nog 

lager dan bij het IO-systeem (.71). De kenmerken die bij deze tweede factor blijken te horen 

zijn sociale vaardigheden en invloed. Beide kenmerken blijken een naar verhouding veel 

kleiner aantal schaalpunten (3) te hebben dan de overige kenmerken (6-8). De hieruit 

resulterende meer beperkte spreiding kan mogelijk deze lagere correlatie verklaren. 

Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat typisch algemene 

kenmerken tot eenzelfde factor behoren en dus hetzelfde onderliggende aspect meten. 

Voorbeelden van dit soort kenmerken zijn: opleidingsniveau, kennisniveau, ervaring, type 

communicatie, expressieniveau, beslissingscomplexiteit, type werkproblemen, vrijheid van 

handelen, accountability, invloed en afbreukrisico. De gevonden factor zou getypeerd kunnen 

worden als een algemene niveau-factor, omdat de kenmerken die bij deze factor horen bij alle 

onderscheidbare algemene domeinen behoren: kennis, communicatie, zelfstandigheid, 

probleembehandeling en verantwoordelijkheid. 
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Typische functiespecifieke factoren blijken aangeduid te kunnen worden als: 

werkomstandigheden (IFA, GB en IO-systeem), leidinggeven (GB, SB en IO-systeem) en 

vreemde talen (SB-systeem). Bij het GB-systeem blijkt de factor werkomstandigheden hoog 

negatief te correleren met de eerste factor (-.91), reflecterend dat een hogere score op 

werkomstandigheden bij de overwegend lager scorende functies gevonden wordt. 

5.1.4 Discussie 

Op basis van confirmatieve factoranalyse over functiewaarderingsgegevens van vijf 

functiewaarderingssystemen, is de volgende conclusie getrokken: de algemene (op alle 

functies van toepassing zijnde) kenmerken van functiewaarderingssystemen meten hetzelfde 

onderliggend aspect: het algemene functieniveau. Alleen functiespecifieke kenmerken, die 

voor een beperkte groep van functies relevant zijn, blijken zich hiervan te kunnen 

onderscheiden. 

Deze discussie richt zich verder op twee onderwerpen. Ten eerste worden de 

mogelijke consequenties van de gevonden hoge correlaties tussen de domeinen besproken. 

Ten tweede wordt ingegaan op mogelijke nadelen van het gebruik van functiespecifieke 

kenmerken. 

Meerdere dimensies met een lage constructvaliditeit, of één dimensie met een hoge 

interne consistentie? 

Het feit dat algemene kenmerken van verschillende domeinen in feite hetzelfde blijken 

te meten, kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Men zou kunnen concluderen dat de 

discriminerende validiteit laag is en dat het dus met de psychometrische kwaliteiten van 

functiewaarderingssystemen minder goed gesteld is. Een andere benadering leidt tot de 

conclusie dat het bij functiewaardering in feite om maar één algemene dimensie gaat, 

waarmee meerdere facetten gemeten worden met een zeer hoge interne consistentie. 

Gecombineerd met eerdere conclusies over de hoge IBB bij functiewaardering, zou dan juist 

gesteld kunnen worden dat de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen 

zeer groot zijn. 

Als het gaat om het vaststellen van het algemene functieniveau in punten, zonder dat 

functies in functiegroepen ondergebracht worden (zie paragraaf 5.2), dan kan de tweede 

conclusie worden onderschreven. Met de algemene kenmerken van functiewaarderings-
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systemen wordt vanuit verschillende perspectieven (facetten) telkens het algemene 

functieniveau gemeten. Er wordt niet, zoals bij een analyse van de taakinhoud, gekeken naar 

concrete taken of gedragingen. Bij functieanalyse in termen van taken of gedrag zijn veel 

meer factoren nodig om uiteenlopende functies te typeren (zie bijvoorbeeld Peterson & 

Bownas, 1982; McCormick e.a., 1972). Het abstractieniveau bij het meten van functiezwaarte 

is zodanig dat functies in heel globale zin worden gewaardeerd en wel in termen van 

algemeen niveau van functioneren. Dat hierbij maar één factor teruggevonden wordt is niet 

verbazingwekkend. 

Elizur (1980, 1987) pleitte er vanuit een ander perspectief voor dat functiezwaarte op 

één-dimensionele wijze gemeten zou moeten worden. Hij kwam tot deze conclusie door 

score-patronen van items te analyseren, waarbij hij vond dat items die een monotoon stijgend 

verband met het functieniveau hebben, het meest geschikt zijn om functiezwaarte te meten. 

Ook Elizur (1980) vond overigens dat items niet gericht moeten zijn op specifieke functies. 

Nadelen van functiespecifieke kenmerken 

Het abstractieniveau van functiespecifieke kenmerken verschilt van dat van de 

algemene kenmerken. Bij algemene kenmerken wordt telkens het algemene niveau gemeten 

op een bepaald facet. Bij functiespecifieke kenmerken worden bepaalde concrete onderdelen 

van de taakinhoud belicht. Alleen als bepaalde taken uitgevoerd worden (zoals leidinggeven, 

het gebruiken van vreemde talen, het uitvoeren van taken geassocieerd met bezwarende 

werkomstandigheden) zijn extra punten te verdienen. 

Het gebruik van dergelijke functiespecifieke kenmerken heeft een aantal nadelen. Een 

eerste nadeel is dat functiespecifieke kenmerken arbitrair gekozen kunnen zijn uit alle 

mogelijke relevante aspecten die bij verschillende functies een rol kunnen spelen. Hiermee 

kunnen sommige functies ten opzichte van andere bevoordeeld worden. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor een kenmerk als vreemde talen. Ten tweede kunnen functiespecifieke kenmerken 

overlappen met algemene kenmerken, wat tot voordelen voor sommige functies kan leiden. 

Bijvoorbeeld door aan leidinggeven extra waarde toe te kennen boven de al toegekende 

punten voor verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het waarderen van 

functies van hoog niveau zonder leidinggevende taken. Door aan bepaalde taken een extra 

waarde toe te kennen en aan andere niet, kunnen problemen ontstaan in de ervaren 

functiehiërarchie binnen de organisatie. Ten derde kunnen met functiespecifieke kenmerken 
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aspecten gemeten worden die niets met het functieniveau te maken hebben. Dit geldt voor 

kenmerken die met bezwarende werkomstandigheden te maken hebben. Alhoewel het 

gewenst kan zijn deze aspecten te belonen, zou dit niet via functiewaardering bepaald moeten 

worden, maar lijkt het beter hiervoor regelingen te hebben buiten functiewaardering om. In de 

praktijk gebeurt dit laatste overigens regelmatig. 

Omdat het gebruik van functiespecifieke kenmerken met genoemde nadelen 

geassocieerd is, lijkt het zinvol alleen algemene kenmerken in de functiewaardering op te 

nemen, tenzij het gebruik van bepaalde functiespecifieke aspecten (theoretisch) onderbouwd 

kan worden. Indien voor bepaalde aspecten in de taakinhoud toch gecompenseerd zou moeten 

worden, zou dit bij voorkeur apart van functiewaardering behandeld kunnen worden. 
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5.2 Psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingssystemen in relatie tot 

functiegroeptoewijzing. 

5.2.1. Inleiding 

Uit het voorgaande bleek dat de psychometrische kwaliteiten van 

functiewaarderingssystemen hoog zijn wanneer als perspectief de 'zwaarte' van functies, 

uitgedrukt in punten, wordt gekozen. De IBB is dan hoog, evenals de interne consistentie. 

Iets anders is het wanneer de toewijzing van functies aan functiegroepen 

(functieniveaugroepen) als uitgangspunt genomen wordt. Met behulp van een 

functiewaarderingssysteem wordt de zwaarte van een functie bepaald, wat uitgedrukt wordt in 

een puntentotaal. De puntentotaalschaal over alle functies is onderverdeeld in functiegroepen, 

zodat een functie aan een functiegroep toegewezen kan worden wanneer de puntentotaalscore 

bekend is. In de meeste gevallen corresponderen functiegroepen direct met salarisgroepen. 

Het uiteindelijk salaris dat betaald wordt kan onafhankelijk van deze toewijzing nog 

beïnvloed worden door aspecten als de plaats op de schaal binnen een salarisgroep, extra 

toeslagen op grond van prestaties, onregelmatige diensten, en/of overwerk. 

In de onderzoeksliteratuur zijn meerdere onderzoeken te vinden, die betrekking 

hebben op de psychometrische kwaliteiten van functiewaarderingsgegevens met het oog op 

het toewijzen van functies aan functiegroepen. Een belangrijke onderzoek in dit opzicht is die 

van Madigan (1985). Hij liet zien dat hoewel de IBB bij puntentotaalscores bij drie 

functiewaarderingssystemen hoog was, namelijk .85, .95 en .96, de overeenstemming in de 

toewijzing van functies aan functiegroepen toch heel laag bleek te zijn, namelijk 

respectievelijk 38%, 47% en 51%. Madigan concludeerde dat een IBB van .95 bij 

functiewaardering dus niet hoog genoeg kan zijn. 

Het is echter de vraag hoeveel ruimte er is om een dergelijk hoge IBB nog te 

verbeteren. Bovendien heeft een lage overeenstemming in functiegroepplaatsing niet 

noodzakelijkerwijs met een te lage IBB te maken te hebben. Dit gegeven zou wel eens 

veroorzaakt kunnen zijn door het feit dat functiewaarderingssystemen niet goed aansluiten op 

de sterk gedifferentieerde functiegroepindelingen die in de praktijk gehanteerd worden. 

Er is meer onderzoek dat het zelfde patroon laat zien: hoge correlaties bij het 

vergelijken van puntentotaalscores en een relatief lage overeenstemming in 

functiegroepplaatsing. Dit effect werd een halve eeuw geleden ook al gevonden door Lawshe 

en Wilson (1947): de IBB in hun onderzoek was bij twee verschillende systemen gelijk aan 
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.77 en .89, met een overeenstemming in functiegroepplaatsing van respectievelijk 35% en 

43%. Ook bij het modificeren van functiewaarderingssystemen werd dit effect aangetoond: 

Lawshe (1945) vond een correlatie van .98 tussen puntentotaalscores van een origineel en een 

vereenvoudigd systeem, met een overeenstemming in functiegroepplaatsing van 62%. 

Madigan en Hoover (1986) vonden bij een soortgelijk onderzoek een correlatie van .92 tussen 

puntentotaalscores van een origineel en gemodificeerd systeem, met een overeenstemming in 

functiegroepplaatsing van 73%. Ook bij het vergelijken van functiewaarderingsuitkomsten 

van verschillende systemen werden soortgelijke patronen gevonden (Madigan & Hoover, 

1986; Collins & Muchinsky, 1993). 

Een verklaring voor het vinden van telkens onverwacht lage overeenstemmings

percentages in functiegroepplaatsing zou kunnen zijn, zoals we zojuist al oppperden, dat 

functies in teveel functiegroepen ondergebracht worden en dat functiewaarderingssystemen in 

feite niet in staat zijn zo'n gedifferentieerd onderscheid tussen functies aan te brengen. 

Uitgangspunt van het onderzoek dat nu volgt, is nader te onderzoeken of het ten aanzien van 

de aansluiting van functiewaarderingssystemen op functiegroepindelingen (salarisstructuren) 

'wringt'. 

Het aantal functiegroepen dat bij functiewaarderingssystemen gehanteerd wordt kan 

sterk variëren, maar bij de vijf systemen die bij dit onderzoek betrokken zijn varieert dit aantal 

van 10 tot 18. In welke mate functiewaarderingssystemen geschikt zijn functies in dit relatief 

grote aantal functiegroepen onder te brengen zal aan de hand van een aantal eigenschappen 

van functiewaarderingssystemen onderzocht worden, zoals: 1) het aantal schaalpunten per 

kenmerk; 2) het aantal en het type kenmerken dat gebruikt wordt voor functiewaardering en; 

3) de aan de kenmerken toegekende gewichten. 

Hoe meer schaalpunten een kenmerk heeft des te sterker kan onderscheid tussen 

functies gemaakt worden. Het aantal (gedefinieerde) schaalpunten dat aan een kenmerk 

verbonden is, varieert van drie tot acht bij de vijf functiewaarderingssystemen die bij dit 

onderzoek betrokken zijn. Dat lijkt weinig in verhouding tot het aantal eerder genoemde, 

gebruikte functiegroepen. 

Door meerdere kenmerken te hebben kan het differentiatievermogen van 

functiewaarderingssystemen toenemen, ook al hebben kenmerken doorgaans maar een beperkt 

aantal schaalpunten. Wat bij veel systemen voorkomt is dat twee kenmerken in een 
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matrixtabel gekruist worden. Stel dat beide kenmerken vier mogelijke schaalniveaus hebben, 

dan ontstaat door combinatie van beide kenmerken een tabel met zestien cellen. Als beide 

kenmerken dezelfde wegingsfactor hebben (dezelfde stapgrootte, hetzelfde verschil in punten, 

tussen opeenvolgende schaalniveaus hebben), zal het aantal mogelijke waarden kleiner zijn 

dan zestien, omdat dan bijvoorbeeld met cel 2,3 hetzelfde aantal punten geassocieerd is als 

met cel 3,2. Daarnaast zal het werkelijke aantal verschillende waarden waarop tussen functies 

gedifferentieerd wordt verder afnemen indien de correlatie tussen verschillende kenmerken 

hoog is. In dat geval komt het vrijwel niet voor dat functies op het ene kenmerk hoog scoren 

en op het andere laag en zullen de meeste functies op beide kenmerken min of meer even 

hoog scoren (alleen de diagonale waarden in de tabel zullen in dat geval gebruikt worden). Uit 

het hiervoor besproken onderzoek (paragraaf 5.1) kwam naar voren dat de meeste kenmerken 

in feite hetzelfde meten en zeer hoog met elkaar gecorreleerd zijn. Hierdoor zal het 

differentiatievermogen van functiewaarderingssystemen afnemen. 

Wegingsfactoren zijn tot slot ook bepalend voor het tot stand komen van de 

puntentotaalscore. Wegingsfactoren bepalen uiteindelijk welke stapgrootte (verschil in 

punten) verbonden is met opeenvolgende schaalniveaus van een kenmerk. Dus als voor een 

kenmerk als bijvoorbeeld functietechnische kennis de volgende waarden te behalen zijn: 5, 

10, 15, 20, 25 en 30 punten; is de wegingsfactor gelijk aan vijf. Wegingsfactoren kunnen in 

combinatie met de eerder genoemde punten, van invloed zijn op het differentiërend vermogen 

van een functiewaarderingssysteem. Als een kenmerk dat een sterk onderscheidingsvermogen 

heeft een relatief groot gewicht heeft, dan zal dit een positieve invloed kunnen hebben op het 

uiteindelijk onderscheidend vermogen van een functiewaarderingssysteem. Als het aantal 

schaalpunten van kenmerken niet varieert en er hoge correlaties tussen kenmerken te vinden 

zijn, zou het niets uit moeten maken welke gewichten aan kenmerken gegeven worden. 

In het nu volgende onderzoek wordt een aantal exploraties met functiewaarderings-

gegevens van de eerder genoemde vijf functiewaarderingssystemen uitgevoerd, waarbij 

telkens kleine wijzigingen in functiewaarderingssystemen aangebracht worden op de 

genoemde punten (aantal schaalpunten, aantal en type kenmerken, en wegingsfactoren). De 

puntentotaalscores van het oorspronkelijke functiewaarderingssysteem en van de 

gemodificeerde versie hiervan worden telkens vergeleken, evenals gegevens over toegewezen 

functiegroepen van beide versies. 
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Bij de vijf in dit onderzoek betrokken functiewaarderingssystemen wordt in de 

praktijk op verschillende manieren onderscheid gemaakt tussen functies op grond van 

subjectieve aspecten. Dit kan gebeuren door buiten het systeem om, aan functies een extra 

score toe te kennen in de vorm van een extra plusje of minnetje bij één of meer kenmerken, 

zoals bij twee van de vijf systemen gebeurde. Bij de andere drie systemen werden de 

gedefinieerde (geobjectiveerde) schaal waarden gecombineerd met niet nader gedefinieerde 

(subjectieve) schaalpunten. Scores verkregen door punten die toegekend zijn zonder 

verantwoording in de vorm van omschreven definities (subjectieve schaalwaarden), kunnen de 

IBB sterk verlagen (zie ook hoofdstuk 4). In het onderzoek waarover we nu rapporteren 

worden functiewaarderingssystemen in dit opzicht gemanipuleerd door deze subjectieve 

schaalwaarden te negeren en deze opgeschoonde puntentotalen en toegewezen functiegroepen 

te vergelijken met de originelen. Dat leidt in alle gevallen in meer of mindere mate tot een 

reductie van het aantal gehanteerde schaalpunten. 

In feite wordt hiermee een IBB-onderzoek nagebootst, waarbij beide beoordelaars het 

eens zijn over de toewijzing van volledig omschreven (geobjectiveerde) schaalwaarden, maar 

het oneens zijn over de toepassing van niet nader omschreven (subjectieve) schaalwaarden. 

Hiermee wordt duidelijk, wat de invloed is van subjectieve schaalwaarden op de toewijzing 

van functies aan functiegroepen. 

Ook wordt onderzocht, wat het effect is van systeemreductie door kenmerken weg te 

laten. Onderzocht wordt wat er gebeurt met fünctiegroepplaatsing als: 1) functiespecifieke 

kenmerken worden weggelaten en; 2) het aantal algemene kenmerken verder wordt 

teruggebracht tot drie of zelfs tot één kenmerk. 

Het effect van verschillende wegingsfactoren op functiegroeptoewijzingen wordt 

onderzocht door alle kenmerken hetzelfde gewicht te geven, en vervolgens de daarop 

gebaseerde totaalscores en toegewezen functiegroepen met de originele te vergelijken. 
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5.2.2 Methode 

Aantal functiegroepen en gebruik van subjectieve schaalwaarden 

Voor een beschrijving van de kenmerken van de vijf functiewaarderingssystemen in 

dit onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.1. Hier zal voor elk 

functiewaarderingssysteem het aantal functiegroepen worden vermeld alsmede de manieren 

waarop subjectieve schaalwaarden een rol spelen. 

Bij het Hay-systeem worden functies niet automatisch in functiegroepen 

ondergebracht. Dit wordt per bedrijf nader ingevuld. Om het effect van 

systeemkarakteristieken op functiegroeptoewijzing te kunnen onderzoeken is de 

puntentotaalschaal van het Hay-systeem in een 18 functiegroepen onderverdeeld. Er is voor 

dit aantal gekozen, omdat dit aantal ook bij het eveneens in dit onderzoek opgenomen IFA-

systeem dat aan het Hay-systeem verwant is, gehanteerd wordt en de spreiding van functies 

over kenmerken van beide data-sets vergelijkbaar is. Bij beide instrumenten blijkt het 

mogelijk te zijn een extra (subjectieve) score toe te kennen op één of meer kenmerken in de 

vorm van een plusje of minnetje. 

Voor beide systemen zal onderzocht worden wat er met puntentotaalscores en 

toegewezen functiegroepen gebeurt als deze extra scores weggelaten worden. Bij beide 

systemen zal ook onderzocht worden of en in hoeverre de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing hoger wordt als functiegroepen breder gemaakt worden. 

Omdat extra subjectieve scores niet altijd verbonden zijn aan één specifiek kenmerk 

kan dit effect niet constant worden gehouden als de andere systeemmanipulaties uitgevoerd 

worden (veranderden wegingsfactoren en reductie in het aantal kenmerken). Bij de analyses 

waarbij wegingsfactoren van kenmerken worden veranderd, wordt dit probleem verholpen 

door in twee datasets analyses uit te voeren: 1) in de totale set, waarbij subjectieve 

schaalscores weggelaten worden in combinatie met het veranderen van wegingsfactoren en 2) 

in een gereduceerde dataset van functies waaraan geen extra (subjectieve) schaalscores zijn 

toegekend. Analyses waarbij het effect van reductie in het aantal kenmerken onderzocht 

wordt, zijn alleen in de totale data-set uitgevoerd (dus met weglating van subjectieve 

schaalscores). 

Bij het GB-systeem wordt van 15 functiegroepen gebruik gemaakt, bij het IO-systeem 

zijn dit er 10. Bij beide systemen worden geobjectiveerde schaalwaarden gecombineerd met 
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subjectieve schaalpunten binnen een schaal van het formele functiewaarderingssysteem. Om 

het effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden te kunnen onderzoeken moeten 

schalen getransformeerd worden. Dit is gedaan door schaalwaarden die geassocieerd zijn met 

subjectieve schaalwaarden door afronding naar geobjectiveerde schaalwaarden terug te 

brengen. 

Bij het SB-systeem wordt net als bij het GB-systeem gebruik gemaakt van 15 

functiegroepen. Bij dit systeem worden net als bij het GB- en IO-systeem subjectieve 

schaalwaarden met geobjectiveerde gecombineerd. Bij dit systeem is er echter een aantal 

kenmerken, waarbij tussen sommige schaalwaarden meer subjectieve schaalwaarden zijn 

geplaatst dan tussen andere. Hierdoor is het lastig scores van kenmerken op systematische 

wijze te splitsen in een score op grond van geobjectiveerde schaalwaarden, een score op grond 

van subjectieve schaalwaarden en een bijbehorende wegingsfactor. Daarnaast worden bij dit 

systeem voor de meeste kenmerken weer meerdere subkenmerken gebruikt om tot een 

schaalscore te komen. In de verkregen data-set was deze opsplitsing niet terug te vinden, 

waardoor het op een goede manier opsplitsen van scores van kenmerken onmogelijk werd. 

Om deze redenen is dit systeem niet voor alle manipulaties ingezet en alleen gebruikt om het 

effect van systeemreductie te kunnen onderzoeken. 

Systeemmanipulaties 

De systemen zijn op drie manieren gemanipuleerd en in alle gevallen zijn nieuwe 

puntentotaalscores en toegewezen functiegroepen met de oorspronkelijke gegevens 

vergeleken. Indien de gemanipuleerde puntentotaalschaal niet meer equivalent bleek te zijn 

aan de originele puntentotaalschaal, is met behulp van regressieanalyse vastgesteld met welke 

formule het best de originele puntentotaalscores verkregen konden worden, om de 

bijbehorende functiegroepen af te kunnen leiden. Regressievergelijkingen zijn gebruikt bij 

twee soorten manipulaties: bij de reductie van het aantal kenmerken en de veranderingen in de 

wegingsfactoren van kenmerken. 

In totaal worden drie manipulaties uitgevoerd. Ten eerste wordt het effect onderzocht 

van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op puntentotaalscores en toegewezen 

functiegroepen. Hierboven is bij elk systeem beschreven hoe dit uitgevoerd is. Ten tweede 

wordt het effect van het veranderen van wegingsfactoren onderzocht, door aan alle 

kenmerken dezelfde wegingsfactor toe te kennen. Tot slot wordt onderzocht wat het effect van 
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systeemreductie is door eerst alle functiespecifieke kenmerken weg te laten en vervolgens het 

aantal algemene kenmerken verder terug te brengen tot drie en uiteindelijk tot één. Bij het 

Hay-systeem worden bij deze systeemreductie-manipulaties de kenmerken sociale 

vaardigheid en invloed weggelaten in de eerste stap, omdat deze kenmerken tot een tweede 

factor bleken te behoren (zie paragraaf 5.1). 

Bij het Hay- en IF A-systeem blijken de eerder genoemde extra scores (subjectieve 

schaalwaarden) niet altijd aan één kenmerk gekoppeld te zijn. Soms kon alleen indirect 

herleid worden dat extra (subjectieve) scores een rol spelen, omdat het puntentotaal anders 

bleek te zijn dan de optelsom van scores op afzonderlijke kenmerken. Daarom worden de 

verschillende exploraties alleen uitgevoerd op de formele volledig gedefinieerde schalen. 

Daarnaast worden, in een aantal gevallen, ook exploraties uitgevoerd binnen een verkort 

functiebestand, waar deze extra toegevoegde scores geen rol bleken te spelen. Bij het GB en 

het IO-systeem is het wel mogelijk zowel exploraties uit te voeren op de oorspronkelijke 

schalen als op de getransformeerde schalen van kenmerken, waarbij subjectieve 

schaalwaarden weggelaten zijn. 
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5.2.3 Resultaten 

Op functiewaarderingsgegevens van vijf functiewaarderingssystemen zijn drie 

verschillende manipulaties uitgevoerd: subjectieve schaalwaarden zijn weggelaten, 

wegingsfactoren zijn veranderd en het aantal kenmerken dat gebruikt wordt is gereduceerd. 

De resultaten van elk type manipulatie worden apart besproken. 

Effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden 

In tabel 5.2.1 staan de resultaten vermeld van exploraties op de datasets van vijf 

functiewaarderingssystemen waarbij subjectieve schaalwaarden zijn weggelaten. 

Tabel 5.2.1: 

Effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op de puntentotaalscore en 

functiegroepplaatsing 

Functiewaarderingssysteem 

(N=aantal functies) 

HAY systeem (N=13456) 

IFA systeem (N=2503) 

GB systeem (N=l 50) 

10 systeem (N=90) 

rra0 pin.tot.: correlatie tussen puntentotaalscores van gemanipuleerd en origineel systeem 
aant. Gedef. Ankers: aantal omschreven, gedefinieerde, schaalpunten 
% ovs fgr.plt: overeenstemmingspercentage functiegroepplaatsing van gemodificeerd en oorspronkelijke functiewaarderingssysteem. 

Het effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op de puntentotaalscore is 

relatief klein: correlaties tussen nieuwe en oorspronkelijke puntentotalen liggen tussen de .93 

en .99. Het effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op de functiegroepplaatsing 

is daarentegen wel groot: het percentage overeenstemming varieert van 38 tot 74%. De laagste 

overeenstemming wordt gevonden bij het GB- en IO-systeem, waarbij ook de grootste 

reductie in het aantal schaalwaarden (ankers) heeft plaatsgevonden. De reductie in het aantal 

schaalpunten bij het Hay, IFA, GB en IO-systeem bedraagt respectievelijk: 14%, 20%, 61% 

en 75% (bij benadering). Het percentage oorspronkelijke resterende schaalpunten blijkt 

vrijwel perfect samen te hangen met het percentage overeenstemming in 

functiegroepplaatsing (r: .98). Dus hoe groter de reductie in het aantal schaalpunten, des te 

lager de overeenstemming in functiegroepplaatsing. 

r Aant. kenm. % ovs 

pnt.tot (aant. gedef. 

ankers) 

fgr.plt. 

0.99 8 (6.3) 74 

0.99 12(5.0) 63 

0.98 14 (4.6) 45 

0.93 16(3.7) 38 
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Meerdere conclusies kunnen uit deze resultaten getrokken worden. Ten eerste kan op 

grond van deze resultaten geconcludeerd worden dat de uiteindelijke toewijzing van functies 

aan functiegroepen in hoge mate bepaald wordt door subjectieve schaalwaarden. Ten tweede 

kan voor IBB-onderzoek, uit de resultaten van de exploratie met het Hay-systeem 

geconcludeerd worden dat zelfs een betrouwbaarheidsgrens van .99 niet hoog genoeg is om 

een acceptabel afwijkingspercentage te vinden in functiegroepplaatsing. Ten derde wordt hier 

het verband zichtbaar tussen het gemiddeld aantal schaalwaarden en de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing. Naarmate het aantal schaalwaarden minder wordt, neemt de 

overeenstemming in functiegroepplaatsing af. 
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Effect van het toekennen van hetzelfde gewicht aan alle kenmerken 

In tabel 5.2.2 is te zien dat als aan alle (ongetransformeerde) kenmerken van 

functiewaarderingssystemen hetzelfde gewicht wordt toegekend, het puntentotaal min of meer 

stabiel blijft (correlaties liggen tussen .99 en 1.00). De toewijzing van functies aan 

functiegroepen wordt hierdoor wel beïnvloed: de overeenstemming in functiegroepplaatsing 

varieert van 53% tot 83%. Indien gewichten veranderd worden gecombineerd met het 

weglaten van subjectieve schaalwaarden, dan wordt de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing veel kleiner (varieert van 30% - 74%). 

Tabel 5.2.2: 

Effect van het toekennen van hetzelfde gewicht aan alle kenmerken, op de puntentotaalscore 

en functiegroepplaatsing 

Functiewaarderingssysteem rmo Aant. kenm. % ovs 

(N=aantal functies) pn°t.tot (gemiddeld fgr.plt. 

aant. ankers) 

0.99 8 (6.3) 74 
1.00' 8 (6.3) 76 

0.98 12(5.0) 55 
0.99 12 (5.0) 60 

0.98 14(4.6) 47 
1.002 7 (33)3 83 

0.85 16(3.7) 30 
0.99 8(19)' 53 

HAY systeem (N=13,456) 
na weglating subjectieve schaalwaarden 
in data set zonder subjectieve schaalwaarden (n = 2873): 

IFA systeem (N=2..Sm) 
na weglating subjectieve schaalwaarden 
in data set zonder subjectieve schaalwaarden (n = 563): 

GB systeem (NNI 50) 
met getransformeerde schalen (zonder subjectieve sch.w.) 
met oorspronkelijke schaalwaarden 

IQ systeem (N=90) 
met getransformeerde schalen (zonder subjectieve sch.w.) 0.85 
met originele schaalwaarden 

rm0 pnt.tot.: correlatie tussen puntentotaalscores van gemanipuleerd en origineel systeem 
aant. Gedef. Ankers: aantal omschreven, gedefinieerde, schaalpunten 
% ovs fgr.plt: overeenstemmingspercentage functiegroepplaatsing van gemodificeerd en het oorspronklijke functiewaarderingssysteem. 
1 : afgerond van .998; 2: afgerond van .999; 3: in al deze gevallen zijn twee subschalen met een beperkt aantal gedefinieerde schaalwaarden 
gecombineerd tot één schaal, waardoor het aantal gecombineerde schaalwaarden relatief groot is. 

De conclusie op grond van deze resultaten is dezelfde wegingsfactor geven aan alle 

kenmerken, een verwaarloosbaar effect heeft op de puntentotaalscores, terwijl dit niet geldt 

voor de toewijzing van functies aan functiegroepen. 
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Effect van reductie in het aantal kenmerken 

Als het gaat om systeemreductie, zijn drie effecten onderzocht: het weglaten van 

functiespecifieke kenmerken, het inzetten van drie algemene kenmerken, of juist van één, op 

het voorspellen van het puntentotaal (zie tabel 5.2.3). 

Tabel 5.2.3: 

Effect van systeemreductie op de puntentotaalscore en functiegroepplaatsing 

Functiewaarderingssysteem 
(N=aantal functies) 

r Aant. kenm. % ovs 
pnt.tot (gemiddeld fgr.plt. 

aant. ankers) 

HAY systeem fN=13.456) 
met weglating van functiespecifieke kenmerken 
door de drie best v.s. algemene kenmerken te nemen 
door het beste v.s. algemene kenmerk te nemen 

IFA systeem fN=2.503) 
met weglating van functiespecifieke kenmerken 
door de drie best v.s. algemene kenmerken te nemen 
door het beste v.s. algemene kenmerk te nemen 

GB systeem (N=150) 
alleen algemene getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. ongetransformeerde kenmerken 
met het beste v.s. alg. getransformeerde kenmerk 
met het beste v.s. alg. ongetransformeerde kenmerk 

IQ systeem fN=90) 
alleen algemene getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. getransformeerde kenmerken 
met de drie best v.s. alg. ongetransformeerde kenmerken 
met het beste v.s. alg. getransformeerde kenmerk 
met het beste v.s. alg. ongetransformeerde kenmerk 

SB systeem (N=610) 
met weglating van functiespecifieke kenmerken 
door de drie best v.s. algemene kenmerken te nemen 
door het beste v.s. algemene kenmerk te nemen 

0.99 6 (6.4) 68 
0.98 3 (7.3) 48 
0.94 1 (8.0) 38 

1.00' 9 (5.3) 89 
0.99 3 (5.7) 64 
0.94 1(6) 41 

0.98 5 (5.2) 53 
0.97 3 (5.0) 50 
1.002 3(33)3 78 
0.94 1(5) 29 
0.98 1 (33)3 63 

0.96 10(3.0) 61 
0.94 3 (3.0) 43 
0.98 3 (20)3 73 
0.78 1(3) 36 
0.97 1 (20)3 73 

0.99 11(9)3 73 
0.99 3(7)3 68 
0.98 1(6)3 60 

rm pnt.tot.: correlatie tussen gemanipuleerde puntentotaalscores van gemanipuleerd en origineel systeem 
aant. Gedef. Ankers: aantal omschreven, gedefinieerde, schaalpunten 
% ovs fgr.plt: overeenstemmingspercentage functiegroepplaatsing van gemodificeerd en het oorspronklijke functiewaarderingssysteem, 
v.s.: best het puntentotaal voorspellend 
1 : afgerond van .998; 2: afgerond van .996; 3: in al deze gevallen zijn twee subschalen met een beperkt aantal gedefinieerde schaalwaarden 
gecombineerd tot één schaal, waardoor het aantal gecombineerde schaalwaarden relatief groot is. 

Eerst wordt hier ingegaan op exploraties met kenmerken met alleen geobjectiveerde 

schaalwaarden (Hay, IFA, GB en IO-systeem). Het weglaten van functiespecifieke 

kenmerken, zoals behorend bij bezwarende werkomstandigheden en leidinggeven, leidt niet 

tot opmerkelijke veranderingen in puntentotalen, correlaties liggen tussen de .96 en 1.00. De 

overeenstemming in de toewijzing van functies aan functiegroepen is bij respectievelijk het 

Hay, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 68%, 89%, 53% en 61%. Het gebruiken van de drie 
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kenmerken die het best het puntentotaal voorspellen, met weglating van subjectieve 

schaalwaarden, leidt tot correlaties met het oorspronkelijke lopend van .94 - .99. De 

overeenstemming in de toewijzing van functies aan functiegroepen is bij respectievelijk het 

HAY, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 48%, 64%, 50% en 43%. Indien maar één algemeen 

kenmerk gebruikt wordt (met weglating van subjectieve schaalwaarden) dan is de correlatie 

met het puntentotaal bij het HAY-, IFA- en GB-systeem: gelijk aan .94, bij het IO-systeem is 

deze correlatie .78. Het overeenstemmingpercentage in toegewezen functiegroepen is voor 

respectievelijk het HAY, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 38%, 41%, 29% en 36%. 

Indien systeemreductie op de ongetransformeerde, oorspronkelijke schalen van 

kenmerken plaatsvindt, is de overeenstemming in functiegroepplaatsing iets hoger. Bij het 

GB, 10- en SB systeem leidt het gebruiken van één algemeen (ongetransformeerd) kenmerk 

tot correlaties tussen puntentotalen van .97 en .98. Het bijbehorend percentage functies dat in 

dezelfde functiegroep wordt ondergebracht is gelijk aan: 63%, 73% en 60%. Dat betekent dat 

door subjectieve schaalwaarden toe te voegen, nadat één getransformeerd (geobjectiveerd) 

kenmerk gebruikt is, de overeenstemming in toegewezen functiegroepen stijgt van 29% tot 

63% bij het GB-systeem en van 36% tot 74% bij het IO-systeem. 

Uit deze resultaten komt naar voren dat het reduceren van het aantal kenmerken tot 

relatief grote verschuivingen leidt in de functiegroeptoewijzing van functies. Het inzetten van 

maar één volledig geobjectiveerd algemeen kenmerk leidt, op één na, tot een correlatie met 

het oorspronkelijke puntentotaal variërend van .94 tot .98: dat betekent dat 88% tot 96% van 

de variantie in het puntentotaal door dat ene kenmerk verklaard wordt. In vergelijking 

daarmee blijkt het percentage functies, dat in dezelfde functiegroep ondergebracht wordt, niet 

boven de 48% uit te komen. 

Door toevoeging van de subjectieve schaalwaarden, stijgt het percentage functies dat 

in dezelfde groep uitkomt (zie GB- en IO-systeem) naar verhouding sterk. Bij het GB- en IO-

systeem leidt toevoeging van deze schaalwaarden tot een hogere overeenstemming in 

functiegroepplaatsing dan door toevoeging van meerdere getransformeerde kenmerken. 
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Exploratie verbreding functiegroepen 

Over de gehele linie blijken alle manipulaties: 1) weglating van subjectieve 

schaalwaarden; 2) verandering in wegingscoëfficiënten en 3) reductie in het aantal 

kenmerken, tot relatief kleine veranderingen in het puntentotaal te leiden, maar tot relatief 

grote veranderingen in de toewijzing van functiegroepen aan functies. Kleine verschillen in 

puntentotaalscores kunnen dus relatief makkelijk leiden tot verschillende functiegroepen. 

De verklaring voor dit fenomeen kan niet gezocht worden in (gebrekkige) 

psychometrische kenmerken van functiewaarderingssystemen, maar kan alleen worden 

toegeschreven aan de 'gespannen' aansluiting van functiewaarderingssystemen op 

functiegroepindelingen. 

Uit het voorgaande blijkt dat door één kenmerk te gebruiken, met weglating van 

subjectieve schaalwaarden, doorgaans correlaties tussen de .94 en .98 behaald worden met het 

oorspronkelijke puntentotaal. Het aantal schaalpunten van dit kenmerk is bij respectievelijk 

het HAY, IFA, GB en IO-systeem gelijk aan: 8, 6, 5, en 3. Het bijbehorend aantal 

functiegroepen dat gebruikt wordt om functies in onder te brengen is bij deze systemen gelijk 

aan respectievelijk 18, 18, 15 en 10. Dit lijkt relatief veel, zeker gezien het feit dat de meeste 

kenmerken dusdanig met elkaar samenhangen, dat ook wanneer kenmerken met elkaar 

gecombineerd worden, het onderscheidend vermogen slechts in beperkte mate zal kunnen 

stijgen. Bij het GB en IO-systeem bleek overigens, na het gebruiken van één algemeen 

kenmerk met alleen gedefinieerde schaalwaarden, de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing sterker te stijgen door het toevoegen van (ongedefinieerde) 

schaalwaarden dan door de toevoeging van meerdere kenmerken. 

Voor het Hay en IFA-systeem bleek dit niet te achterhalen, omdat de subjectieve 

schaalwaarden (extra scores) over het algemeen niet tot één kenmerk te herleiden waren. Het 

Hay en IFA-systeem zijn daarentegen ingezet om het effect van het verbreden van 

functiegroepen te onderzoeken. Hiervoor is nogmaals onderzocht wat het effect is van het 

negeren van subjectieve schaalwaarden op functiegroeptoewijzing, maar nu als de 

functiegroepen verbreed worden. In tabel 5.2.4 staan hiervan de resultaten vermeld. 
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Tabel 5.2.4: 

Effect van het weglaten van subjectieve schaalwaarden op functiegroepplaatsing bij 

verbreding van functiegroepen (fgr). 

Hay-systeem IFA system 

[N=!3456. /•„„,.• 0.99] [N=2503. rpm: 0.99] 

Aantal fgr. Overeenstemming in functiegroepplaatsing 

18 7Ï% 56% 

15 78% 64% 

12 81% 71% 

9 86% 76% 

6 92% 87% 

3 97% 96% 

N: aantal functies; rpnl: correlatie tussen nieuw en oorspronkelijke puntentotaal; fgr: functiegroepen 

In tabel 5.2.4 is te zien, dat door de puntentotaalschaal van 

functiewaarderingssystemen in minder functiegroepen op te delen, met andere woorden 

functiegroepen te verbreden, de overeenstemming in functiegroepplaatsing toeneemt. 
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5.2.4 Discussie 

In dit onderzoek zijn functiewaarderingsgegevens van vijf 

functiewaarderingssystemen uit de praktijk gebruikt om het effect van een aantal 

systeemveranderingen te onderzoeken: het weglaten van subjectieve schaalwaarden, het 

wijzigen van wegingsfactoren van kenmerken, en een reductie van het aantal kenmerken. In 

vrijwel alle gevallen bleek de correlatie tussen de gewijzigde en oorspronkelijke 

puntentotaalscores hoog te zijn (> .94). Daarentegen bleek het percentage functies dat aan 

dezelfde functiegroep werd toegewezen, opmerkelijk laag te zijn. Uit de resultaten kunnen 

meerdere conclusies getrokken worden. Eerst wordt ingegaan op de effecten van 

systeemveranderingen op de toewijzing van functies aan functiegroepen, daarna volgt een 

meer algemene beschouwing. 

Uit dit onderzoek blijkt dat subjectieve schaalwaarden invloed hebben op de 

toewijzing van functies aan functiegroepen; het weglaten van dit type schaalwaarden leidde 

tot verschuivingen in functiegroepplaatsing, variërend van 26% tot 62%. Als aan alle 

oorspronkelijke kenmerken van functiewaarderingssystemen dezelfde wegingsfactor 

toegekend wordt, leidt dit tot verschuivingen in functiegroepplaatsing, variërend van 17% tot 

47%. Ook bij het weglaten van kenmerken blijkt dat een hoge correlatie tussen het 

vereenvoudigd en het oorspronkelijke systeem geen garantie biedt voor een stabiele 

toewijzing van functies aan functiegroepen, verschuivingen varieerden van 11 tot 71%. 

Ook als de correlatie tussen de gewijzigde en de oorspronkelijke puntentotaalscores 

hoger dan .99 was, bleek de overeenstemming in functiegroepplaatsing relatief laag te zijn 

(variërend van 53%-89%). Deze onderzoeksresultaten hebben consequenties voor IBB-

onderzoek bij functiewaarderingssystemen. Madigan (1985) stelde dat een IBB van .95 bij 

functiewaardering niet genoeg is om een acceptabele overeenstemming in 

functiegroepplaatsing te verkrijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat correlaties tussen 

puntentotaalscores boven de .99 zelfs niet voldoende zijn. Sterker nog: het wel of niet 

meenemen van extra scores, bij gelijkblijvende gedefinieerde (officiële) schaalwaarden, leidde 

bij één systeem tot een correlatie van .99, terwijl de overeenstemming in 

functiegroepplaatsing maar 74% bleek te zijn. Dat zelfs een waarde van .99 niet genoeg is, 

geeft toch aan dat het bij functiewaarderingssystemen onmogelijk lijkt een acceptabel niveau 

van overeenstemming in functiegroepplaatsing te verkrijgen, als gegevens van beoordelaars 

vergeleken worden. Dat betekent dat kleine scoreverschillen die aan 'error' zijn toe te 
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schrijven, kunnen leiden tot verschillen in toewijzing van functies aan functiegroepen en dat is 

onacceptabel. 

De belangrijkste oorzaak voor het vinden van hoge correlaties bij het vergelijken van 

puntentotaalscores van functies en een relatief lage overeenstemming in functiegroepplaatsing 

is dat de puntentotaalschalen van functiewaarderingssystemen in te veel functiegroepen 

opgedeeld zijn. Het aantal gehanteerde functiegroepen bij de betrokken 

functiewaarderingssystemen (variërend van tien tot achttien) staat in geen verhouding tot het 

aantal gedefinieerde schaalwaarden van kenmerken (variërend van drie tot acht). Het 

onderscheidend vermogen van functiewaarderingssystemen zal wel iets toenemen door 

meerdere kenmerken te combineren, maar het zal beperkt worden door de hoge correlaties die 

tussen functiewaarderingskenmerken gevonden worden. 

Een betere aansluiting van functiewaarderingssystemen op functiegroepindelingen kan 

behaald worden door of het aantal gedefinieerde schaalwaarden van kenmerken uit te breiden, 

óf door functiegroepen te verbreden en dus in aantal te reduceren. Op beide mogelijkheden 

wordt nader ingegaan. 

Uitbreiding van het aantal schaalwaarden van functiewaarderingssystemen 

Bij twee systemen kwam naar voren dat als maar één kenmerk gebruikt werd, 

toevoeging van extra (subjectieve) schaalwaarden tot een hogere toename in overeenstemming 

in functiegroepplaatsing leidde dan indien meer kenmerken gebruikt waren. Dit effect lijkt het 

belang van het aantal schaalpunten van kenmerken te onderstrepen. 

Interessant is het dat bij alle functiewaarderingssystemen, die bij dit onderzoek 

betrokken waren, gebruik gemaakt wordt van subjectieve schaalwaarden, in sommige 

gevallen buiten het formele functiewaarderingssysteem om. In feite geeft dit al aan dat er in 

de praktijk behoefte is aan een genuanceerder onderscheid tussen functies dan met de 

geobjectiveerde (volledig omschreven) schalen van functiewaarderingssystemen mogelijk is. 

Het grote nadeel van een vergroting van het aantal schaalwaarden door toevoeging van 

subjectieve schaalwaarden is dat dit een nadelig effect op de IBB kan hebben. Bovendien zal 

het objectiveren van dit soort schaalwaarden ook problemen met zich mee kunnen brengen. 

Het abstractieniveau van definities van kenmerken (zie figuur 2.1, paragraaf 2.1) en definities 

van bijbehorende schaalwaarden zal waarschijnlijk veranderen als meer schaalpunten 

gedefinieerd moeten worden. Kenmerken zouden daarmee, in plaats van algemeen, wel eens 
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meer functiespecifiek kunnen worden, met de in paragraaf 5.1 genoemde nadelen. Een goede 

theoretische fundering, na discussie over wat wel beloond moet worden en wat niet, lijkt dan 

zinvol. Het niveau van analyse zal daarbij wel eens zo functiespecifiek en concreet moeten 

zijn dat het niet volstaan kan worden met het aantal schaalwaarden van bestaande kenmerken 

uit te breiden, maar dat daarentegen een veel groter aantal (functiespecifieke) kenmerken in 

het functiewaarderingssysteem opgenomen zal moeten worden. Een andere optie is het 

verbreden van functiegroepen. 

Verbreding van functiegroepen 

Uit dit onderzoek blijkt dat verbreding van functiegroepen een gunstig effect heeft op 

overeenstemming in functiegroepplaatsing. De vraag hierbij is in hoeveel functiegroepen 

functies ondergebracht kunnen worden met functiewaarderingssystemen, zonder deze te 

veranderen. Door puntentotaalscores in groepen op te delen zal er altijd een zekere 

gevoeligheid zijn voor verschillen in toegewezen functiegroepen bij kleine veranderingen in 

puntentotalen in de buurt van de functiegroepsgrenzen. De overeenstemming in 

functiegroepplaatsing zal om deze reden nooit 100% zijn, maar het is de vraag wat dan wel 

een acceptabel overeenstemmingspercentage is. 

In dit onderzoek is het effect van het weglaten van extra (subjectieve) scores gebruikt 

om te onderzoeken wat er gebeurt als functiegroepen verbreed worden. Een van de redenen 

om dit effect als uitgangspunt te nemen is dat dit type onderzoek goed te vergelijken is met 

IBB-onderzoek. Uiteindelijk is het onacceptabel als functies op grond van 'error' aan een 

andere functiegroep toegewezen worden. Waarschijnlijk zal het weglaten van subjectieve 

scores tot een hogere overeenstemming leiden dan wanneer onderzoek uitgevoerd wordt naar 

de IBB, omdat hier de gedefinieerde schaalwaarden constant gehouden zijn en de kans klein is 

dat beoordelaars het over die scores perfect met elkaar eens zijn. 

Stel nu dat, rekening houdend met het voorgaande, een afwijkingspercentage in 

functiegroepplaatsing van tien procent als uitgangspunt genomen wordt. Dan blijkt uit dit 

onderzoek dat de puntentotaalschaal bij het ene systeem in zo'n zeven functiegroepen en bij 

het andere systeem in circa vijf functiegroepen onderverdeeld zou kunnen worden. Deze 

aantallen komen overigens opmerkelijk dicht in de buurt van het aantal schaalwaarden dat 

gemiddeld genomen per kenmerk gebruikt wordt. 
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Wat het optimale aantal functiegroepen is bij functiewaardering zal nader onderzoek 

moeten uitwijzen. Men zal zich dan moeten afvragen welk afwijkingspercentage in 

functiegroepplaatsing, op grond van bijvoorbeeld 'error' (IBB), toelaatbaar is. 

In de praktijk wordt meer en meer met 'broadbanding' gewerkt: verbreding van 

salarisklassen. Het gaat er hierbij om functies in stabiele brede functiegroepen toe te wijzen en 

daarnaast meer ruimte te geven aan managers mensen individueel te waarderen: performance, 

verworven competenties en persoonlijke ontwikkeling vormen dan de basis voor het verdere 

inkomen van de medewerker (Smits in Hay-tijdschrift, 1998). Dit is een interessante 

ontwikkeling, omdat de waardering van de 'stoel' (de functie) dan beter wordt afgebakend van 

de waardering van degene die er op zit (de functievervuiler). Als met bredere functiegroepen 

gewerkt wordt kan in ieder geval de 'stoel' op zeer betrouwbare wijze gewaardeerd worden. 

De stabiliteit van de toewijzing van functies aan functiegroepen neemt op deze manier ook 

toe, omdat kleine wijzigingen in de taakinhoud in de meeste gevallen niet tot een andere 

inschatting van het functieniveau zullen leiden. 
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Hoofdstuk 6: 
Onderzoek met het Work Profiling System (WPS), het beoordelen 
van functies op gedrag, functiezwaarte en persoons-kenmerken 

Belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk 

Het Work Profiling System is een functieanalyse-instrument, waarbij functies beoordeeld worden 

op gedrag (op twee abstractieniveaus): functie-zwaarte en een (beperkt) aantal persoonsattributen. Op 

grond van deze functiebeoordelings-gegevens genereert het WPS een voor functies vereist profiel van 

persoonsattributen dat gebruikt kan worden voor selectiedoeleinden. In de praktijk worden meestal 

personeelsleden ingezet om functie(beoordelings)-gegevens te verkrijgen met behulp van het WPS. In 

paragraaf 6.2 wordt een onderzoek beschreven naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van WPS-

praktijk-gegevens. In paragraaf 6.3 wordt een aantal psychometrische kwaliteiten onderzocht van WPS-

persooonsattribuut-profielen. Tot slot wordt in paragraaf 6.4 aan de hand van de onderzoeksbevindingen 

ingegaan op punten waarop het WPS verbeterd zou kunnen worden. 

Uit de verschillende onderzoeken is een aantal algemene conclusies te trekken. Allereerst blijkt de 

hoogte van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (of algemener: de correlaties tussen te vergelijken 

scoresets) in hoge mate afhankelijk te zijn van de wijze waarop omgegaan wordt met nulscores. Door de 

nulscore-problematiek te negeren en alle betrokken items in betrouwbaarheids-analyses mee te nemen valt 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger uit dan wanneer niet relevante items (aspecten) weggelaten 

worden. De interbeoordelaars-betrouwbaarheid blijkt verder sterk te verschillen met het soort items dat 

wordt weggelaten (gezamenlijke niet relevante items, of paarsgewijs niet relevant geachte items, of alle 

items waarop tenminste in één van de te vergelijken scoresets een nulscore is toegekend). Niet alleen de 

nulscoreproblematiek blijkt een rol te spelen, maar ook de vraag over welke functies de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend wordt; indien de heterogeniteit stijgt, wordt de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger. 

In de verschillende onderzoeken komt naar voren dat de interbeoordelaars-betrouwbaarheid bij de 

inschatting van de zwaarte van functies veel hoger is (rond de .50) dan bij de beoordeling van de 

taakinhoud van functies in termen van gedrag (doorgaans lager dan .10). 

In samenvattingen voorafgaand aan de inhoud van paragraaf 6.2 en 6.3 wordt nader ingegaan op 

de onderzoeksbevindingen over specifieke WPS-onderdelen. 
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6.1 Het Work Profiling System (WPS) 

Het WPS is een functieanalyse-instrument dat voor meerdere personeelsdoeleinden 

gebruikt kan worden. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van dit instrument besproken en 

wordt beschreven hoe functies doorgaans met dit instrument geanalyseerd worden. In de 

volgende paragraven wordt het onderzoek besproken dat is uitgevoerd om meer inzicht te 

krijgen in de psychometrische kwaliteiten van dit instrument. Eerst volgt een toelichting op 

het systeem zelf. 

Het Work Profiling System (WPS) is een van oorspong Brits functieanalyse

instrument. Het is ontwikkeld door Saville en Holdsworth in de jaren '80 (Saville & 

Holdsworth, 1993). Het instrument heeft een multifunctioneel karakter. Het is bijvoorbeeld te 

gebruiken voor het maken van functiebeschrijvingen, het verkrijgen van een profiel van voor 

de functie benodigde persoonsprofielen (voor selectiedoeleinden), het verkrijgen van 

prestatiecriteria, en dergelijke. Het WPS is te typeren als een gedragsgeoriënteerd instrument 

voor functieanalyse. Dat wil zeggen dat de taakinhoud van een functie geanalyseerd wordt in 

algemene gedragstermen. De Position Analysis Questionnaire (zie paragraaf 2.1 van dit 

proefschrift) behoort ook tot dit type. Deze instrumenten onderscheiden zich van zogenaamde 

'job oriented' functieanalyse methoden die een sterker accent leggen op de analyse van de 

meer specifieke functietaken (zie paragraaf 2.1). 

Het WPS bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de taakinhoud van de functie 

beoordeeld in gedragstermen. Bijvoorbeeld hoe belangrijk is: plannen, motiveren, meten, 

schrijven, adviseren, etcetera. In het tweede gedeelte, functiecontext genoemd, staan van de 

taakinhoud afgeleide functieaspecten centraal. Het gaat hier om aspecten die te maken hebben 

met: a) de zwaarte van functies zoals bij functiewaardering (FW) (bijvoorbeeld 

verantwoordelijkheid, benodigde opleiding); b) werkomstandigheden; c) de functieomgeving 

(interpersoonlijke relaties); of d) een beperkt aantal persoonsattributen (niveau van 

redeneren). 

Bij een functieanalyse met het WPS worden meestal meerdere personeelsleden binnen 

een organisatie betrokken, zoals functievervullers, leidinggevenden, P&O-functionarissen, en 

dergelijke. Voorafgaand aan een analyse van de taakinhoud wordt eerst gevraagd de kerntaken 

van de te analyseren functie te beschrijven. Vervolgens wordt de taakinhoud met behulp van 

de WPS vragenlijst in twee fasen geanalyseerd. Eerst wordt een set van zo'n dertig kaartjes 

uitgereikt, waarop een gedragscategorie (gedragsdimensie) vermeld staat, waarbij een aantal 

steekwoorden van gedragingen wordt genoemd. Een voorbeeld is het veelgekozen kaartje: 

'plannen maken'. Hierop staan de volgende steekwoorden vermeld: korte termijn, lange 

termijn, prioriteiten, doelen, dienstroosters, plannen veranderen, beleid aanpassen. Uit alle 

kaartjes moeten er acht tot tien geselecteerd worden die voor de functie het meest relevant 

lijken. Deze kaartjes moeten vervolgens gerangschikt worden in volgorde van belangrijkheid. 
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In de tweede fase worden, door middel van een vragenlijst, gedragsitems (afzonderlijke 

gedragingen) die bij deze gekozen gedragscategorieën horen, gescoord op relatief belang en 

tijdsbesteding. Voorbeelden van items die bij de eerder beschreven gedragscategorie 'plannen' 

horen zijn: activiteiten in logische volgorde plannen, anticiperen op problemen, dienstroosters 

maken, etcetera. Doordat alleen gedragsitems gescoord worden die bij gekozen 

gedragscategorieën horen, worden niet alle items van de WPS vragenlijst beoordeeld 

(doorgaans rond éénderde). Hierdoor zijn er relatief veel nulscores in WPS gegevens te 

vinden. Indien beoordelaars het niet volledig met elkaar eens zijn over de gedragscategorieën 

(gedragsdimensies) die voor de functie het belangrijkst zijn, zullen beoordelaars verschillende 

sets van items beoordelen. Op itemniveau kan dit leiden tot een verlaging van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB). Nadat de taakinhoud (in gedragstermen) 

geanalyseerd is, dient nog een aantal functiecontextvragen beantwoord te worden. 

Het WPS werkt met een model van persoonsattributen. Alle WPS-items hebben op 

deze persoonsattributen gewichten gekregen die zijn verkregen door een team van experts het 

belang van attributen voor gedragingen (WPS-items) te laten beoordelen (zie ook paragraaf 

2.1 en 6.3). De WPS-vragenlijstgegevens worden onder meer aan deze attribuutgewichten 

gekoppeld, hetgeen resulteert in een profiel van voor de functie relevante persoonsattributen. 

De verwerking van zowel de gedrag als de contextgegevens van de WPS-vragenlijst gebeurt 

met behulp van een computerprogramma. 

In tabel 6.1.1 staan de belangrijkste stappen vermeld van een WPS-procedure. 

Tabel 6.1.1 Stappen in WPS-procedures  

Kerntaken 
/. Beoordelaars beschrijven de belangrijkste kerntaken van de functie 

Beoordeling belangrijkste taakgebieden fgedragsdimensiesl: 
2. Keuze gedragscategorieën 
3. Rangschikking gedragscategorieën 

Beoordeling gedragsitems: 
4. Scoring van 'gedrags '-items die bij relevant geachte gedragscategorieën behoren 

Beoordeling functiecontextvragen: 
5. Invullen van functiecontextvragen 

Invoering en verwerking van vragenliistgegevens in computer: 
6. Gegevens worden ingelezen in computer en verwerkt 
7. Allerlei rapporten zijn opvraagbaar met volgende gegevens: 

belangrijkste taken (in gedragstermen) 
profiel van voor de functie relevante persoonsattributen 
belangrijke in selectieprocedure af te nemen tests 
prestatiebeoordelingscriteria (in gedragstermen) etc. 
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Het computerprogramma kan overigens verschillende rapporten genereren. Naast een 

beschrijving van relevant functiegedrag zijn dit gegevens van de functiecontext, een profiel 

van voor de functie relevante persoonsattributen, relevante selectietestgegevens en 

prestatiebeoordelingscriteria (in gedragstermen). 

Er zijn drie versies van het WPS. Eén is gericht op management- en staf-functies 

(M&S-versie), één op administratieve en dienstverlenende functies (A&D-versie) en er is één 

versie voor technisch en uitvoerend werk (T&K-versie). Aangezien deze laatste versie in ieder 

geval in Nederland vrijwel niet gebruikt wordt richt het onderzoek zich alleen de M&S-versie 

en de A&D-versie. 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle gedragscategorieën 

(gedragsdimensies) van het WPS. In bijlage 2 staan voor de vier meest gekozen 

gedragscategorieën van de M&S-versie van het WPS de items vermeld. In bijlage 3 worden 

de belangrijkste persoonsattributen uit het WPS-attributen-model weergegeven. 
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6.2 De IBB van functieanalysegegevens van het Work Profiling System (WPS) 

Belangrijkste onderzoeksbevindingen 

Uit een onderzoek met WPS-praktijkgegevens van 47 functies blijkt dat de IBB van het WPS, 

bij de analyse van de taakinhoud van functies in gedragstermen, vrij laag is. Als beoordelaars fungeren 

personeelsleden (functievervuilers, leidinggevenden) en P&O-medewerkers. De taakinhoud van een 

functie (in gedragstermen) wordt in twee fasen geanalyseerd. Reeds over de eerste stap in de analyse, 

namelijk het aanwijzen van taakgebieden die belangrijk zijn voor een functie, zijn de beoordelaars het 

slecht eens. Van de 8 tot 10 taakgebieden die gekozen moeten worden voor een nadere analyse van 

een functie hebben beoordelaartrio's gemiddeld slechts drie taakgebieden gemeenschappelijk 

gekozen. 

Als de IBB alleen voor items berekend wordt van gemeenschappelijk gekozen 

gedragscategorieën blijkt deze niet erg hoog te zijn (.20). Als hierbij gemeenschappelijk beoordeelde 

niet relevante items weggelaten worden, daalt de gemiddelde IBB van items tot .02. Ook als de 

betrouwbaarheid berekend wordt voor gemeenschappelijk beoordeelde relevante items is deze laag: 

.03. Een verklaring voor de gevonden lage betrouwbaarheidswaarden van items is dat de functies 

waarvoor specifieke WPS-versies doorgaans gebruikt worden, te weinig van elkaar verschillen. 

De per functie over profielscores van items berekende IBB is doorgaans hoger. Bij het 

beoordelen van items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën wordt een gemiddelde IBB 

van .45 gevonden. Bij weglating van niet relevante items daalt de IBB tot .05. Indien de 

betrouwbaarheid berekend wordt over gemeenschappelijk beoordeelde relevante items, komt deze uit 

op .27. 

De IBB van de functiecontextvragen lijkt doorgaans hoger te zijn dan die van het WPS 

vragenlijstgedeelte waarbij functies in gedragstermen geanalyseerd worden. De gemiddelde IBB bij 

het inschatten van de functiezwaarte is .48. Daarentegen is de IBB bij het inschatten van het 

redeneringsniveau behorend bij functies laag, namelijk .07. De IBB stijgt als de bij het onderzoek 

betrokken functieset heterogener wordt door gegevens van twee WPS-versies bij elkaar te voegen; de 

gemiddelde IBB stijgt voor functiezwaarte tot .61 en voor redeneringsniveau tot .38. 
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6.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt onderzoek besproken naar de IBB van functieanalysegegevens 

die verkregen zijn met behulp van het Work Profiling System (WPS). Eerst wordt elders 

uitgevoerd onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid van WPS gegevens besproken. 

Daarna wordt ingegaan op het belang van de IBB en op een aantal specifieke problemen bij 

het WPS om deze vorm van betrouwbaarheid vast te kunnen stellen. 

De betrouwbaarheid van WPS gegevens 

In de handleidingen van het WPS (Saville & Holdsworth, 1993) wordt een Brits 

onderzoek aangehaald naar de test-hertest betrouwbaarheid van WPS gegevens (gedrag en 

functiecontext). De resultaten hiervan worden in het kort besproken. 

Aan 101 managers werd gevraagd met een tussenpoos van drie tot vijf weken de WPS 

vragenlijst twee maal in te vullen. De mediaan van test-hertest-betrouwbaarheden was voor de 

belangscores van gedragsitems gelijk aan .73, voor de tijdsinschatting van gedragsitems .71 

en voor alle functiecontextitems .66. Zoals al eerder aangegeven zijn er bij WPS gegevens 

nogal wat nulscores te vinden doordat ongeveer tweederde van de items niet ingevuld wordt. 

Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kunnen betrouwbaarheidsmaten kunstmatig 

sterk verhoogd zijn. De onderzoekers hebben er voor gekozen alleen items in de analyse mee 

te nemen, waarop tenminste 30% van de respondenten een score hoger dan nul hadden 

toegekend. Het is de vraag of dit wel de juiste strategie is. Het lijkt beter wanneer per 

respondent die items waren weggelaten waaraan beide keren een nulscore was toegekend (dat 

zijn de echt niet relevante items voor elke afzonderlijke functie). Dit zou een juister beeld 

geven van de 'werkelijke' test-hertest-betrouwbaarheid, waarbij de verwachting is dat deze 

lager uitvalt. 

Bij functieanalysegegevens wordt vaker de IBB bepaald dan de test-hertest 

betrouwbaarheid. Een van de redenen hiervoor is dat het belangrijk is aan te tonen dat 

beoordelaars in staat zijn 'begrippen' van een instrument voor functieanalyse goed te kunnen 

beoordelen en dat zij daarbij dezelfde betekenis voor ogen hebben. Naarmate er bij de te 

beoordelen functieaspecten meer afgeleid moet worden (en de 'inferential leap' dus groter is; 

zie ook paragraaf 2.2), is het ook voor het uitvoeren van validiteitsonderzoek essentieel te 

laten zien dat beoordelaars items op dezelfde manier beoordelen. Ook als het gaat om meer 

concrete functieaspecten, zoals taken, is het gewenst aan te tonen, dat beoordelaars de 

beoordelingsschalen op dezelfde manier gebruiken. 

Naast betrouwbaarheidsonderzoek lijkt onderzoek naar de begripsvaliditeit van de 

beoordelingen essentieel, mede gelet op de hoeveelheid afleiding ('inferential leap') bij een 

analyse van de taakinhoud in gedragstermen met behulp van het WPS. Ten eerste wordt 

gevraagd uit meerdere categorieën van gedragingen (gedragsdimensies) de acht tot tien 

belangrijkste te kiezen. Het abstractieniveau van deze inschatting is vrij hoog. Want wat is 
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bijvoorbeeld plannen, beslissen, regelen, beoordelen, waarde bepalen, of motiveren?. 

Vervolgens wordt gevraagd gedragsitems van gekozen gedragsdimensies te beoordelen op 

relatief belang en bestede tijd. Het is vrij lastig in te schatten hoeveel tijd besteed wordt aan 

bijvoorbeeld plannen maken, of mensen motiveren. Hetzelfde geldt voor de inschatting van 

het relatief belang. 

De belangschaal van het WPS kan getypeerd worden als een 'within-job-relative-scale' 

(Harvey, 1991); het gaat er om het onderlinge belang van de verschillende gedragingen te 

bepalen ten opzichte van het behalen van de functiedoelen. De tijdsbestedingsschaal van het 

WPS kan worden opgevat als een 'cross-job relative-scale' (Harvey, 1991); het gaat om een 

absolute tijdsinschatting, waardoor beoordelingen van uiteenlopende functies goed vergeleken 

kunnen worden. 

Bij het onderscheid tussen 'within-job-relative' en 'cross-job-relative' stuit men op een 

lastig probleem. Bij 'within-job-relative' kan men zich namelijk afvragen of de scores op 

gegeven kenmerken binnen de ene functie dezelfde betekenis hebben als binnen de andere 

functie, aangezien gedragingen of taken relatief ten opzichte van andere gedragingen binnen 

dezelfde functie beoordeeld worden, zoals bij relatief belang. Als men er vanuit gaat dat 

dezelfde kenmerken bij verschillende functies een andere betekenis kunnen hebben, kan men 

nooit aantonen dat bepaalde 'constructen' met een eenduidige betekenis met een instrument 

gemeten worden. 

Doorgaans gaat men er wel vanuit dat scores van dit soort belangschalen over 

verschillende functies goed vergeleken kunnen worden, want anders heeft het weinig zin 

factoranalyses uit te voeren naar de onderliggende begrippenstructuur (zie onder meer: 

McCormick e.a., 1972; Peterson & Bownas, 1982). Ook bij het WPS is dit het geval, want 

uiteindelijk worden belang- en tijd-scores die aan gedragsitems toegekend zijn, gebruikt om 

een profiel van voor functies relevante persoonsattributen af te leiden. Indien men er vanuit 

zou gaan dat het belang van een gedragsaspect bij de ene functie een heel andere betekenis 

heeft dan bij een andere functie, zouden belangscores niet geschikt zijn om zo'n 

attribuutprofiel af te leiden. 

Een ander lastig thema bij het bepalen van de IBB kan zijn dat verschillende 

functievervullers bij het beoordelen van ogenschijnlijk dezelfde functie toch kunnen 

verschillen in de taakinvulling van de functie. Saville en Holdsworth (1993) geven aan dat ze 

om deze reden niet geïnteresseerd zijn in de IBB van WPS gegevens: 

"The Work Profiling System essentially reflects the perception of a job through one or more 

individuals who are in a position to know the job well. It treats differential job perception as 

valuable information in its own right and not as error in management. Although more 

practicable, inter-rater reliability is not seen conceptually as the most appropriate measure of 

WPS reliability. On the other hand we would expect reasonable stability in job perception for 

the same rater over a relatively short time period. " (chapter 10 page 2). 
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Dit is een opmerkelijk standpunt, omdat ook in veel WPS-procedures gegevens van 

meerdere beoordelaars gecombineerd worden, waarbij verschillen in perceptie toch ook min 

of meer weggemiddeld worden. Vaak is de doelstelling van functieanalyse (bijvoorbeeld het 

ontwerpen van een selectieprocedure, of het vaststellen van het functieniveau) er op gericht 

'de' functie in zijn algemeenheid te analyseren, waarbij kleine verschillen in ideeën en 

opvattingen over de functie bij functievervullers niet relevant zijn. Voorwaarde is wel dat de 

kerntaken van de functie daadwerkelijk dezelfde zijn. Dat laatste is belangrijk, want 

werkelijke verschillen in de taakinhoud geven aanleiding tot een lagere schatting van de 

betrouwbaarheid. Daarbij is het lastig om aan te tonen in welke mate IBB-waarden beïnvloed 

worden door reële verschillen in de taakinhoud. 

Bij WPS-procedures wordt dezelfde functie vaak door meerdere functievervuilers 

beoordeeld. Voor veel met name lagere functies lijkt het niet voor de hand te liggen dat grote 

verschillen in taakinhoud een rol spelen. Een caissière is sterk gebonden aan richtlijnen en 

procedures en heeft weinig vrijheid in het indelen van de werktijd. Echter, naarmate het 

functieniveau van een functie hoger wordt, neemt de handelingsvrijheid toe. Het is 

waarschijnlijk dat dan ook verschillen in de invulling van de taakinhoud kunnen toenemen. 

Daarom is het belangrijk voorafgaand aan een functieanalyse duidelijk te omschrijven welke 

functie geanalyseerd wordt. Indien men verwacht dat verschillen in taakinvulling een grote rol 

kunnen spelen lijkt het weinig zinvol WPS gegevens van meerdere functievervullers bij elkaar 

te voegen. Als men verschillen in taakopvatting verwacht, kan men beter meerdere WPS-

analyses doen. De attribuutprofielen voor de desbetreffende functies zullen in die gevallen 

ook logischerwijze kunnen verschillen. 

Een ander aandachtspunt is wat voor soort beoordelaars het best ingezet kunnen 

worden bij het analyseren van functies. Het is belangrijk zowel om deskundig te zijn in het 

hanteren van de begrippen van een functieanalyse-instrument, als om voldoende functie-

informatie te hebben om een functie goed te kunnen beoordelen. Om deze laatste reden gaat 

men er bij het WPS vanuit dat het best personeelsleden ingezet kunnen worden om functies 

met het WPS te beoordelen. Vanuit de resultaten uit de meta-analyse van hoofdstuk 4 kan 

men zich op voorhand reeds afvragen of dit wel een verstandige keuze is. Uit deze meta-

analyse kwam immers naar voren dat de IBB bij het beoordelen van gedragsvariabelen het 

hoogst is als professionele functieanalisten ingezet worden. Als personeelsleden 

gedragsvariabelen beoordelen worden lagere IBB-waarden gevonden. Indien gegevens van 

meerdere beoordelaars bij elkaar gevoegd worden, kan wel een hogere betrouwbaarheid 

verkregen worden, maar bij het gebruiken van personeelsleden als beoordelaars heeft men 

meer beoordelaars nodig voor het bereiken van eenzelfde niveau van betrouwbaarheid als bij 

het gebruiken van professionele functionalisten. Aan de hand van WPS-praktijkgegevens zal 

onderzocht worden hoeveel beoordelaars het best bij een WPS-procedure ingezet kunnen 

worden. 
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In de praktijk zal het niet voor alle toepassingen nodig zijn bij elke functie een hoge 

IBB te behalen. In sommige gevallen kan de vaststelling, dat men het oneens is over de 

taakinhoud van een functie, juist zeer vruchtbaar blijken, bijvoorbeeld bij de discussie over 

een te ontwerpen, of te herdefiniëren functie. Maar ook als het WPS voor dit soort 

toepassingen gebruikt wordt, lijkt het zinvol eerst aan te tonen in hoeverre men onder de 

begrippen hetzelfde verstaat, anders zou men ten onrechte kunnen concluderen dat men het 

oneens is over bepaalde taken, terwijl men dat in feite helemaal niet is. 
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6.2.2 Methode 

Soorten functies 

In tabel 6.2.1 worden de functies genoemd van het Nederlandse WPS-praktijkbestand. 

Het betreft om 31 functies die met de Management en Staf (M&S)-versie van het WPS 

geanalyseerd zijn en 16 functies die met de Administratie en Dienstverlening (A&D)-versie 

van het WPS geanalyseerd zijn. In de meeste gevallen zijn functies geanalyseerd omdat er een 

vraag vanuit de praktijk was; meestal om een profiel van voor de functie relevante 

persoonsattributen af te leiden. In een aantal gevallen is het initiatief tot het doen van een 

analyse uitgegaan van de onderzoekers Hierbij zijn in vrijwel alle gevallen dezelfde 

procedures gevolgd als bij een reguliere WPS-analyse. Functies waarvoor dit geldt zijn in 

tabel 2 cursief weergegeven. Bij een aantal functies die met de A&D-versie zijn beoordeeld, 

had misschien beter de M&S-versie gebruikt kunnen worden. Het betreft de functies van 

supermarktmanager en afdelingschef, omdat dit in feite leidinggevende posities betreft. De 

twee WPS-versies verschillen echter niet zo sterk van elkaar dat dit een probleem vormt; het 

persoonsattributenmodel is in beide gevallen hetzelfde. Verder is er een redelijk grote overlap 

tussen de gedragsdimensies (zie bijlage 1) en de gedragsitems . 

Tabel 6.2.1 Functies in het WPS-praktijk-bestand 

Functies die geanalyseerd zijn met de Management & Staf fMSVversie van het WPS: 

Senior stafplanner, Hoofd Management Training, Groepsleider Mechanisatie, Groepsleider 
Productsysteem, Groepsleider Automatisering, Regionale Sales Manager, Groepsleider X.l, 
Groepsleider X.2, Groepsleider X.3, Ploegchef, Salesmanager organisatie A, Accountmanager, 
Productmanager organisatie B, Productmanager organisatie C, Manager, Wijkcoördinator, 
Ontwikkelingsmanager, Salesmanager organisatie D, Productiemanager, Algemeen Directeur, 
Accountant, Adviseur Psychotechniek, Salesmanager, Salesperson, Artsenbezoeker, Productieleider, 
Logistiscs Manager, Business Unit Manager, Directeur P.I., Leider Bedrijfsrestaurant, 
Selectiepycholoog 

Functies die geanalyseerd zijn met de WPS-versie voor administratieve en dienstverlenende functies 
(A&D-versiel: 

Matrozen Verzorging, Matrozen Administratie, Korporaals Verzorging, Korporaals Administratie, 
Sergeant Verzorging, Sergeant Administratie, Beoordelaar AAW/WAO, Beoordelaar ZW, 
Beoordelaar WW, Cassière, Afdelingsmanager Kassa, Kraamverzorgende, Ziekenverzorgende, 
Supermarktmanager, Afdelingschef, Promotie Medewerker 

Representativiteit van de M&S-dataset 

Gezien de relatief kleine steekproef van functies is het zinvol te achterhalen of deze 

steekproef van functies enigszins representatiefis. Daarvoor is een aantal aspecten vergeleken 

met een Brits functiebestand van 187 M&S-functies. Het grote verschil met de Nederlandse 

steekproef is dat in het Britse functiebestand vaak (in 176 gevallen) maar één beoordelaar is 
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betrokken bij de functieanalyse. Een oorzaak hiervan kan zijn dat het hier om functies gaat die 

functievervullers zelf geanalyseerd hebben in een WPS-training. De betrouwbaarheid van de 

beoordelingen is hierdoor mogelijk wat lager, maar dit maakt op het doel waarvoor deze 

beoordelingen worden gebruikt, namelijk vergelijking van scorepatronen met de Nederlandse 

dataset, niet zoveel uit. Belangrijk is dat het een groot functiebestand is. 

Als maat voor representativiteit zijn in beide datasets twee gegevens vergeleken: 

- het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen zijn (uitgedrukt in een percentage); 

- de gemiddelde somscore per gedragscategorie, indien deze gekozen is. 

Om te achterhalen of de volgorde waarin gedragscategorieën in beide datasets worden 

gekozen overeenkomt, is de rangcorrelatie berekend tussen gegevens van beide datasets, over 

het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen zijn. Tussen de gemiddelde somscores van 

gedragscategorieën van de twee functiebestanden werd de correlatie (Pearson) berekend. 

De rangcorrelatie tussen het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen zijn in beide 

functiebestanden was zeer hoog: rs=.86 (p=.00). Dus in beide functiebestanden was de 

frequentie van het kiezen van gedragscategorieën zeer vergelijkbaar. In beide 

functiebestanden werd overigens de eerste gedragscategorie 'plannen maken' het meest 

gekozen: in beide functiebestanden in circa 80% van de gevallen. De correlatie tussen de 

gemiddelde scores van gekozen gedragscategorieën was bij de twee databestanden eveneens 

zeer hoog: .82 (p=.00). Dus als gedragscategorieën uitgekozen zijn, dan zijn ook de somscores 

bij de twee data-bestanden goed vergelijkbaar. Zo bezien lijkt het er op dat het Nederlandse 

M&S- functiebestand representatief is voor de functies waarbij de M&S-versie van het WPS 

doorgaans ingezet wordt. 

Beoordelaars 

Het is belangrijk het aantal beoordelaars constant te houden, omdat het aantal 

nulscores bij WPS-functie-analyse-gegevens groot is en het aantal beoordelaars van invloed 

kan zijn op de betrouwbaarheid, als bijvoorbeeld niet relevante items weggelaten worden, of 

juist over unaniem als relevant beoordeelde items berekeningen worden uitgevoerd. Er is voor 

gekozen een functiebestand samen te stellen met telkens drie beoordelaars per functie. Dit 

komt overeen met het aantal beoordelaars dat op grond van de meta-analyseresultaten van 

hoofdstuk 4 wordt geadviseerd wanneer personeelsleden als beoordelaar worden gebruikt. Bij 

minder dan drie beoordelaars bij een functieanalyse met het WPS is de desbetreffende functie 

weggelaten. Bij meer dan drie beoordelaars is een aselecte steekproef van drie beoordelaars 

genomen. 

In de praktijk analyseren meestal meerdere beoordelaars een functie met het WPS. Het 

betreft altijd meerdere functievervuilers, al dan niet in combinatie met een leidinggevende. 

Hierbij is het mogelijk dat functievervuilers verschillen in taakopvatting, zoals in de inleiding 
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beschreven is. Bij de meeste functies is het niet waarschijnlijk dat verschillen in taakopvatting 

een grote rol spelen, omdat dan meerdere functies onderscheiden zouden zijn. 

Bij twee functies is een afwijkende procedure gevolgd, namelijk bij accountants en 

selectiepsychologen. Hier zijn WPS vragenlijsten verstuurd aan functievervuilers uit volstrekt 

verschillende organisaties en omgevingen. Bij de selectiepsychologen is uit het totale aanbod 

een aantal functies met dezelfde kerndoelen in de analyses opgenomen. Deze gegevens zijn 

afgeleid uit de ingestuurde vragenlijsten waarop kerndoelen beschreven worden door 

functievervuilers. Bij accountants waren deze gegevens niet voor handen en is aselect een 

steekproef getrokken uit het totale aanbod. Bij het interpreteren van IBB-maten die zijn 

berekend per functie, zal worden nagegaan of deze twee functies lagere IBB-waarden hebben 

dan de overige functies in de dataset. 

Bij een aantal functies hebben de beoordelaars de keuze van gedragscategorieën in 

overleg bepaald, om verder onbekende redenen. Voor deze laatste functies zal gekeken 

worden of dit van invloed is op IBB-waarden. 

In de inleiding is aangegeven dat de mate waarin verschillen in taakopvatting een rol 

spelen bij functies, wel eens zou kunnen samenhangen met het niveau van de functie. Bij 

hogere functies is meer vrijheid van handelen aanwezig en is er dus meer ruimte zelf inhoud 

aan een functie te geven. Om te onderzoeken of het functieniveau van invloed is op de hoogte 

van de IBB zijn uiteindelijk zeven functiecontext-items geselecteerd met relatieve hoge 

betrouwbaarheidswaarden (per item berekend over functies: zie tabel 9 bij de 

onderzoekresultaten). Het gaat om de volgende items: opleidingsniveau, werkervaring, mate 

van verandering, financiële gevolgen werkuitvoering, verantwoordelijkheid voor 

hulpmiddelen, leidinggeven: aantal direct rapporterenden, en handelingsvrijheid. Scores van 

deze items zijn bij elkaar opgeteld en voor elke functie over beoordelaars gemiddeld. Uit 

onderzoek blijkt dat de IBB van deze somscores gelijk is aan .75 (over alleen M&S-functies) 

en .81 (over M&S- en A&D-functies). Zie verder de in dit hoofdstuk te bespreken 

onderzoeksresultaten. Voor het gemiddelde van drie beoordelaars kan de IBB van deze 

gegevens geschat worden op .90 (na toepassing van de Spearman Brown formule). 

Uiteindelijk is onderzocht of deze somscores samenhangen met de hoogte van de IBB die per 

functie is berekend over de itemscores. 

Variabelen 

In tabel 6.2.2 worden alle variabelen van de WPS vragenlijst genoemd. Deze vallen 

uiteen in drie categorieën: gedragsdimensies, gedragsitems en functiecontextvragen. Het 

accent in de statistische analyses zal op de eerste twee categorieën liggen. Dit zijn de 

variabelen waar het in feite om gaat: de variabelen die er op gericht zijn om de taakinhoud van 

de functie te analyseren. Deze gegevens worden gebruikt om andere functieaspecten, zoals 

prestatiebeoordelingscriteria, af te leiden en om gewichten toe te kennen aan relevant geachte 
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functievereisten. Zowel de gedragsitems als de gevormde schalen zullen worden onderzocht. 

Ten behoeve van dit laatste worden de scores van alle items die bij een gedragscategorie 

behoren bij elkaar opgeteld en voor deze somscore per gedragscategorie wordt eveneens de 

IBB bepaald. 

De functiecontextvragen bestaan uit diverse items, waarvan een aantal items 

interessant zijn voor concrete personeelsdoeleinden. Vrij veel items gaan over specifieke 

verantwoordelijkheden, communicatie en kennisniveau, dat wil zeggen onderwerpen die voor 

het bepalen van het functieniveau (functiewaardering) zeer relevant zijn. Verschillende items 

komen sterk overeen met de dimensies waaruit functiewaarderings(FW)-instrumenten 

bestaan. Hieronder bevinden zich negen tamelijk algemene items, waarmee het functieniveau 

goed geschat kan worden: opleiding, functiegerichte training, functiegerichte werkervaring, 

mate van verandering, financiële gevolgen werkuitvoering, verantwoordelijkheid voor 

hulpmiddelen, verantwoordelijkheid personeel (directe rapportage), tijd tussen fouten en 

waarneembare gevolgen, en handelingsvrijheid. Bij functiewaardering werkt men eigenlijk 

nooit met functievervullers om het niveau van de functie vast te stellen. Het zijn vrijwel altijd 

instrumentdeskundigen die uiteindelijk het niveau van een functie vaststellen, na een 

uitvoerige analyse van de taakinhoud. Bij het WPS werkt men daarentegen vrijwel altijd met 

mensen die de taakinhoud van een functie van binnenuit zeer goed kennen, omdat ze deze zelf 

uitoefenen. Het is interessant of deze groep in staat is het niveau van hun functie in te 

schatten, zonder dat een dergelijk doel benadrukt wordt. Van deze groep wordt alleen de IBB 

berekend. In een uitgebreider onderzoek dat in paragraaf 6.4 wordt beschreven, worden 

functieniveauschattingen via de functiecontextvragen van het WPS afgezet tegen gegevens 

van reguliere FW-systemen. 

Onder de functiecontextvragen bevinden zich ook nog drie items die vanuit het 

oogpunt van selectie interessant zijn. Het gaat hier om items waarmee complexiteit van 

redeneren gemeten wordt. Gevraagd wordt op een vijfpuntsschaal in te schatten wat het 

niveau van analytisch redeneren is dat vereist wordt in de functie (uiteenvallend in drie 

aspecten: verbaal redeneren, numeriek redeneren en symbolisch/ schematisch redeneren). Het 

gaat hier dus om een zeer belangrijke categorie van persoonsattributen. Alhoewel het WPS 

deze informatie afleidt uit de analyse van de taakinhoud, is het interessant te onderzoeken hoe 

hoog de IBB is als dit soort functieaspecten direct beoordeeld wordt. De overige 

functiecontextvragen (o.m. werkomstandigheden) worden buiten beschouwing gelaten. 

In tabel 6.2.2 staan alle variabelen nog eens opgesomd. 
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Tabel 6.2.2. WPS-Functiebeoordelings-variabelen 

I. Gedragsdimensies: 
alle gedragscategorieën (dimensies) (M&S-versie: 31 gedragscategorieën, A&D-versie: 26 gedrags
categorieën), beoordeeld op: 

relevantie (wel of niet behorend bij 8 tot 10 belangrijkste) 
rangschikking relevante gedragscategorieën 

II. Gedragsitems: 
items die bij relevant geachte gedragscategorie/ dimensie horen (7-14 items per gedragscategorie) worden 
beoordeeld op: 

relatief belang (zeven puntsschaal) en 
tijdsbesteding (vierpuntsschaal) 

(beide scores met elkaar gecombineerd en itemscores per gedragscategorie gesommeerd levert 'somscores' op) 

III. Functiecontextvragen: 
in dit onderzoek opgedeeld in: 

functiewaarderingsitems (9 items), 
functievereistenitems: complexiteit van redeneren (3 items) 

Knelpunten in IBB-onderzoek bij WPS-praktijkgegevens 

Elk type variabelen heeft een aantal kenmerken, die berekening van een zuivere IBB-

score bemoeilijken. De gedragsdimensies vormen wat dit betreft de meest eenvoudige klasse. 

Als iemand met behulp van het WPS een functie analyseert, worden in ieder geval alle 

gedragscategorieën (gedragsdimensies) bekeken en beoordeeld en hiervoor kan zonder 

problemen de IBB worden berekend. Dit geldt niet voor de gedragsitems. Alleen de items die 

bij een gekozen gedragscategorie behoren worden gescoord, de rest (ongeveer tweederde) 

krijgt een nulscore. Indien beoordelaars het volledig eens zijn over de relevantie van de 

gedragscategorieën, zullen ze in ieder geval bij tweederde van de items nulscores gemeen 

hebben. Zouden deze scores zonder meer in de berekening worden meegenomen, dan dit tot 

een geïnflateerd beeld leiden van de feitelijke overeenstemming. Het weglaten van items 

waarvoor automatisch een nulscore wordt gegeven, zou mogelijk een reëler beeld van de 

'werkelijke' IBB geven. Maar als beoordelaars het niet helemaal eens zijn bij de keuze van 

gedragscategorieën, dan zullen ze verschillende sets van items gebruiken om de functie verder 

te analyseren. Waar de ene beoordelaar dan een nulscore heeft, heeft een andere beoordelaar 

scores boven nul aan items toegekend. Hierdoor zal de IBB onterecht te laag worden geschat. 

Eigenlijk zouden dan alleen die items moeten worden opgenomen en in de berekening worden 

betrokken, die bij gemeenschappelijk als relevant beoordeelde gedragscategorieën behoren. 
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Om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de feitelijke IBB bij de gedragsitems van het 

WPS worden de items in vier categorieën ingedeeld: 

* Alle items, inclusief alle nulscores 

* Alleen items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën, inclusief nulscores 

* Alle items, met weglating van gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante items 

* Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items. 

Bij de functiecontextitems speelt een heel ander probleem. In veel gevallen wordt dit 

WPS-gedeelte of gezamenlijk ingevuld, of door één persoon beoordeeld; in het laatste geval 

wordt de beoordeling door andere beoordelaars overgenomen. Dus de scores van het 

gedragsgedeelte van het WPS komen vrijwel altijd individueel tot stand, terwijl het bij het 

functiecontextgedeelte niet altijd het geval is. Hoe de functiecontextvragen beoordeeld zijn 

was helaas niet meer te achterhalen. Bij sommige functies werd een correlatie van 1.00 

gevonden bij het functiecontextgedeelte en bij andere functies niet. We hebben hiervoor een 

vrij kunstmatige oplossing verzonnen. Alle functies met een IBB boven de .85, hebben we 

weggelaten in de betrouwbaarheidsanalyses. Hierbij is het nog steeds mogelijk dat er bij 

sommige functies discussie heeft plaats gevonden over de scoring, waardoor de gemiddelde 

IBB een te hoge schatting geeft van de werkelijke IBB. Anderzijds is het ook mogelijk dat 

functies weggelaten zijn met een hoge IBB waarbij de scoring toch individueel tot stand 

gekomen is. 

Statistische analyses 

Voor de keuze van relevante gedragsdimensies (categorieën van gedragingen) is het 

vooral zinvol te weten hoeveel gedragscategorieën beoordelaarparen en beoordelaartrio's 

gemeenschappelijk kiezen per functie. Voor het wel of niet kiezen van een gedragscategorie 

werd een IBB-maat op nominaal schaalniveau berekend (kappa). Daarnaast werd ook een 

gemiddelde correlatie berekend tussen beoordelaarparen (r): voor het wel kiezen van een 

gedragscategorie werd de score 1 toegekend en voor het niet kiezen de score 0. Voor de 

overeenstemming in ranking werden Kendall-correlaties bepaald. Voor de overige typen 

variabelen (gedragsitems en functiecontextvragen) is altijd een gemiddelde correlatiemaat (r) 

berekend. De IBB zal zowel per functie over itemscores berekend worden als per item over 

functies. 

Theoretisch gezien zijn deze laatste maten (per item berekend over functies) het meest 

interessant omdat ze meer zicht kunnen geven op de begripsvaliditeit (zie paragraaf 2.2). Om 

deze maat te kunnen berekenen, moet echter eerst een aantal problemen in de dataset worden 

opgelost. Voor dezelfde functie zijn steeds andere beoordelaars gebruikt. Er is sprake van een 

genest '(B:F)*V onderzoeksdesign. Beoordelaars (B) zijn genest binnen functies (F), maar 

elke set van beoordelaars heeft dezelfde variabelen (V) beoordeeld. Theoretisch gezien 

kunnen binnen dit onderzoeksdesign geen relatieve intraklassecorrelatiematen (zoals 
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correlaties tussen beoordelaarparen) per variabele over functies bepaald worden, omdat niet 

alle variantie-componenten geschat kunnen worden. Variantie van beoordelaars is niet te 

onderscheiden van variantie veroorzaakt door de interactie tussen beoordelaars en functies. Bij 

de relatieve intraklasse correlatie-maat (en R) wordt de laatstgenoemde variantie weggelaten 

uit de errorterm, maar deze kan dus niet geschat worden. Wel kan de absolute intraklasse 

correlatie berekend worden, door beide typen variantie als error te beschouwen (zie Shavelson 

& Webb, 1991; Cronbach e.a, 1972). Een relatieve intraklasse correlatie kan alleen berekend 

worden als de nesting van beoordelaars genegeerd wordt en de data behandeld wordt alsof 

hier sprake was van een gekruist design. Omwille van de vergelijkbaarheid is voor deze 

laatste optie gekozen. 

Het berekenen van de IBB per item over functies is een tijdrovende klus, omdat het 

om veel items gaat (334 voor de M&S-versie en 297 voor de A&D-versie van het WPS). Als 

er dan ook nog heel veel nulscores zijn, blijven er voor weinig populaire items te weinig 

functies over, waarbij alle beoordelaars een item hebben gescoord. Daarom is ervoor gekozen 

een selectie te maken uit het totale aanbod van items: alleen voor de tien meest gekozen 

gedragscategorieën worden IBB-maten per item berekend. Deze analyses zijn alleen voor de 

M&S versie van het WPS uitgevoerd. Het aantal A&D-functies is te beperkt voor zo'n 

analyse, omdat hier bij de meeste items te weinig functies over blijven. 

Voor de functiecontext-items zijn ook absolute intraklasse correlatie-maten berekend. 

Bij functiewaardering wordt het absolute niveau van een functie vastgesteld. Daardoor is het 

bij functiewaarderingsitems belangrijk dat beoordelaars overeenstemmen in de toekenning 

van exact dezelfde schaalwaarde. Meestal worden dit soort maten niet berekend, maar bij 

functiewaarderingsvariabelen zijn ze wel belangrijk. Voor gedragsitems is dit minder 

belangrijk en zijn deze analyses niet uitgevoerd. 

Voor alle analyses (per item over functies en per functie over items) is er voor gekozen 

alleen statistische maten te berekenen als er tenminste vier cases overbleven. Zo werd 

bijvoorbeeld voor een item geen IBB-maat bepaald, wanneer voor dit item maar drie functies 

overbleven, ook al werd dit item door alle beoordelaars voor deze functies relevant geacht. 

Bij middeling van IBB-waarden zijn negatieve waarden niet tot nul getransformeerd. 

Negatieve correlaties bij het vergelijken van beoordelingsgegevens hebben in feite geen 

betekenis. Alle waarden onder nul en gelijk aan nul kunnen opgevat worden als een uiting van 

maximale onbetrouwbaarheid. Door waarden onder de nul niet tot nul terug te brengen kan de 

betrouwbaarheid worden onderschat. Aan de andere kant kan ook gezegd worden dat 

toevalsfluctuaties in positieve zin, weggemiddeld worden door de toevalsfluctuaties aan de 

negatieve zijde niet weg te halen. Beide manieren voor het berekenen van de 

betrouwbaarheid, dus door negatieve betrouwbaarheidswaarden wel tot nul terug te brengen of 

juist niet, verschillen overigens niet dramatisch van elkaar. Om een indruk hiervan te krijgen, 
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zie bijlage 2 voor betrouwbaarheidswaarden voor de items van de vier meest gekozen 

gedragscategorieën en bijlage 4 voor betrouwbaarheidswaarden van afzonderlijke functies. 

6.2.3 Resultaten 

De IBB-gegevens worden in drie gedeelten besproken. Eerst wordt ingegaan op de 

beoordeling van de gedragscategorieën (gedragsdimensies). Vervolgens wordt ingegaan op de 

beoordeling van de taakinhoud van functies op itemniveau. Tot slot worden 

betrouwbaarheidsgegevens van twee typen functiecontextvragen besproken (functiezwaarte en 

persoonsattributen). 

De IBB bij de keuze van gedragscategorieën per functie 

In tabel 6.2.3 staan alle IBB-gegevens van beoordelaars vermeld omtrent keuze en 

ranking van gedragscategorieën. Gegevens waarbij beoordelaars gezamenlijk tot een keuze 

van gedragscategorieën gekomen zijn, zijn niet meegenomen in deze analyses. Ook de 

gegevens van selectiepsychologen en accountants zijn bij deze analyses weggelaten. 

In tabel 6.2.3 is te zien dat beoordelaarparen gemiddeld rond de vier à vijf 

gedragscategorieën gemeenschappelijk kiezen. Worden de gegevens van drie beoordelaars bij 

elkaar gevoegd, dan blijken zij gemiddeld genomen maar van de acht à tien 

gedragscategorieën er drie gemeenschappelijk gekozen te hebben. Dat is vrij weinig. In de 

praktijk wordt bij een functieanalyseprocedure regelmatig van drie beoordelaars gebruik 

gemaakt, terwijl het ook voorkomt dat meer beoordelaars worden ingezet. Voor de praktijk is 

deze uitkomst dan ook niet bemoedigend, aangezien bij meer beoordelaars het aantal 

gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën nog kleiner zal zijn. Tenminste drie 

beoordelaars inzetten in een functieanalyseprocedure lijkt vrij realistisch (zie ook hoofdstuk 

4). 
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Tabel 6.2.3 Gemeenschappelijke keuzen beoordelaarparen en trio's bij selectie relevante 

gedragscategorieën (gedragsdimensies). 

M&S-versie (N=26): A&D-versie (N=13):  

Gemiddeld aantal gedragscategorieën gemeenschappelijk gekozen per functie: 

beoordelaarparen: 4.5 (sd=1.0) 4.3 (sd=0.7) 

beoordelaartrio's: 3.1 (sd=1.3) 3.0 (sd=1.7) 

Gemiddelde kappa keuze gedragscategorieën per functie: 

beoordelaarparen: .42 .37 

beoordelaartrio's: .18 .20 

Gemiddelde IBB (rangcorrelatie) bij ranking gedragscategorieën per functie, 

met weglating gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante gedragscategorieën: 

beoordelaartrio's: .46 (sd=.16) .35 (sd=.13) 

Gemiddelde correlatie beoordelaarparen keuze(l,0) gedragscategorieën, 

berekend per functie: 

.46 (sd=.23) .31 (sd=.14) 

Gemiddelde correlatie beoordelaarparen keuze gedragscategorieën (1,0), 

berekend per gedragscategorie over functies: 

.33 (sd=.17) .42 (sd=.25) 

M&S: versie voor management en staf-functies 
A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende functies 

Er werd ook een IBB op intervalniveau berekend voor de keuze van 

gedragscategorieën, door aan het kiezen van een gedragscategorie een score 1 toe te kennen en 

aan het niet kiezen van een gedragscategorie een score 0 en vervolgens de gemiddelde 

correlatie te bepalen tussen gegevens van beoordelaarparen. In feite is dit een schatting van de 

IBB op het niveau van gedragsdimensies, die vergeleken kan worden met IBB-waarden 

verkregen op itemniveau. 

Berekend per functie over 1,O-scores van gedragscategorieën is de gemiddelde IBB 

gelijk aan .46 bij de M&S-versie van het WPS en .31 bij de A&D-versie van het WPS. 

Berekend per gedragscategorie over scores van functies is de gemiddelde IBB gelijk aan .33 

bij de M&S-versie van het WPS en .42 bij de A&D-versie van het WPS. 
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Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de gedragsitems 
In tabel 6.2.4 worden betrouwbaarheidswaarden weergegeven van belangscores van 

items, op verschillende manieren berekend, waarbij al dan niet rekening werd gehouden met 

de nulscore-problematiek. De berekeningen worden zowel per functie over itemscores als per 

item over functies uitgevoerd. 

Tabel 6.2.4 Gemiddelde IBB bij inschatting belang van WPS-gedragsitems; berekend per 

functie over item-profielen; berekend per item over functies 

M&S-versie A&D-versie 

IBB sd ni nf IBB sd ni nf 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per functie over item

profielen 

Alle items, inclusief nulscores .51 (.32) 334 31 .46 (.23) 297 16 

Alleen items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën .45 (.13) 

Alle items, met weglating van niet relevante items1 .05 (.19) 120 31 .05 (.25) 100 16 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items .27 (.25) 28 30 .21 (.27) 23 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per item2 over functies 

Alle items, inclusief nulscores .33 (.15) 117 31 

Alleen items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën .12 (.27) 112 9 

Alle items, met weglating van functies die op betreffende items 

gezamenlijke nulscores hebben .02 (.14) 116 18 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items .03 (.28) 71 9 

M&S: versie voor management en staf-functies; A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende functies; 
IBB: IBB; sd; standaard deviatie; ni: gemiddeld aantal betrokken items; nf: gemiddeld aantal betrokken functies; 
1 : zoals in beoordelaargroep gemeenschappelijk beoordeeld. 
2: in deze analyses zijn alleen items van de tien meest gekozen gedragscategorieën opgenomen (zie methodesectie) 

In tabel 6.2.4 is te zien dat als gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante items 

worden weggelaten, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij het inschatten van het belang 

van gedragsitems daalt tot waarden dicht bij nul. Zowel voor de M&S-versie als de A&D-

versie is de gemiddelde IBB berekend per functie gelijk aan .05; per item berekend is deze 

gelijk aan: .02 (alleen berekend bij M&S-versie). In deze analyses zijn ook items opgenomen, 

waarover men van mening verschilt met betrekking tot de relevantie voor de betreffende 

functie. Dit type items kan in aantal vrij groot zijn, omdat beoordelaars het in beginsel al 

oneens zijn over de relevantie van gedragscategorieën (zie tabel 6.2.3), waardoor beoordelaars 

andere sets van items beoordeeld kunnen hebben. 

Door de IBB te berekenen over alleen die items waarover de beoordelaars 

overeenstemming vertonen met betrekking tot hun relevantie, wordt deze problematiek 
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omzeild. In feite gaat het dan om een inschatting van het relatieve belang van relevante items. 

De IBB van deze gemeenschappelijk relevant beoordeelde items is berekend per functie over 

itemscores gelijk aan: .27 voor de M&S-versie en .21 voor de A&D-versie. Berekend per item 

over functies is de IBB .03 (M&S-versie). 

In tabel 6.2.5 worden de betrouwbaarheidsgegevens vermeld van de inschatting van de 

hoeveelheid bestede tijd aan omschreven gedragingen (items) en van somscores per 

gedragsdimensie. 

Tabel 6.2.5 Gemiddelde IBB bij inschatting bestede tijd aan gedragingen (items) en 

somscores per gedragscategorie (dimensie-schaal-scores) ; berekend per functie over item, of 

schaal-scores; berekend per item, of per schaal over functies 

M&S-versie A&D-versie 

IBB sd ni nf  

Bestede tijd aan gedragingen (items): 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per functie over item-

profielen 

Alle items, inclusief nulscores 

Alle items, met weglating van niet relevante items' 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items 

.44 (.16) 334 31 .43 (.21) 297 16 

.09 (.18) 120 31 .13 (.22) 100 16 

.28 (.29) 27 31 .23 (.37) 23 16 

.59 (.24) 31 31 .57 (.26) 26 16 

.33 (.29) 14 31 .34 (.29) 8 16 

.60 (.36) 5 31 .30 (.53) 5 16 

Dimensie-schaal-scores (somscores per gedragscategorie!: 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per functie over 

schaalscores 

Alle categorieën, inclusief nulscores 

Alle niet relevante categorieën weggelaten' 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde categorieën 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per categorie over 

functies 

Alle categorieën, inclusief nulscores 

Met weglating van functies die op betreffende categorie gezamenlijke 

nulscores hebben 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde categorieën 

M&S: versie voor management en staf-functies; A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende functies; 
IBB: IBB; sd: standaard deviatie; ni: gemiddeld aantal items, of gedragscategorieën; nf: gemiddeld aantal functies; 
1 : zoals in beoordelaargroep gemeenschappelijk beoordeeld is. 

In tabel 6.2.5 is te zien dat de inschatting van de tijdsbesteding van gedragingen niet 

tot een andere IBB leidt dan bij het beoordelen van het relatieve belang van gedragsitems. Om 

deze reden is de berekening van de IBB van items over functies verder achterwege gelaten. 
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.13 (.249) 17 31 .20 (.28) 8 16 

.35 (.28) 8 31 .36 (.38) 5 16 



Dimensie-schaal-scores zijn tot stand gekomen door eerst voor alle items belang en 

tijdscores met elkaar te combineren en vervolgens deze scores voor alle items behorend bij 

een gedragscategorie bij elkaar op te tellen. Gezien de grote hoeveelheid scores, op grond 

waarvan deze dimensie-schaal-scores zijn opgebouwd (tijd en belang scores van 7 tot 14 

items, is de IBB van deze somscores niet groot te noemen. Na weglating van 

gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante gedragscategorieën is de gemiddelde IBB per 

functie over somscores berekend .33 voor de M&S-versie en .34 voor de A&D-versie en per 

somscore over functies berekend .13 voor de M&S-versie en .20 voor de A&D-versie. 

Tot slot wordt ingegaan op mogelijke aspecten die van invloed zijn op de IBB van 

belangscores van items. Dit zijn: 1) het niveau van functies; 2) selectie van gedrags

categorieën in een beoordelaargroep; 3) verschillende functies. Voor de volledige tabel wordt 

verwezen naar bijlage 4. 

Om te onderzoeken of het functieniveau van invloed is op de hoogte van de IBB, is 

eerst het functieniveau geschat door zeven 'functiezwaarte'-items uit de functiecontext-

vragenlijst met een acceptabele IBB (boven de .40) te gebruiken (zie tabel 6.2.6 voor welke 

items dit opgaat). Voor elke functie is de gemiddelde somscore van de drie beoordelaars 

genomen. De IBB van deze gegevens blijkt overigens uitzonderlijk hoog te zijn, namelijk .90 

(berekend over de functies van de M&S-versie). Vervolgens is de correlatie berekend tussen 

dit geschatte 'functieniveau' en de per functie berekende IBB over gedragsitems. Deze 

correlatie bedraagt .02 (p=.92).Het functieniveau is kennelijk niet van invloed op de hoogte 

van de IBB van gedragsitemprofielen. Het functieniveau is ook niet van invloed op het aantal 

gedragscategorieën dat beoordelaars gemeenschappelijk gekozen hebben, deze correlatie is 

namelijk .05 (p=.74). 

Functies waarbij de keuze van relevante gedragscategorieën gezamenlijk tot stand 

gekomen is, lijken een gemiddeld hogere IBB te hebben als gemeenschappelijk bevonden 

niet-relevante items worden weggelaten: de betrouwbaarheid bij individuele keuze van 

gedragscategorieën is .05 (M&S-versie; aantal functies, nf=25) en -.03 (A&D-versie; nf=13. 

De betrouwbaarheid bij gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën is aan .23 (M&S-

versie; nf=3) en .47 (A&D-versie; nf=3). De verschillen zijn overigens bij een dergelijke 

kleine steekproef niet significant. Dat er verschillen moeten zijn in betrouwbaarheid tussen 

individuele en gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën lijkt logisch, omdat door 

gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën in ieder geval dezelfde items beoordeeld 

worden. De genoemde betrouwbaarheidswaarden (na gemeenschappelijke keuze van 

gedragscategorieën) geven een indicatie van de hoogte van de IBB als items direct beoordeeld 

zouden worden en niet eerst individueel relevante gedragscategorieën worden gekozen. Als de 

IBB berekend wordt van zowel de gemeenschappelijk als de relevant beoordeelde items, dan 

lijkt de manoer waarop de keuze van gedragscategorieën tot stand komt, geen effect te hebben 

op de IBB bij de M&S-versie: de betrouwbaarheid bij de individuele keuze van 

125 



gedragscategorieën is .24 en die bij gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën is .26. 

Bij de A&D-versie lijkt er wel een verschil te zijn tussen respectievelijk individuele keuze en 

gemeenschappelijk keuze van gedragscategorieën: de betrouwbaarheid is respectievelijk .14 

en .42. Maar ook hierbij geldt dat de verschillen niet groot genoeg zijn voor significantie bij 

de gegeven omvang van de steekproef. 

Er was binnen twee functies (accountants en selectiepsychologen) sprake van 

vergelijking van gegevens van feitelijk verschillende functies. Het gaat hier ook om een te 

klein aantal functies om eenduidige conclusies te kunnen trekken. Het aantal 

gedragscategorieën dat bij selectiepsychologen en accountants gemeenschappelijk is gekozen, 

is in beide gevallen gelijk aan één. Dit aantal is in ieder geval laag. Hierdoor is het niet 

verwonderlijk, dat bij weglating van niet relevante items de betrouwbaarheid negatief is (-

.26). De betrouwbaarheid bij scoring van louter relevante items lijkt hierdoor echter niet te 

worden beïnvloed, want deze is relatief hoog (.52). Het aantal items dat hierbij 

gemeenschappelijk beoordeeld is, is overigens laag (ni=4). 

De IBB bij functiezwaarte en geschat redeneringsniveau 

Zoals eerder aangegeven worden voor de schatting van de betrouwbaarheid van de 

functiecontextvragen alleen van items met betrekking tot functiezwaarte (negen items) en 

persoonsattributen (drie items) gebruik gemaakt. Met betrekking tot functiezwaarte is de 

gemiddelde IBB-waarde, berekend per functie over profielscores van items, bij M&S-functies 

.66 (sd= .13; N=14) en bij de A&D-functies .54 (sd= .12; N=4). Dit zijn onverwacht hoge 

waarden. Uit de factoranalyses van hoofdstuk 5 kwam naar voren dat bij functiewaardering in 

feite maar één, of hooguit twee factoren ten grondslag liggen aan scorepatronen van dit soort 

kenmerken. Dit betekent dat voor een functie op alle items nagenoeg hetzelfde wordt 

gescoord, de variantie tussen items is daardoor klein en daardoor zou de IBB berekend over 

itemprofielen in feite laag moeten zijn. Kennelijk zit er toch wat variantie tussen de items. 

In tabel 6.2.6 staan IBB-waarden vermeld, berekend voor alle functiewaarderingsitems 

en persoonsattributen voor twee sets van functies: set 1) veertien M&S functies en set 2) een 

combinatie van 14 M&S- en 4 A&D-functies. Voor alle onderscheiden functiewaarderings

items en persoonsattributen zijn twee typen IBB-maten berekend: de gemiddelde correlatie 

tussen de oordelen van beoordelaarparen en de intraklassecorrelatie (van het absolute type), 

waarbij ook relatieve verschillen in oordelen als error opgevat worden. 
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Tabel 6.2.6. IBB voor functiewaarderings - variabelen over resp. 14 M&S-functies en 14 

M&S+4 A&D-functies. 

Items: (schaaltype) 14 MS functies 

R IKCahs 

18MS&ADfunct. 

R IKC,„-

Functiezwaarte 

Opleidingsniveau (geobjectiveerde schaal)' 

Handelingsvrijheid (geobjectiveerde schaal)2 

Financiële gevolgen werkuitv. (in termen van geld) 

Verantwoordelijkheid voor hulpmiddelen (in geldterm.) 

Leidinggeven: aantal direct rapporterend (in aantallen) 

Functiegerichte training (uitgedrukt in tijdsintervallen) 

Functiegerichte werkervaring (in tijdsintervallen) 

Tijd tussen fouten en waarneembare gevolgen (tijdsint.) 

Mate van verandering (subjectieve schaal)3 

Gemiddelde IBB: 

0.75 0.65 0.90 0.88 

0.45 0.49 0.50 0.50 

0.44 0.41 0.60 0.60 

0.56 0.56 0.62 0.61 

0.74 0.72 0.71 0.70 

-0.12 -0.13 0.21 0.17 

0.66 0.59 0.75 0.71 

-0.05 -0.09 0.39 0.35 

0.53 0.45 0.44 0.41 

0.48 0.44 0.61 0.54 

Persoonsattributen4 

Verbaal redeneren 

Numeriek redeneren 

Symbolisch/schematisch redeneren 

Gemiddelde IBB: 

0.13 0.03 0.51 0.42 

0.20 0.25 0.52 0.52 

-0.13 -0.21 0.07 0.06 

0.07 0.02 0.38 0.35 

1: deze schaal is gedefinieerd in termen van opleidingsniveau en type taken; 2: deze schaal is gedefinieerd in termen van hoeveelheid 
vrijheid 3: het betreft hier een schaal met volgende categorieën: nauwelijks, af en toe, frequent, constant, fundamenteel, zonder nadere 
omschrijvingen; 4: de hier vermelde persoonsattributen worden gemeten met een schaal ingedeeld in vijf niveaugroepen aan de hand van 
een subjectieve schaal (geen, eenvoudig, niet al te complex, complex en hoog) waarbij het bijbehorende percentage van de bevolking dat 
zich in de verschillende categorieën bevinden vermeld wordt. 
MS-functies: geanalyseerd met versie voor management en staf-functies; AD-functies: geanalyseerd met versie voor Administratieve en 
Dienstverlenende functies; R: relatieve IBB, IKCabs: absolute IBB. 

De gemiddelde relatieve IBB van functiewaarderingsitems over M&S-functies is .48, 

de absolute IBB (IKCabs) ) is .44. De relatieve en absolute IBB van persoonsattributen liggen 

een stuk lager, namelijk respectievelijk .07 en .02. De variantie in IBB-scores is vrij groot. 

Kennelijk zijn sommige variabelen makkelijker te beoordelen dan andere. 

Interessant is te zien dat toevoeging van vier A&D functies aan de veertien M&S-

functies leidt tot een hogere IBB. Dit is vooral het geval bij de drie persoonsattributen, 

waarbij de gemiddelde relatieve en absolute IBB stijgen tot respectievelijk: .38 en .35. De 

oorzaak hiervan is dat de spreiding tussen functies toeneemt. Bij het berekenen van de IBB 

wordt de variantie in oordelen van beoordelaars afgezet tegen de spreiding tussen functies (zie 

ook 2.3 en hoofdstuk 7). De IBB kan dus sterk toenemen, als de spreiding tussen functies 
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groter wordt. Kennelijk neemt de spreiding toe door toevoeging van de vier A&D-functies aan 

de M&S-set. 

Het uitsluiten van de twee FW-items met negatieve IBB-waarden bij M&S functies 

leidt overigens tot een gemiddelde IBB-waarde van: .60. Dat is dezelfde waarde zoals die bij 

de meta-analyse van hoofdstuk 4 gevonden werd bij het beoordelen van de zwaarte van 

functies (met items uit gangbare FW-systemen). De zeven items met positieve 

betrouwbaarheidsmaten zouden goed tezamen gebruikt kunnen worden om het functieniveau 

van een functie in te schatten. De IBB van de somscore, verkregen door deze itemwaarden bij 

elkaar op te tellen, blijkt gelijk te zijn aan .75 voor de M&S-functies en .81 voor de M&S- en 

A&D-functies tezamen. Gezien onderzoeksbevindingen van hoofdstuk 5 dient opgemerkt te 

worden dat slechts een grof niveau van de functie ingeschat kan worden. Personeelsleden 

lijken hiertoe goed in staat te zijn met de hiervoor geselecteerde WPS-functiecontext-items. 

Het vereiste redeneringsniveau is door personeelsleden kennelijk lastig in te schatten 

als het om symbolisch/schematisch redeneren gaat: de gevonden betrouwbaarheidswaarden 

liggen rond de nul. Verbaal en numeriek redeneren lijkt door personeelsleden redelijk 

ingeschat te kunnen worden als functies sterk van elkaar verschillen (r is circa .50), maar 

klaarblijkelijk niet in de homogene M&S dataset (r is lager dan .20). 

In tabel 6.2.6 is ook een korte omschrijving weergegeven van het type 

beoordelingsschaal dat bij de verschillende items hoort. Zo is er een item (mate verandering) 

waarbij de verschillende niveaus alleen een korte aanduiding gekregen hebben (subjectieve 

schaal), maar ook schalen waarbij een nadere omschrijving van deze niveaus gegeven worden 

(geobjectiveerde schalen), schalen waarbij de hoeveelheid bestede tijd geschat moet worden 

(zoals bij ervaring), schalen waarin het niveau in termen van geld uitgedrukt wordt (zoals 

financiële gevolgen en verantwoordelijkheid voor hulpmiddelen) en schalen waarbij het 

niveau in aantallen uitgedrukt wordt (zoals bij leidinggeven). Er is niet een patroon 

waarneembaar in verschil in hoogte van de IBB bij verschillende typen schalen. Wel is er 

variatie in de IBB bij de verschillende items. Kennelijk zijn sommige begrippen lastiger te 

beoordelen dan andere. Zo wordt een lage IBB gevonden bij het item 'tijd tussen fouten en 

waarneembare gevolgen' en het item 'functiegerichte training', maar een hoge IBB bij het item 

'functiegerichte werkervaring', terwijl bij deze drie items hetzelfde type beoordelingsschaal 

gebruikt is. Ook bij de twee geobjectiveerde schalen wordt een verschil in de hoogte van de 

IBB gevonden bij opleidingsniveau en handelingsvrijheid. Kennelijk zijn de omschrijvingen 

van het vrijheidsniveau lastiger voor personeelsleden te beoordelen dan het opleidingsniveau. 
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6.2.4 Discussie 

De beoordeling van gedrag met behulp van het WPS 

Uit het onderzoek met WPS-praktijkgegevens gericht op de analyse van de taakinhoud 

(in gedragstermen) van functies zijn twee belangrijke conclusies te trekken: 

1. Het aantal gedragscategorieën (aangeduid met een gedragsdimensie) dat beoordelaars 

gemeenschappelijk kiezen is te laag 

2. De IBB op het niveau van items, waarbij de taakinhoud in meer specifieke gedragstermen 

wordt beschreven, is veel te laag 

Beide aspecten zullen hieronder wat uitgebreider worden besproken. 

Ad 1. De beoordeling van globale gedragsdimensies 

Het aantal gedragscategorieën dat beoordelaars gemeenschappelijk kiezen is zo laag, 

dat het zinvol lijkt de WPS-procedure bij te stellen. Misschien is het beoordelen van 

gedragsdimensies een te moeilijke abstracte taak. Uit een onderzoek van Butler en Harvey 

(1988) blijkt dat zelfs ervaren functieanalisten moeite hebben PAQ-dimensies direct op belang 

te scoren, terwijl itembeoordeling in het algemeen geen problemen geeft. De IBB bij de 

beoordeling van dimensies bleek veel lager te zijn dan de IBB van items. Uit deze gegevens 

kan niet zondermeer de conclusie worden getrokken dat het beoordelen van globale dimensies 

moeilijker is dan het beoordelen van specifieke items. De betreffende functieanalisten waren 

wèl ervaren in het beoordelen van items maar niet in de beoordeling op gedragsdimensies. 

Wellicht zou de IBB hoger zijn als deze functieanalisten wat meer ervaring hadden met het 

beoordelen van functies op gedragsdimensies. Daarnaast is in dit onderzoek de IBB per 

functie berekend over item- of dimensieprofielen. Strikt genomen zijn scoreprofielen van 

dimensies niet equivalent aan die van items. Als de IBB berekend wordt over functies, dan 

speelt dit probleem geen rol. 

Jako & Murphy (1990) kwamen m.b.t. prestatiebeoordeling ook tot de conclusie dat 

beoordelingen aan de hand van meerdere criteria ('decomposition') tot een hogere IBB leiden, 

dan globale beoordelingen ('overal performance'). In hun onderzoek werd de IBB vergeleken 

van een drietal prestatiegegevens: 1) beoordeling van de 'overall performance'; 2) beoordeling 

van prestaties aan de hand van drie prestatiefactoren ('dimensions'); 3) beoordeling van 

prestaties aan de hand van negen subfactoren ('subdimensions'). Gegevens van afzonderlijke 

factoren, of subfactoren, werden bij elkaar gevoegd tot één totaalscore. De IBB's van deze 

129 



drie soorten beoordelingsgegevens waren respectievelijk .42, .59 en .79. Het is de vraag of de 

hogere IBB bij de meer specifieke beoordelingen veroorzaakt wordt doordat men de meer 

specifieke items beter kan beoordelen. Een alternatieve verklaring is dat de IBB stijgt 

naarmate meer items gebruikt zijn om tot een prestatietotaalscore te komen. Het is heel goed 

mogelijk dat bij de meer specifieke dimensies per gebruikte schaal zelfs een lagere IBB 

behaald is dan bij de dimensie voor 'overall-jobperformance'. 

De resultaten van een deelonderzoek met het WPS (de Buvry, Kakebeeke, Kerkhoffs, 

ten Pierick & de Vries, 1995) wees eveneens in deze richting. In dit onderzoek werd de IBB 

bij het beoordelen van WPS-gedragsdimensies vergeleken met de IBB van specifieke WPS-

items. De IBB van de specifieke items bleek lager te zijn dan de IBB van de 

gedragsdimensies. Evenals in het onderzoek van Harvey en Butler (1988) was de IBB echter 

per functie over scoreprofielen berekend. De dataset van de Buvry e.a. (1995) was echter te 

klein om de IBB over functies te kunnen berekenen. 

Een van de redenen om bij het WPS eerst globale dimensies te laten beoordelen is een 

beperking van de beoordelingstaak, aangezien het hele instrument uit meer dan 300 items 

bestaat. Deze benadering lijkt gezien de lage IBB van globale dimensies voor individuele 

beoordelaars niet zinvol. Indien men toch het aantal te beoordelen gedragsdimensies wil 

beperken teneinde te voorkomen dat alle 300 (grotendeels irrelevante) items moeten worden 

beoordeeld, dan zou de keuze van relevante gedragsdimensies tenminste gebaseerd moeten 

zijn op het consensusoordeel van meerdere beoordelaars. Dit leidt tenminste tot een identieke 

set van te beoordelen items. 

Ad 2. De beoordeling van WPS-items 

Uit de analyses over alleen de gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items komt 

naar voren dat de IBB die per functie over itemprofielen wordt berekend hoger is, dan de IBB 

die per item over functies berekend wordt. Verschillen in de uitkomsten van deze twee 

manieren van berekenen van de IBB wijzen erop dat de variantie tussen functies veel kleiner 

is dan de variantie tussen items. Bij het berekenen van de IBB voor afzonderlijke items wordt 

de variantie tussen functies gedeeld door de totale variantie. Naarmate beoordelaars meer 

overeenkomstig oordelen en een sterker onderscheid tussen functies maken, wordt de IBB 

hoger. Bij de hier onderzochte management en staf versie van het WPS, en de versie voor 

administratieve en dienstverlenende functies valt deze verhouding te laag uit. Als de twee hier 

130 



onderzochte versies van het WPS samengevoegd zouden worden, wordt het functiedomein 

heterogener. In dat geval wordt verwacht dat de IBB hoger zal zijn. Dit bleek in feite al het 

geval te zijn bij het inschatten van het functieniveau en het redeneringsniveau. Binnen de 

meer heterogene functieset wordt een hogere IBB gevonden dan voor de meer homogene set 

van management en staf-functies. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat met de twee 

onderzochte WPS-versies functies te weinig onderscheidend geanalyseerd kunnen worden. 

Het blijkt met het WPS wel mogelijk functies te onderscheiden die sterk van elkaar afwijken, 

maar dat zijn niet de doorsnee functies waarvoor de beide versies bedoeld zijn. Uit het 

voorgaande volgt dat het mogelijk is de betrouwbaarheid te verhogen door de beide WPS-

versies samen te voegen. Dit heeft als nadeel dat het toch vooral een cosmetische oplossing is, 

omdat functies uit dezelfde functiegroepen er niet beter door worden onderscheiden. 

Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat zich in het onderzochte functiebestand 

teveel van hetzelfde type management functies bevinden. Uit vergelijking van gegevens van 

gedragscategorieën (de gemiddelde scores en het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen 

werden) van dit functiebestand met een uit veel meer functies bestaand Brits functiebestand 

bleek dat er een hoge overeenkomst bestaat wat betreft scoring. Dus de representativiteit van 

het onderzochte functiebestand is kennelijk groot genoeg. 

Een andere oorzaak voor de lage IBB bij de beoordeling van de WPS-gedragsitems 

kan zijn, dat het inschatten van het relatieve belang van en de bestede tijd aan gedragingen, 

een te moeilijke beoordelingstaak is. Wellicht dat als schalen geobjectiveerd worden, dat wil 

zeggen dat de betekenis van de verschillende mogelijke schaalwaarden nader omschreven 

wordt, een hogere IBB behaald kan worden. Het objectiveren van schalen van gedragsitems is 

echter complex en tijdrovend. 

In bijlage 2 staan IBB-waarden vermeld van de items van de vier meest gekozen 

gedragscategorieën. Het betreft berekeningen over gemeenschappelijk gekozen gedrags

categorieën. Hierbij is te zien dat er vrij veel variatie is in de hoogte van de IBB. Dit laatste 

was al af te lezen aan de relatief hoge standaard deviaties die gevonden werden (zie tabel 

6.2.4). Door een handige itemkeuze bij een vereenvoudigde versie van het WPS kan dus een 

hogere gemiddelde betrouwbaarheid behaald worden. 
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Door de IBB op schaalniveau te berekenen (per gedragscategorie over functies) steeg de IBB 

in beperkte mate (de IBB varieerde afhankelijk van de berekeningswijze van de IBB van .13 

tot .45). Ook in die gevallen waarbij de IBB op itemniveau relatief niet zo laag was (.33, 

indien de nulscoreproblematiek genegeerd werd) bleek de relatieve stijging in de IBB laag te 

zijn (.45), gelet op het grote aantal items waarop de totaalscores voor de gedragscategorieën 

waren gebaseerd (10-14 items). Een verklaring hiervoor is dat de gedragscategorieën van het 

WPS niet homogeen zijn. Dat is ook te zien bij de functies waar de beoordelaars gezamenlijk 

de relevante gedragscategorieën gekozen hebben. Het aantal items dat vervolgens door alle 

beoordelaars als relevant werd beoordeeld blijkt sterk af te wijken van het aantal items dat in 

totaal beoordeeld is (zie bijlage 4; totaal aantal items dat doorgaans beoordeeld wordt bij het 

WPS is circa 100). Bij nadere inspectie van het soort items dat bij de verschillende 

gedragscategorieën hoort (zie bijlage 2), valt op dat soms meerdere factoren bij elkaar 

genomen zijn. Zo behoren bijvoorbeeld de items 'het maken van dienstroosters' en 

'activiteiten of taken in een logische volgorde plannen' beide tot de gedragscategorie 'plannen', 

waarbij het eerste item duidelijk minder algemeen is dan het tweede; tot de gedragscategorie 

'motiveren' behoren de items 'leerlingen aanmoedigen' en 'mensen aanzetten tot een sneller 

werktempo', waarbij ook het eerste item minder algemeen is. Om de homogeniteit van 

gedragsdimensies te vergroten zou men kunnen overwegen alle inhoudelijk verschillende 

dimensies in ieder geval apart te behandelen en functiespecifieke items weg te laten. Uit een 

nadere bestudering van de items van de M&S- en A&D-versie van het WPS blijkt dat in ieder 

geval veertig relevante gedragsdimensies inhoudelijk onderscheiden kunnen worden (zie 

bijlage 5). Gelet op de discussie over de invloed van het aantal items op de betrouwbaarheid is 

het in ieder geval zinvol dimensies door meerdere min of meer homogene items te 

representeren. Men zou bijvoorbeeld voor drie items per gedragsdimensie kunnen kiezen, 

namelijk die items die de desbetreffende dimensie inhoudelijk het best op algemene wijze 

omschrijven. 

Op deze manier zouden maar 120 items beoordeeld hoeven worden en zouden functies 

aan de hand van 40 dimensies getypeerd kunnen worden. De verwachting is dat een op deze 

wijze vereenvoudigd instrument niet alleen tot een hogere IBB zal leiden, maar ook tot een 

hogere interne consistentie (hogere interitemcorrelaties). De constructvaliditeit hoeft door het 

verkleinen van het aantal items niet te worden aangetast, integendeel door een hogere 

betrouwbaarheid zal deze eerder groter zijn. 
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De beoordeling van functiezwaarte met behulp van het WPS 

Uit het onderzoek bleek dat de IBB van de functiecontextitems van het WPS die de 

zwaarte van functies meten relatief hoog was. Uit een onderzoek van Jaarsveld, Koop, Lauw, 

Prosper en de Reu (1996) bleek dat de IBB van de WPS-items vergelijkbaar was met die van 

items van reguliere FW-systemen wanneer personeelsleden (functievervuilers, 

leidinggevenden) als beoordelaars optraden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 

personeelsleden de relatieve waarde van functies goed kunnen beoordelen. Met betrekking tot 

het toewijzen van functies aan functiegroepen bestond er geen overeenstemming met 

functiegroeptoewijzingen van professionals uit de praktijk, zelfs bij correlaties tussen 

puntentotaalscores van beoordelaars en formele functiegegevens variërend van .78- .96 bleek 

de gemiddelde afwijking in functiegroepplaatsing circa drie functiegroepen te bedragen. 

Specifiek voor het WPS geldt dat als functievervuilers en/ of leidinggevenden functies 

beoordelen dat de desbetreffende WPS-functiecontextitems gebruikt kunnen worden om een 

globale indicatie van het functieniveau te geven. 
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6.3 De bruikbaarheid van WPS-profielen van persoonsattributen voor selectie

doeleinden 

Belangrijkste bevindingen van deze paragraaf 

Op grond van verkregen WPS-gegevens wordt met behulp van een computerprogramma een 

profiel afgeleid van relevante persoonsattributen voor een functie. Na het invoeren van WPS-functie-

analyse-gegevens kent het WPS gewichten (belang en breedte) toe aan attributen voor fysieke en 

cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen. Uit het onderzoek zijn een vijftal 

conclusies getrokken. 

Allereerst blijkt dat het discriminerend vermogen van attribuutprofielen voor persoonlijkheids

kenmerken en gedragsstijlen bij zes uiteenlopende functies (matroos met eenvoudige administratieve 

taken, kraamverzorgende, directeur, selectiepsycholoog, AIO en manager) blijkt niet hoog is. De 

onderlinge correlatie was voor resp. persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen gelijk aan .63 en. 71. 

Bij persoonlijkheidskenmerken bleek de onderlinge correlatie nog hoger te zijn indien alleen naar 

aspecten gekeken werd waarop alle functies een score boven de nul hadden; deze bleek gelijk te zijn 

aan.82. 

Ten tweede blijkt taakinformatie (WPS-gegevens omtrent de taakinhoud) een minder grote 

invloed te hebben op het tot stand komen van attribuutprofielen (voor persoonlijkheidskenmerken en 

gedragsstijlen) dan verwacht: indien alleen informatie over de functiecontext (functiezwaarte en een 

beperkt aantal persoonsattributen) ingevoerd wordt, genereert het WPS attribuutprofielen die relatief 

hoog correleren met de profielen van zes volledig geanalyseerde functies. Dit effect blijkt zelfs op te 

treden als aan alle functiecontextvragen een minimum score wordt toegekend en op grond van deze 

gegevens door het WPS een attribuutprofiel gegenereerd wordt. 

Ten derde lijkt een analyse van de taakinhoud van functies met het WPS de stabiliteit van 

attribuutprofielen te verhogen als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet ai te laag is. Is de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de analyse van de functie-inhoud erg laag, dan wijken correlaties 

tussen afzonderlijke profielen van persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen niet af van correlaties 

tussen profielen van verschillende functies. 

Ten vierde worden geen positieve correlaties gevonden tussen profielen voor cognitieve 

capaciteiten van zes verschillende functies (gemiddelde correlatie bedraagt -.56), ook niet waar dat wel 

verwacht zou worden. De indeling in 3 niveaus: hoog cognitief niveau (directeur, manager, selectie

psycholoog en AIO), gematigd cognitief niveau (kraamverzorgende) en laag niveau (matroos) wordt 

niet door de WPS-profielen gereflecteerd. Ook bij de twee functies waarbij individueel verkregen 

attribuutprofielen van verschillende beoordelaars van dezelfde functie worden vergeleken, worden 

relatief lage correlaties tussen attribuutprofielen gevonden (.35 en .04). 

134 



Tot slot blijkt de correlatie tussen WPS- attribuutprofielen en direct beoordeelde persoonsattributen niet 

bijzonder hoog te zijn. In een exploratieve analyse waarbij WPS-attributen direct beoordeeld werden 

door drie beoordelaars en vergeleken werden met WPS-attribuutprofielen voor dezelfde functie, werden 

correlaties gevonden van .34 voor fysieke capaciteiten, .26 voor cognitieve capaciteiten en .34 voor 

persoonlijkheidsattributen.  

6.3.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf stond de IBB van WPS gegevens die zijn verkregen door 

analyse van de taakinhoud van een functie centraal. Deze WPS gegevens worden verwerkt 

met behulp van een computerprogramma en worden onder meer gekoppeld aan 

persoonsattribuut-gegevens. Uiteindelijk genereert het WPS een rapport met voor de functie 

relevante persoonsattribuutgegevens, dat bruikbaar is voor selectie en daaraan verwante 

doeleinden. 

In deze paragraaf worden de resultaten van een aantal onderzoeken met het persoons-

attributengedeelte van het WPS besproken. Eerst wordt in het kort ingegaan op het 

achterliggende WPS-model van persoonsattributen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven 

van tot nu toe met het WPS-model uitgevoerde onderzoek. Ten slotte wordt verslag gedaan 

van het eigen onderzoek met het WPS. 

Het WPS attributenmodel 

Het WPS onderscheidt vier rubrieken van persoonsattributen: fysieke capaciteiten, 

cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen. Bij fysieke capaciteiten 

gaat het om aspecten als gehoor, zicht, smaak, motorische vaardigheden en dergelijke. Bij 

cognitieve capaciteiten gaat het onder meer om verbale en numerieke vermogens, maar ook 

bijvoorbeeld om 'complexe management skills'. Persoonlijkheidsaspecten zijn in negen 

rubrieken ondergebracht, waaronder assertiviteit, empathie, angsten, etc. Bij gedragsstijlen 

zijn vier rubrieken onderscheiden, namelijk teamrollen, leiderschapsstijl, relatie met 

superieuren, stijl om anderen te beïnvloeden (zie bijlage 3 voor een overzicht van de 

belangrijkste persoonsattributen). 

Net zoals bij de Position Analysis Questionnaire (McCormick, Jeanneret & Mecham, 

1972) heeft een team van experts attribuutgewichten bepaald voor alle gedragsitems van het 

WPS. Na invulling van een WPS vragenlijst worden de ingevoerde gegevens gekoppeld aan 

de genoemde gewichten. Voor elk attribuut wordt uiteindelijk een belangscore vastgesteld, 

waarin drie componenten verwerkt zijn: scores op gedragsitems, onafhankelijkheid van 

gedragsitems (mate waarin item niet overeenstemt met andere items) en attribuutgewichten 

(Saville & Holdsworth, 1993). Deze belangscore zegt iets over het relatieve belang van een 

attribuut voor een succesvolle functievervulling. De score op de belang-schaal heeft een range 
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van O tot 100. Er worden ook breedte scores toegekend aan attributen. De breedte-index loopt 

van 0 tot 10. Deze laatste score zegt iets over voor het aantal taakgebieden waarover het 

desbetreffende attribuutitem belangrijk is. Breedtescores worden alleen toegekend aan 

attributen voor persoonlijkheid en cognitieve en fysieke capaciteiten. 

Eerder uitgevoerd onderzoek 

Het meest omvattende onderzoek met scores op attribuutitems is uitgevoerd door 

Schmidt (1991). Deze onderzoeker heeft twee aspecten onderzocht. Allereerst is er onderzoek 

uitgevoerd naar de gevoeligheid van het WPS om profielen van persoonsattributen te generen 

die functiespecifiek zijn. Vervolgens is onderzocht in welke mate attribuutprofielen 

voorspellend zijn voor goede functievervulling. 

Schmidt heeft beide onderzoeken uitgevoerd met een combinatiescore van door het 

WPS toegekende belang- en breedte-scores. Zoals hierboven reeds aangegeven heeft de 

breedte schaal een range van 0 tot 10. Schmidt heeft deze schaal echter in drieën opgedeeld en 

vermenigvuldigd met belangscores. Deze combinatiemaat wordt ook wel 'attribute criticality' 

genoemd. 

Schmidt heeft achttien clusters van functies onderscheiden en deze weer in twee 

groepen opgedeeld namelijk: 'blue collar'- en 'white collar'- workers. De 'blue collar' functies 

zijn geanalyseerd met een versie van het WPS voor manuele en technische functies, een versie 

die buiten ons onderzoek valt. De 'white collar' functies zijn geanalyseerd met zowel de versie 

voor administratieve en dienstverlenende functies als de management en staf versie van het 

WPS. De correlaties tussen de attribuutprofielen van de 11 clusters van 'white collar' functies 

variëren voor capaciteiten (fysieke en cognitieve capaciteiten) van .06 tot .93 (met een 

gemiddelde van .60) en voor persoonlijkheidsattributen van .39 tot .97 (met een gemiddelde 

van .80). Voor de clusters van 'blue collar' functies werden vergelijkbare correlaties 

gevonden. Schmidt concludeert hieruit het volgende: 'on average, the ability attribute 

profiles are moderately related, but there are instances of low and high similarity. (...) A 

moderate to high correlation exists among the personality-based job clusters. ' (Schmidt, 

1991,pl6enp20). 

Onduidelijk bij Schmidts onderzoek is wat gedaan is met nulscores. Er zijn nogal wat 

WPS-attributen waaraan bij sommige functies geen score, of een nulscore wordt toegekend. 

Dit kan de correlaties sterk verhogen. Ook is niet helder of attribuutprofielen van 

afzonderlijke functies in verschillende clusters van functies met elkaar gemiddeld zijn. Ook 

dit zou tot hogere correlaties aanleiding kunnen geven, omdat eventueel kleine verschillen 

tussen functies binnen eenzelfde cluster van functies weggemiddeld worden. Nieuw 

onderzoek in de volgende paragraaf zal over deze onderwerpen uitsluitsel moeten geven. 

Een tweede aandachtsgebied voor onderzoek (Schmidt, 1991) betrof de waarde van 

attribuutprofielen voor het onderscheiden van goede en minder goede presteerders in een 
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functie. Voor acht functies is een gelijktijdigheids validatieonderzoek uitgevoerd. Prestaties 

van functievervuilers zijn afgezet tegen de mate waarin persoonlijke attribuutscores aansluiten 

op het WPS-profiel van attributen. Bij in totaal 536 functievervuilers (gemiddeld 67 

functievervuilers per functie) zijn persoonlijkheids- en capaciteitentests afgenomen. Een 

'Person-Job-Match'-score is berekend voor iedere functievervuller. Deze score reflecteert in 

welke mate iemands persoonlijke attribuutscores aansluiten op het WPS-profiel van een 

functie. Correlaties zijn berekend tussen deze 'Person-Job-Match'-scores en door 

leidinggevenden beoordeelde 'overall' prestaties van functievervullers. In tabel 6.3.1 staan 

deze correlaties vermeld. De correlaties reflecteren in welke mate functieanalyse-instrumenten 

in staat zijn kritieke attribuutprofielen te genereren die gebruikt kunnen worden voor 

selectiedoeleinden om die mensen te selecteren die het best bij een functie passen. Dit wordt 

ook wel synthetische validiteit (of'job component validity') genoemd. Uiteindelijk gaat het er 

bij deze vorm van validiteit om aan te tonen dat voor functies die een functiecomponent 

gemeenschappelijk hebben, dezelfde kritieke persoonsattributen benodigd zijn. Hier wordt 

deze vorm van validiteit onderzocht door de voorspellende waarde in te schatten van scores 

die de mate van aansluiting van kenmerken van mensen op kritiek geachte attribuutprofielen 

weerspiegelen. 

Tabel 6.3.1 Correlaties tussen, door leidinggevenden geschatte, prestaties van 

functievervuilers en 'Person-Job-Match'-scores voor capaciteiten en persoonlijkheids-

attributen. 

Betrokken functie N capaciteiten persoon-

lijkheids-

attributen 

combinatie 

persoonlij kh.-

attributen en 

capaciteiten 

Administrators 91 .33** .33** .40** 

Billing Clerks 55 .29* .23 .32* 

Credit Analysts 80 .30** .19 .31** 

Customer service 97 .19 .15 .25* 

Financial Analysts 85 .29* .28* .38* 

Maintenance Workers 23 .63** .58** .60** 

Production workers 105 .33** .25** .38** 

Alle functies tezamen 536 .30* * .25** .36** 

Bij capaciteiten gaat het om zowel fysieke als cognitieve capaciteiten; bij persoonlijkheidsattributen gaat het zowel om 
persoonslijkheidskenmerken als gedragsstijlen; De correlaties betreffen geobserveerde waarden, er zijn geen statistische correcties 
toegepast; 
* p <.05, tweezijdig getoetst; ** p <.01, tweezijdig getoetst. 
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In de tabel is te zien dat doorgaans relatief hoge correlaties te vinden zijn tussen 

prestaties en 'Person-Job-Match'-scores. De gemiddelde correlatie voor capaciteiten is .30, 

voor persoonlijkheidsattributen .25. Afgezet tegen waarden die doorgaans gevonden worden 

als het om de predictieve validiteit van psychologische tests gaat (zie hoofdstuk 3) is de 

gevonden correlatie met prestaties van persoonlijkheidsattributen relatief hoog en die van 

capaciteiten wat lager. Wel dient te worden opgemerkt dat het hier om minder complexe 

functies gaat en bijvoorbeeld geen managementfuncties bij het onderzoek zijn betrokken. Een 

aantal van deze functies is geanalyseerd met de WPS-versie voor manuele en technische 

functies. Waarschijnlijk zijn de overige functies geanalyseerd met de A&D-versie van het 

WPS (misschien met uitzondering van financial analysts). Graham (1992) heeft een 

soortgelijke analyse uitgevoerd voor een meer complexe functie, namelijk 

luchtverkeersleider. In de twee en halfjaar durende opleiding zijn 'Person-Job-Match'-scores 

van studenten gecorreleerd met examengegevens en door docenten geschatte prestaties. 

Graham vond zeer lage correlaties bij zowel examengegevens (gemiddelde r -0.10; aantal 

studenten circa 365), als bij beoordelingen door docenten (gemiddelde r 0.02; aantal studenten 

circa 136). 

De conclusies uit dit onderzoek waren: 'The relationships between Person-Job Match 

scores and various measures of Air Traffic Controller performance were found to be weak, 

which could be taken to indicate that the human attributes identified as job-relevant by the 

WPS are not in fact associated with successful performance' (Graham, 1992, pi) en: 'if 

however, the job which is to be the object of analysis is fairly high-level of complex it may not 

be effective use 'Person-Job-Match'-scores as a means of testing WPS-validity (Graham, 

1992, p80)'. Voorgesteld werd om naar andere validiteitsaspecten te kijken, zoals de 

convergentie in oordelen bij verschillende typen beoordelaars, en de mate waarin het WPS 

tussen verschillende functies kan onderscheiden. Zo optimistisch als de conclusies van 

Schmidt zijn, zo pessimistisch zijn deze onderzoeksconclusies. Men kan zich afvragen wat de 

oorzaak is van zulke uiteenlopende onderzoeksresultaten. 

Exploratieve onderzoeken naar de psychometrische kwaliteiten WPS-attribuutprofielen. 

Hier worden de resultaten van vier exploratieve deel-onderzoeken besproken naar de 

waarde van de attribuutprofielen die het WPS genereert na functieanalyse met de WPS 

vragenlijsten. In elk onderzoek staat een ander thema centraal. Allereerst wordt gekeken naar 

het onderscheidend vermogen van WPS-attribuutprofielen, waarmee uiteenlopende functies 

met elkaar vergeleken worden. Hiervoor zal een aantal functies van de management en staf 

versie en van de administratieve en dienstverlenende versie geselecteerd worden. Ten tweede 

wordt onderzocht wat de invloed van functiecontextvragen is op door het WPS geproduceerde 

attribuutprofielen. Tijdens een exploratieve analyse met het WPS was namelijk gebleken dat 

functiecontextvragen een rol spelen bij het toekennen van attribuutgewichten door het WPS. 
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Het is de vraag of het theoretisch wenselijk is dat de functiecontext mede bepalend is voor het 

tot stand komen van attribuutprofielen. Uiteindelijk gaat het erom dat door een analyse van de 

taakinhoud van een functie duidelijk moet worden welke attributen belangrijk zijn. De meeste 

functiecontextvragen bestaan uit items die pas te beoordelen zijn op grond van informatie 

over de taakinhoud, waarbij het de vraag is of deze afleiding niet aan experts over gelaten zou 

moeten worden. Het gaat dan om alle items waarbij naar niveau-aspecten van de functie wordt 

gevraagd. Onder de functiecontextvragen bevindt zich zelfs een aantal vragen, dat direct met 

persoonsattributen te maken lijkt te hebben (complexiteit van redeneren, zie ook paragraaf 

6.2). Uit het onderzoek dat beschreven is in de vorige paragraaf bleek dat personeelsleden 

veel beter in staat zijn niveau-aspecten van een functie (functiewaarderings-items) in te 

schatten dan de taakinhoud in gedragstermen te beoordelen. Op grond van deze 

onderzoeksbevindingen zou men er juist voor kunnen kiezen de beoordeelde niveau-aspecten 

van een functie mee te nemen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. In dat geval is 

het de vraag wat het meest zou moeten bijdragen aan het tot stand komen van 

attribuutprofielen: de informatie verkregen uit een analyse van de taakinhoud, of de 

beoordeelde niveau-aspecten van een functie. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat het 

misschien helemaal niet nodig is de taakinhoud van een functie te analyseren. Hier zal 

onderzocht worden hoeveel invloed de functiecontextvragen hebben op het tot stand komen 

van WPS-attribuutprofielen. 

Een derde onderzoeksthema betreft de relatie tussen de IBB bij het invullen van de 

WPS vragenlijst en de overeenstemming in door het WPS toegekende attribuutprofielen. Uit 

het vorig hoofdstuk kwam naar voren dat de IBB bij het invullen van de WPS vragenlijst vrij 

laag was. Onderzocht wordt hoe groot de samenhang is tussen door het WPS gegenereerde 

attribuutprofielen, indien individueel geanalyseerde WPS gegevens van eenzelfde functie 

apart verwerkt worden. 

Tot slot zal onderzocht worden in hoeverre de scores die het WPS aan attributen 

toekent, overeenkomen met door beoordelaars rechtstreeks gescoorde attributen. 

6.3.2 Methode 

Genoemde vier onderzoeksthema's worden uitgewerkt in een viertal deelonderzoeken. 

Voorafgaand aan de bespreking van deze deelonderzoeken worden hier echter eerst nog 

enkele algemene punten aan de orde gesteld. Omdat het om exploratief onderzoek gaat, is het 

aantal functies beperkt gehouden. Bovendien is de keuze van functies die in het onderzoek 

opgenomen zijn pragmatisch tot stand gekomen: slechts functies waarvoor meerdere WPS 

rapporten beschikbaar waren, zijn in het databestand opgenomen. Alleen voor het rechtstreeks 

beoordelen van attribuutprofielen is speciaal voor dit onderzoek data verzameld. 
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Rubricering van attribuutitems en attribuutindexen 

De verschillende attribuutitems zijn ondergebracht in de volgende categorieën: fysieke 

capaciteiten (38 items), cognitieve capaciteiten (80 items), persoonlijkheidskenmerken (60 

items) en gedragsstijlen (28 items). Voor alle onderzoeksthema's zullen scores van 

verschillende attribuutprofielen met elkaar vergeleken worden per onderscheiden attribuut

categorie. Ook hierbij zijn veel relatief veel nulscores te vinden; er is voorgekozen 

persoonsattributen die bij geen van de betrokken functies relevant zijn, uit de analyses weg te 

laten. Er worden drie verschillende berekeningen uitgevoerd: 

over alle items, met weglating van niet relevante items (w.n.r.i) waarop in alle te 

vergelijken profielen een nulscore is toegekend, de andere nulscores zijn als echte nul in de 

berekeningen opgenomen (w.n.r.i.-totaal). 

- over alle items, met weglating van paarsgewijze niet relevante items: hierbij zijn telkens 

paarsgewijs items weggelaten waarop gemeenschappelijk een nul was toegekend bij alle 

mogelijke te vergelijken attribuutprofielen (w.n.r.i.-paarsgewijs). 

- over alleen relevante items (r.i.): dit zijn items die in alle te vergelijken profielen een score 

boven de nul hebben. 

Het paarsgewijs vergelijken van gemeenschappelijke nulscores is een nieuwe variant. 

Uit een aantal exploratieve analyses bleek dat de correlaties tussen te vergelijken 

attribuutprofielen positief beïnvloed konden worden door gemeenschappelijke nulscores bij 

sommige functies. In deze onderzoekspraagraaf worden in de meest gevallen 

attribuutprofielen van zes functies met elkaar vergeleken. Hierbij kan het voorkomen dat één 

functie op net iets andere persoonsattributen een score heeft dan de andere vijf, waardoor een 

hogere correlatie tussen attribuutprofielen ontstaat. Om het effect van gemeenschappelijke 

nulscores op correlaties tussen attribuutprofielen te elimineren, worden attribuutprofielen 

telkens paarsgewijs vergeleken. Door beide 'w.n.r.i.'-correlaties te vergelijken wordt duidelijk 

in hoeverre gemeenschappelijke nulscores van invloed zijn op de gevonden correlaties. 

Zoals eerder aangegeven wordt door het WPS aan attribuutitems zowel een 

belangscore als een breedtescore toegekend. Hier zullen de analyses worden uitgevoerd met 

drie typen indices: 

belang: de WPS belang scores 

criticality: de breedte-maal-belang-index van Schmidt 

- breedte: de WPS breedte scores 
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Onderzoek 1 : het onderscheidend vermogen van attribuutprofielen 

Om het onderscheidend vermogen van attribuutprofielen te onderzoeken, zijn 

attribuutprofielen van zes uiteenlopende functies met elkaar vergeleken. Het gaat om twee 

functies die met de A&D-versie van het WPS geanalyseerd zijn en vier functies die met de 

M&S-versie van het WPS geanalyseerd zijn: kraamverzorgende, matroos (A&D-functies), 

directeur, selectiepsycholoog, sales manager en AIO (M&S-functies). Bij de matroos gaat het 

overigens om een administratieve functie: iemand die bij de marine eenvoudig administratieve 

taken verricht. Profielen van attribuutitems per attribuutcategorie zullen met elkaar vergeleken 

worden door de correlatie tussen de itemprofielen te berekenen. Daarnaast zal voor de belang 

en breedtescores die het WPS toegekend heeft aan de attribuutitems, de standaarddeviatie per 

item vastgesteld worden door alleen functies bij deze berekening te betrekken waarvoor het 

desbetreffende attribuutitem relevant is (nulscores worden hierbij niet meegenomen). 

Met uitzondering van de AIO-functie waarbij maar één beoordelaar betrokken was, 

zijn bij de overige functies vier tot zes beoordelaars ingeschakeld om de desbetreffende 

functies te analyseren. In alle gevallen ging het hierbij om functievervuilers. 

Attribuutprofielen zijn door het WPS gegenereerd door gegevens van individueel ingevulde 

WPS-vragenlijsten te combineren. 

Onderzoek 2: Invloed van functiecontextvragen op het tot stand komen van WPS-

attribuutprofielen. 

De WPS-vragenlijst bestaat uit twee gedeelten: een gedeelte waarmee de taakinhoud 

van een functie geanalyseerd wordt en een gedeelte met functiecontextitems (zie vorig 

hoofdstuk). Om het effect van functiecontextvragen op door het WPS toegekende 

attribuutscores te onderzoeken zijn van de WPS vragenlijst alleen de functiecontextitems 

beoordeeld zonder de taakinhoud van een functie nader te analyseren. Dit is op twee manieren 

gedaan. Ten eerste zijn alle functiecontextitems beantwoord voor een 'gemiddelde HBO'-

staffunctie (door ons). Hiervoor is op alle aan het functieniveau gerelateerde items doorgaans 

halverwege of net voorbij het midden van een schaal gescoord, bij de overige items 

(arbeidsomstandigheden, reizen, interpersoonlijke relaties) is de minimum score toegekend. 

Ten tweede is aan alle functiecontextitems de minimum score toegekend. Dat betekent dat aan 

alle items die met het functieniveau te maken hebben de laagste score is toegekend. Voor 

beide sets van functiecontextgegevens zijn door het WPS de bijbehorende attribuutprofielen 

gegenereerd. Deze attribuutprofielen zijn vergeleken met de attribuutprofielen van de zes 

eerder beschreven volledig geanalyseerde functies. 

141 



Onderzoek 3: Relatie IBB WPS vragenlijst-gegevens en samenhang WPS-attribuut-

profielen. 

Voor eerder beschreven onderzoek zijn WPS functieanalysegegevens van meerdere 

beoordelaars bij elkaar gevoegd en op grond hiervan heeft het WPS een profiel van 

peroonsattributen gegenereerd. Voor een tweetal functies, namelijk kraamverzorgende en 

matroos (met administratieve taken), is onderzocht wat de samenhang is tussen 

attribuutprofielen als de WPS-vragenlijst-gegevens van dezelfde functie voor elke beoordelaar 

afzonderlijk verwerkt worden. Ook is onderzocht in hoeverre individueel verkregen 

attribuutprofielen correleren met het attribuutprofiel dat het WPS genereert als alle individuele 

WPS vragenlijstgegevens met elkaar worden gecombineerd. De functie van matroos werd 

door zes beoordelaars beoordeeld die van kraamverzorgende door vier. 

De samenhang in attribuutprofielen van afzonderlijk beoordelaars wordt afgezet tegen 

de hoogte van de IBB die behaald is bij de analyse van de functie-inhoud. Om het aantal 

beoordelaars niet van invloed te laten zijn op berekeningen van de IBB voor de analyse van de 

taakinhoud van de twee functies met de WPS-vragenlijst, zijn nieuwe berekeningen van de 

IBB bij de analyse van de functie-inhoud uitgevoerd, en wel over alle items, waarbij telkens 

per beoordelaarspaar gemeenschappelijke items zijn weggelaten die beide niet relevant 

vonden (w.n.r.i.-paarsgewijs). Voor de functie van kraamverzorgende werd op deze manier 

een gemiddelde IBB behaald bij de analyse van de taakinhoud van .06 (gemiddeld aantal 

items: 39 van de in totaal 298 items) en voor matroos van: -.50 (gemiddeld aantal items: 104 

van de in totaal 298 items). De IBB berekend over door alle beoordelaars gemeenschappelijk 

als relevant aangemerkte items (r.i.-totaal-items) was .34 bij de kraamverzorgende (gemiddeld 

aantal items: 20) en .19 bij de matroos (gemiddeld aantal items: 23). 

Voor het toetsen of gevonden correlaties bij de twee functies van elkaar verschillen 

wordt formule 3 zoals beschreven in paragraaf 2.3 gebruikt. 

Onderzoek 4: Correlatie tussen, door het WPS gegenereerde attribuutprofielen en direct 

gescoorde attributen. 

Normaal gesproken combineert het WPS-vragenlijstgegevens van verschillende 

beoordelaars om een, bij de functie behorend, attribuutprofiel te genereren. Het op deze 

manier verkregen attribuutprofiel van de functie van kraamverzorgende is vergeleken met 

rechtstreeks op belang beoordeelde attributen. 

Als beoordelaars traden op: een student-onderzoekster A&O-psychologie, de 

onderhavige onderzoekster en een universitair docente A&O-psychologie. Aan de hand van 

een functiebeschrijving werden alle attributen uit het WPS-attributenmodel op belang voor de 

functie beoordeeld op een zevenpuntsschaal, die in de praktijk ook gehanteerd wordt bij de 

WPS-vragenlijst. Deze schaal heeft als uiterste schaalwaarden ' niet belangrijk voor de 
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functiedoelen' (waarde 1) en 'essentieel voor alle functiedoelen' (waarde 7). De score 1 van 

deze schaal is als nul-score opgevat voor de indeling van items in analyserubrieken ('w.n.r.i.'-

totaal, 'w.n.r.i.'-paarsgewijs en 'r.i.'-totaal). 

Eerst is de IBB bepaald van de rechtstreeks beoordeelde attribuutgegevens. Hiervoor 

is de correlatie tussen attribuutitems van beoordelaarparen vastgesteld. Omdat waarden van de 

drie beoordelaars met elkaar gecombineerd zijn, is de betrouwbaarheid van deze gegevens 

geschat door toepassing van de Spearman Brown formule (zie paragraaf 2.3, formule 2). 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen de WPS-attribuutprofielen en de direct gescoorde 

attribuutprofielen. 
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6.3.3 Resultaten 

Onderzoek 1: Het onderscheidend vermogen van attribuutprofielen 

In tabel 6.3.2 staan de gemiddelde correlaties tussen de attribuutprofielen van zes 

functies (kraamverzorgende, matroos, directeur, selectiepsycholoog, sales manager en AIO) 

vermeld per attribuutcategorie. De gemiddelde correlatie tussen de belangscores van de totale 

attribuut-profielen van de zes functies is redelijk hoog. Voor alle items van de vier 

attribuutrubrieken tezamen is deze gemiddelde correlatie .76 (aantal betrokken attribuutitems 

is 208). Indien niet relevante persoonsattribuutitems weggelaten worden (waar alle functies 

een nulscore voor hebben), dan is de gemiddelde correlatie .58 (aantal betrokken 

attribuutitems is 115). In tabel 6.3.2 worden correlaties tussen attribuutprofielscores van de 

zes functies weergegeven voor de afzonderlijke attribuutrubrieken. 

Tabel 6.3.2 Correlaties tussen de attribuutprofielen van zes functies 

w.n.r.i. w.n.r.i r.i. 

paarsgewijs totaal totaal 

r (sd) ni r (sd) ni r (sd) ni 

Fysieke capaciteiten 

Belang -.56 (.18) 5 .14 (.50) 7 -

'Criticality' -.41 (.26) 5 .17 (.50) 7 -
Breedte -.33 (.25) 6 1 .13 (.50) 6 -

Cognitieve capaciteiten 

Belang -.09 (.26) 22 .33 (.23) 36 .72 (.28) 5 

'Criticality' .05 (.28) 22 .28 (.26) 36 .88 (.23) 5 

Breedte -.05 (.41) 15 .13 (.33) 28 -

Persoonlijkheid 

Belang .63 (.17) 33 .74 (.11) 42 .82 (.11) 15 

'Criticality' .48 (.21) 33 .58 (.15) 42 .47 (.20) 15 

Breedte .02 (.36) 17 .21 (.25) 26 -

Gedragsstijlen 

Belang .71 (.19) 28 .71 (.19) 28 .71 (.19) 28 

w.n.r.i.: met weglating van niet relevante items, dat wil zeggen items met gemeenschappelijke nulscores, zoals paarsgewijs of in totale 
groep (zes functies tegelijk) bepaald: r.i.: analyses alleen over relevante items uitgevoerd, dat wil zeggen items waarop alle zes functies 
(totaal) een score boven de nul hebbben; r: gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van de zes functies; sd: standaard deviatie 
hierbij; ni: aantal betrokken attribuut-i terns. 
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Attribuutprofielen bij persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen blijken hoog met 

elkaar te correleren. Voor belangscores bij persoonlijkheid is de gemiddelde correlatie tussen 

attribuutprofielen .63, voor gedragsstijlen is deze correlatie .71. Bij cognitieve en fysieke 

capaciteiten is er geen positieve samenhang tussen attribuutprofielen en worden zelfs 

negatieve correlaties gevonden (-.09 voor cognitieve en -.56 voor fysieke capaciteiten). Bij 

persoonlijkheidsattributen blijkt er geen samenhang te zijn tussen breedtescores van 

attribuutprofielen (r= .02). Indien belang met breedte gecombineerd wordt (in de zogenaamde 

criticality-index) wordt een correlatie gevonden die iets lager is dan de correlatie die alleen op 

belang gebaseerd is (r= .48). 

Voor een aantal attribuutitems geldt dat ze vrijwel niet onderscheiden tussen de zes 

functies. Het gaat om attributen waarop alle zes functies een score hoger dan nul hebben (r.i.-

items). Dit geldt voor vijf attribuutitems voor cognitieve capaciteiten (r= .72), voor 15 

persoonlijkheidsattributen (r= .82) en alle 28 items voor gedragsstijlen (r= .71) (zie bijlage 3 

voor de omschrijving van alle betrokken attribuutitems). 

Het verschil tussen 'm.w.r.i.-paarsgewijs'- en 'm.w.r.i.-totaal'-items betreft de wijze 

waarop gemeenschappelijke items met nulscores weggelaten zijn. Bij 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-

correlaties is dat telkens per functiepaar bekeken, bij 'm.w.r.i.-totaal' is dat voor alle zes 

functies bij elkaar bekeken. De berekening 'm.w.r.i.-totaal' is logischerwijs over een groter 

aantal items uitgevoerd, omdat er minder items zijn waarop alle functies een nulscore hebben 

dan wanneer dit per functiepaar wordt vastgesteld. Alle correlaties zijn bij 'm.w.r.i.-totaal'-

correlaties wat hoger dan bij 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-correlaties. De enige verklaring hiervoor is 

dat functieparen bij 'm.w.r.i.-totaal'-correlaties toch nulscores gemeenschappelijk hebben, die 

er bij 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-correlaties geheel uitgefilterd zijn. Bij belangscores van 

cognitieve capaciteiten is te zien dat deze gemeenschappelijke nulscores ertoe kunnen leiden 

dat een negatieve correlatie bij de 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-items (-.09) kan omslaan tot een 

relatief gematigde positieve correlatie (.33). Dit is ook te zien bij fysieke capaciteiten (-.56 

wordt .14). Bij persoonlijkheidsattributen leidt het tot een verhoging van de correlatie (.63 

wordt .74). 

In tabel 6.3.3 staan de afzonderlijke correlaties vermeld tussen de zes functies voor 

belangscores en de criticality-index, waarbij aspecten (persoonsattribuutitems) met 

gemeenschappelijke nulscores paarsgewijs zijn weggelaten ('m.w.r.i.-paarsgewijs'-correlaties). 

Gemeenschappelijke nulscores spelen bij deze correlaties dus geen rol. 
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Tabel 6.3.3 Correlaties tussen attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten, 

persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen van zes functies 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Dir Mng SP Aio Krv Mtr 

Cognitieve Capaciteiten 

1. Directeur (Dir) 1.00 -.08 .42 .33 .29 -.08 
2. Manager (Mng) -.17 1.00 .48 -.13 -.04 -.32 
3. Selectiepsycholoog (SP) -.13 .34 1.00 .08 .52 -.10 
4. AIO AO-psychologie (Aio) .63 -.12 -.15 1.00 -.06 -.33 
5. Kraamverzorgende (Krv) -.03 -.12 -.12 -.14 1.00 -.20 
6. Matroos (Mtr) -.20 -.29 -.32 -.34 -.23 1.00 

Persoonlijkheid 

1. Directeur (Dir) 1.00 .61 .63 .22 .66 .07 
2. Manager (Mng) .87 1.00 .58 .57 .57 .48 
3. Selectiepsycholoog (SP) .75 .85 1.00 .51 .84 .29 
4. AIO AO-psychologie (Aio) .44 .58 .62 1.00 .47 .18 
5. Kraamverzorgende (Krv) .79 .75 .74 .58 1.00 .47 
6. Matroos (Mtr) .47 .56 .55 .23 .60 1.00 

Gedragsstijlen 

1. Directeur (Dir) 1.00 
2. Manager (Mng) .98 1.00 
3. Selectiepsycholoog (SP) .89 .93 1.00 
4. AIO AO-psychologie (Aio) .38 .51 .67 1.00 
5. Kraamverzorgende (Krv) .83 .87 .88 .56 1.00 
6. Matroos (Mtr) .56 .63 .71 .45 .78 1.00 

In onder-driekhoek correlaties tussen belang-scores van attributen; in boven-driehoek con-elaties tussen criticality-indices; 
Betrokken functies: Dir= Directeur, Mng= Manager, SP= Selectiepsycholoog, AIO= Assistent in opleiding, Krv= Kraamverzorgende, 
Mtr= Matroos, 

Tussen attribuutprofielen van functies komen bij cognitieve capaciteiten enkele 

negatieve correlaties voor, die zeer opmerkelijk genoemd kunnen worden. Tussen de 

directeurs functie en de managersfunctie wordt bijvoorbeeld een negatieve correlatie gevonden 

van -.17 voor belangscores en -.08 voor de 'criticality'-index. Met name voor cognitieve 

capaciteiten zouden de eerste vier functies toch redelijk dicht bij elkaar moeten liggen. Het 

gaat in alle gevallen om functies die doorgaans bezet worden door academici, of ervaren 

HBO-ers. Men zou bij deze vier functies minstens een matig positieve correlatie verwachten 

tussen de attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten. De matroosfunctie staat wat betreft 

intellectuele vereisten het verst van deze vier functies af. Een negatieve correlatie met het 

attribuutprofiel van deze functie is derhalve min of meer te verwachten. De functie van 

kraamverzorgende zit wat betreft niveau van cognitieve capaciteiten tussen de matroosfunctie 
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en de eerste vier functies in. Het hier geschetste beeld van drie niveaus in cognitieve 

vaardigheden is echter niet terug te vinden in de correlaties. 

Met betrekking tot correlaties tussen profielen van persoonlijkheidskenmerken en 

gedragsstijlen is het wat complexer een verwacht beeld af te zetten tegen gevonden 

correlaties, omdat het lastiger is te bedenken welke functies qua persoonlijkheid dicht bij 

elkaar zouden moeten liggen. In de tabel is wel te zien dat de correlaties tussen het profiel van 

persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen van de AIO-functie het meest afwijken van die 

van de directeursfunctie. De gevonden correlaties zijn over het algemeen nog lager dan de 

correlaties tussen profielen van de matroosfunctie en de directeursfunctie. Waardoor deze 

verschillen veroorzaakt worden is onduidelijk. 

Om meer inzicht te krijgen in deze onverwachte resultaten zijn voor alle bij de 

analyses betrokken attribuut-items (waarop tenminste één functie een score hoger dan nul 

heeft) de volgende gegevens berekend: gemiddelde scores, standaarddeviaties (waarbij 

nulscores niet meegenomen zijn in de berekeningen) en het aantal en type functies dat een 

score hoger dan nul heeft (zie bijlage 3). 

Wanneer gekeken wordt welke functies een score hoger dan nul hebben bij 

attribuutitems voor cognitieve capaciteiten, dan lijken de scores vrij willekeurig gegeven te 

zijn. Bijvoorbeeld op het item: 'can reason with simple oral information' hebben de 

directeursfunctie en de AIO-functie een score hoger dan nul, terwijl de manager, de 

selectiepsycholoog en de matroosfunctie een score hoger dan nul hebben op het item: 'can 

reason with complex oral information'. Verwacht zou worden dat zowel AIO, directeur, 

manager als selectiepsycholoog op het laatst genoemde item (complexe informatie) zouden 

scoren en de matroos op het eerst genoemde item (eenvoudige informatie). Voor de 

kraamverzorgende die helemaal geen score heeft op een van deze items zou verwacht kunnen 

worden dat het item: 'can reason with moderate oral information' van belang zou zijn. Op het 

item 'can reason with moderate written information' heeft de kraamverzorgende wel een score, 

maar op hetzelfde item voor het complexe niveau: 'can reason with complex written 

information' hebben alleen de manager en de selectiepsycholoog een score, terwijl de AIO en 

directeur hier helemaal niet op scoren. 

De gevonden negatieve correlaties tussen de attribuutprofielen voor cognitieve 

vermogens lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat functies verschillen in of ze wel of niet 

een score boven de nul op attribuutitems hebben. Als de ene functie een score hoger dan nul 

heeft op bijvoorbeeld het item 'can reason with complex information' en een nulscore voor het 

item 'can reason with simple information', komt het vaak voor dat dit bij een andere functie 

net andersom is. Als functies eenmaal een score boven de nul hebben op een item, dan blijkt 

de standaarddeviatie in veel gevallen niet hoog te zijn, waardoor functies als ze eenmaal 

scoren op een item zich niet sterk kunnen onderscheiden. 
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Ook bij de meeste items voor persoonlijkheidsattributen zijn de standaarddeviaties 

relatief laag. Functies lijken zich meer te onderscheiden in het wel of niet hebben van een 

score op een item dan in de feitelijke hoogte van scores. Maar ook indien beide aspecten 

meegenomen worden in analyses, kunnen functies niet goed worden onderscheiden. De 

correlaties tussen attribuutprofielen voor persoonlijkheid blijken namelijk hoog te zijn, ook 

wanneer items in de berekeningen meegenomen worden waarbij de ene functie wel een score 

boven de nul heeft en de andere functie niet ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-correlaties; zie tabel 6.3.3). 

Voorbeelden van persoonlijkheidskenmerken waarop alle functies een score boven de nul 

hebben zijn: 'likes to direct/ manage/ control people'; 'is confident with people'; 'use data/logic 

in analysing'; 'analyses others behavior'; 'enjoys physical exercise'; 'enjoys strategic planning'; 

'is ambitious for succes'. 

Bij gedragsstijlen is in geen van de gevallen een nulscore toegekend. Maar uit 

voorgaande analyses bleek dat functies op deze attribuutitems niet goed onderscheiden 

(gemiddelde correlatie was .71). Voorbeelden van items met een relatief lage standaard 

deviatie zijn: 'is a completer-sees projects through'; 'is an implementer- sets manageable 

tasks'; 'is a delegative leader'; 'is a reciprocating subordinate'; 'is a culture fitter'. 

Bij de 'criticality'-indices zijn dezelfde patronen terug te vinden als bij belangscores 

van attribuutitems. De correlaties tussen attribuutprofielen zijn daarentegen over het geheel 

genomen iets lager. Bij het WPS wordt overigens bij gedragsstijlen alleen gebruik gemaakt 

van belangscores, 'criticality'-scores komen dus bij gedragsstijlen niet voor. 

Uit deze analyses kunnen de volgende conclusies getrokken worden: het 

onderscheidend vermogen van attribuutprofielen voor persoonlijkheid en gedragsstijlen is 

relatief laag. De gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van zes uiteenlopende functies 

was respectievelijk .64 en .71. Bij persoonlijkheidsattributen blijken functies nog wel eens te 

verschillen in het al dan niet hebben van een score op een specifiek item. Bij 15 items hebben 

alle functies een score hoger dan nul, hierbij is de correlatie tussen profielen hoog (.82). 

Attributen voor cognitieve capaciteiten correleren niet positief, ook niet waar dat wel 

verwacht en wenselijk geacht kan worden. Het cognitieve niveau van de bij het onderzoek 

betrokken functies lijkt niet altijd in de attribuutprofielen te worden weerspiegeld. De scores 

die aan de items voor cognitieve capaciteiten aan de zes functies toegekend zijn, lijken vrij 

willekeurig te zijn. 
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Onderzoek 2: Invloed van functiecontextvragen op het tot stand komen van WPS-

attribuutprofielen 

Indien alleen functiecontextgegevens beschikbaar zijn en geen gegevens over de 

functie-inhoud, genereert het WPS toch een volwaardig rapport. Aan attribuutitems kent het 

WPS in op deze manier verkregen rapporten alleen belangscores toe en geen breedte-index. 

Fysieke capaciteiten worden niet genoemd in deze rapporten. In tabel 6.3.4 worden de 

correlaties weergegeven tussen de belangscores van de attribuutprofielen van de zes volledig 

geanalyseerde functies en de belangscores van de attribuutprofielen die alleen op grond van 

functiecontextgegevens tot stand gekomen zijn. In het ene geval is overal de minimumscore 

toegekend aan alle functiecontextitems, in het andere geval zijn functiecontextitems gescoord 

alsof het om een 'gemiddelde' HBO-functie ging. 
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Tabel 6.3.4 Correlaties tussen attribuutprofielen van zes volledig geanalyseerde functies en 

alleen met functiecontextinformatie tot stand gekomen attribuutprofielen (belangscores): 

Attribuutprofielen op grond van alleen functiecontextgegevens: 

overal minimum als gemiddelde HBO 

score toegekend functie gescoord 

w.n.r.i. r.i. w.n.r.i. r.i. 
r (ni) r (ni) • (ni) r (ni) 

Cognitieve Capaciteiten 
1. Directeur .42(15) 1.00(2) .24(16) -.17(6) 
2. Manager .39(17) 1.00(2) -.03 (18) -.04 (6) 
3. Selectiepsycholoog .38(12) 1.00(2) -.10(14) -.14(5) 
4. AIO AO-psychologie .32 (22) 1.00(2) .10(23) .19(6) 
5. Kraamverzorgende .47 (10) 1.00(2) -.10(10) .21 (7) 
6. Matroos .35 (16) 1.00(2) .01 (17) .03 (6) 

gemiddelde correlatie: 39 1.00 .02 .01 

Persoonlijkheid 

1. Directeur 48 (30) .35 (9) .59 (30) .66(19) 
2. Manager 47 (32) .40 (9) .67 (32) .66(19) 
3. Selectiepsycholoog 59(28) .54 (9) .62 (28) .78(19) 
4. AIO AO-psychologie 60(18) .56 (9) .68 (21) .81(19) 
5. Kraamverzorgende 54 (36) .54 (9) .68 (36) .75(19) 
6. Matroos 52 (23) .74 (9) .45 (23) .84(16) 

gemiddelde correlatie: 53 .52 .62 .75 

Gedragsstijlen 

1. Directeur .39 (28) -.39 (28) .40 (28) .40 (28) 
2. Manager .32 (28) -.32 (28) .49 (28) .49 (28) 
3. Selectiepsycholoog .01 (28) -.01 (28) .70 (28) .70 (28) 
4. AIO AO-psychologie 21 (28) .21 (28) .65 (28) .65 (28) 
5. Kraamverzorgende 01 (28) .01 (28) .73 (28) 73 (28) 
6. Matroos 35 (28) .35 (28) .80 (28) .80 (28) 

gemiddelde correlatie: 03 -.03 .63 .63 

w.n.r.i.: met weglating van paarsgewijs gemeenschappelijk niet relevante items; r.i: analyses over paarsgewijs gemeenschappelijk relevante 
items; rxorrelatie attribuutprofielen volledig geanalyseerde functies en profielen op grond van functiecontextgegegevens; ni; aantal items. 

Uit tabel 6.3.4 blijkt dat het attribuutprofiel van een 'gemiddelde HBO-functie', dat 

alleen op functiecontextitems gebaseerd is, doorgaans hoog correleert met de 

attribuutprofielen van de zes volledig geanalyseerde functies. Bij persoonlijkheidsattributen is 

de gemiddelde correlatie, na weglating van niet relevante items, gelijk aan .62 (range van .45 

tot .68), en bij gedragstijlen is dit .63 (range van .40 tot .80). Bij capaciteiten is er vrijwel geen 

samenhang in attribuutprofielen: de gemiddelde correlatie is .02 (range van correlaties liggen 
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tussen -.10 en .24). Voor items die de volledig geanalyseerde functies gemeenschappelijk 

hebben met de HBO-functie (r.i.-items) is te zien dat vooral hoge correlaties gevonden 

worden bij persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen. Bij persoonlijkheidsattributen wordt 

een gemiddelde correlatie gevonden van .75 (range van .66 tot .84). Bij cognitieve 

capaciteiten ligt deze correlatie rond de nul. 

Wanneer alleen de minimale score wordt toegekend op de functiecontextitems en 

wanneer verder de taakinhoud van de functie niet wordt geanalyseerd, dan wordt toch een 

volwaardig WPS-rapport gegenereerd met attribuutprofielen die opmerkelijk hoog correleren 

met de attribuutprofielen van de zes functies. Dit geldt voor persoonlijkheidsattributen (de 

gemiddelde correlatie is .53, range van .47 tot .60 over 'w.n.r.i.'-items), maar ook voor 

cognitieve capaciteiten (de gemiddelde correlatie .39, range van .32 tot .47 over 'w.n.r.i.'-

items). Dit laatste is opvallend, aangezien er zeer lage correlaties werden gevonden met het 

attribuutprofiel van de 'gemiddelde' HBO (verder niet geanalyseerde) functie. Dit zou het 

gevolg kunnen zijn van het feit dat maar weinig items daadwerkelijk een score hoger dan nul 

hebben gekregen bij de minimaal gescoorde functie. Uiteindelijk zijn er maar twee items waar 

dit voor geldt. Kennelijk is bij de zes functies een hogere score toegekend aan deze twee items 

dan aan de andere items, waardoor toch een redelijke correlatie behaald wordt bij de 'w.n.r.i.'-

items. Voor de attribuutprofielen die tot stand gekomen zijn door aan alle functiecontextitems 

de minimale score toe te kennen, ofte scoren voor een gemiddelde HBO-functie, is in bijlage 

3 aangegeven op welke attribuutitems het WPS een score hoger dan nul heeft toegekend. 

De negen items die een score hoger dan nul hebben in het profiel van 

persoonlijkheids-kenmerken gebaseerd op minimaal gescoorde functiecontextgegevens, 

correleren relatief hoog met scores die aan dezelfde items zijn toegekend bij de volledig 

geanalyseerde functies: de gemiddelde correlatie is .52. Voor gedragsstijlen is dit niet het 

geval; de gemiddelde correlatie ligt rond de nul (de gemiddelde correlatie is -.03) 

Voor belangscores van profielen voor persoonlijkheidsattributen werd eerder 

aangetoond dat deze bij zes verschillende functies onderling hoog correleren (zie tabel 6.3.2). 

De gemiddelde correlatie was hierbij .63 (met weglating gemeenschappelijk niet relevante 

items) en .82 (alleen unaniem relevante items). Uit dit deelonderzoek blijkt dat als de functie-

inhoud niet geanalyseerd wordt en alleen aan de functiecontextitems een minimale score 

wordt toegekend, het WPS profielen voor persoonlijkheidsattributen genereert die matig 

correleren met attribuutprofielen van volledig geanalyseerde functies (.53 en .52 over alleen 
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gemeenschappelijk relevante items). Indien de functiecontext voor een gemiddelde HBO-

functie ingevuld wordt, dan wordt een gemiddelde correlatie van .62 (met weglating van 

gemeenschappelijk niet relevante items) en .75 (over alleen gemeenschappelijk relevante 

items) behaald. Deze laatste waarden wijken niet veel af van de gevonden correlaties tussen 

de profielen van zes volledig geanalyseerde functies. Doordat vergelijkbare correlaties 

gevonden tussen attribuutprofielen van verschillende functies indien functies volledig 

geanalyseerd worden, in vergelijking met een analyse van alleen de functiecontext, is het de 

vraag wat de bijdrage is van het 'WPS-analyse-van-taakinhoud'-gedeelte. Waarschijnlijk ligt 

de toegevoegde waarde hiervan vooral in de extra items die relevant geacht worden door het 

WPS. 

Bij gedragsstijlen werd een gemiddelde correlatie tussen de attribuutprofielen van de 

volledig geanalyseerde functies gevonden van .71. Indien een attribuutprofiel voor 

gedragsstijlen gebaseerd is op alleen de minimaal gescoorde functiecontext dan is de 

gemiddelde correlatie tussen dit attribuutprofiel en die van zes volledig geanalyseerde functies 

gelijk aan -.03. Worden functiecontextitems gescoord alsof het om een HBO functie gaat, dan 

werd een gemiddelde correlatie van .63 behaald. Dus als functies volledig geanalyseerd 

worden, wordt een iets hogere onderlinge correlatie behaald. Toch lijkt de bijdrage hieraan 

van het 'WPS-analyse-van-taakinhoud'-gedeelte beperkt. In het volgende onderzoek wordt 

hierop nader ingegaan. 

Bij attributen voor cognitieve capaciteiten worden zeer lage correlaties gevonden 

tussen de attribuutprofielen van de volledig geanalyseerde functies en het profiel van een 

HBO-functie op basis van alleen de functiecontext. Juist voor het inschatten van het cognitief 

niveau van een functie zou men ook moeten kunnen volstaan met alleen informatie over de 

zwaarte van de functie (zie paragraaf 3.1), omdat beide sterk met elkaar samenhangen. Men 

zou om deze reden verwachten dat attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten van hogere 

functies sterker met het attribuutprofiel gebaseerd op de voor een HBO-functie gescoorde 

functiecontext zouden moeten correleren dan met het attribuutprofiel gebaseerd op de 

'minimum. Dit patroon wordt in de gegevens niet teruggevonden. 
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Onderzoek 3: Relatie IBB WPS-vragenlijstgegevens en samenhang WPS-attribuut-

profielen. 

Uit het voorgaande onderzoek kwam naar voren dat de functiecontextitems een grote 

rol spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen voor persoonlijkheidsattributen en 

gedragsstijlen. De vraag is wat de bijdrage is van het functieanalysegedeelte van het WPS. 

Hier wordt nagegaan wat het effect is van een lage IBB bij een WPS-analyse naar de functie-

inhoud, op de attribuutprofielen die het WPS genereert. Lastig hierbij is dat de functiecontext 

niet echt te negeren valt, want ook bij minimale scores op alle functiecontextitems worden 

attribuutprofielen verkregen die in een aantal opzichten correleren met attribuutprofielen van 

volledig geanalyseerde functies, zoals in het vorig onderzoek is gebleken. Hier is er voor 

gekozen de functiecontext constant te houden. Dat wil zeggen: alle beoordelaars hebben 

hetzelfde ingevuld. Uit de vorige paragraaf bleek dat de invloed van functiecontextitems op 

het tot stand komen van attribuutprofielen groot is. Doordat alle beoordelaars bij de 

functiecontext hetzelfde hebben ingevuld zullen attribuutprofielen gebaseerd op WPS 

gegevens (functie-inhoud en functiecontext) van individuele beoordelaars sterk correleren. 

Wat hier vooral bekeken wordt is of een lage IBB bij de analyse van de functie-inhoud 

zichtbaar wordt indien attribuutprofielen van individuele beoordelaars met elkaar vergeleken 

worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de correlatie is tussen individueel verkregen 

attribuutprofielen en het attribuutprofiel dat het WPS genereert door combinatie van alle WPS 

vragenlijstgegevens van de individuele beoordelaars. 

De analyse werd over twee functies uitgevoerd, te weten: de functie van 

kraamverzorgende en die van 'administratieve' matroos. De IBB bij de analyse van de functie-

inhoud over alle items na weglating van items waarop paarsgewijs beoordelaars nulscores 

hadden was voor matroos -.50 (gemiddeld aantal items 104) en voor kraamverzorgende .06 

(gemiddeld aantal items 39). De IBB voor de door alle beoordelaars als relevant beoordeelde 

items was bij matroos .19 (gemiddeld aantal items 23) en bij kraamverzorgende .34 

(gemiddeld aantal items 20). Dus bij beide functies was de IBB laag, maar bij matroos was dit 

nog weer lager dan bij kraamverzorgende. 

WPS-vragenlijstgegevens (taakinhoud en functiecontext) van afzonderlijke 

beoordelaars zijn gebruikt om attribuutprofielen te genereren. Deze gegevens zijn gebruikt om 

onderling te kunnen vergelijken, maar ook om de correlatie te bepalen met het attribuutprofiel 
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dat het WPS genereert na combinatie van de individueel verkregen WPS gegevens. In tabel 

6.3.5 staan deze correlaties vermeld. 

Tabel 6.3.5 Samenhang attribuutprofielen gebaseerd op WPS gegevens (taakinhoud en 

functiecontext) van afzonderlijke beoordelaars en correlaties tussen deze attribuutprofielen en 

het attribuutprofiel dat het WPS genereert als gegevens van afzonderlijke beoordelaars met 

elkaar gecombineerd worden. 

w.n.r.i w.n.r.i. r.i. 
paarsgewijs totaal totaal [r-comb] 

r ni r ni r ni 
Fysieke capaciteiten 
Kxaamverzorgende Belang .35 (7) .46 (8) - [.52] 

'Criticality' .60 (7) .64 (8) - [.79] 
Breedte .47 (5) .47 (6) - [.47] 

Matroos Belang .53 (5) .67 (6) - [.67] 
'Criticality' .67 (5) .75 (6) - [.75] 

Breedte .81 (4) 1 .85 (5) - [.85] 

Cognitieve capaciteiten 
Kraamverzorgende Belang .35 (7) .52 (14) .95 (6) [.66] 

'Criticality' .60 (7) .30 (14) .53 (6) [.48] 
Breedte .47 (5) .16 (10) - [•34] 

Matroos Belang .04 (19) .37 (25) .52 (5) [.31] 
'Criticality' .22 (19) .40 (25) .58 (5) [.25] 
Breedte .12 (15) .31 (22) - [-.18] 

Persoonlijkheid 

Kraamverzorgende Belang .87 (37) .89 (38) .95 (30) [.94] 
'Criticality' .77 (37) .78 (38) .74 (30) [.87] 
Breedte .58 (21) .61 (22) .55 (17) [.76] 

Matroos Belang .46 (28) .64 (36) .73 (H) [.39] 

'Criticality' .52 (28) .61 (36) .64 (H) [.58] 
Breedte .46 (17) .52 (24) - [.57] 

Gedragsstijlen 
Kraamverzorgende Belang .95 (28) 95 (28) .95 (28) [.98] 
Matroos Belang .70 (28) .70 (28) .70 (28) [-85] 

w.n.r.i.: met weglating van gemeenschappelijk niet relevante items, zoals paarsgewijs, of in de totale te vergelijken set bepaald; r.i.: 
berekeningen uitgevoerd over relevante attribuutitems waarop alle vergeleken profielen een score boven de nul hebben; [r-comb]: 
gemiddelde correlatie tussen attribuutprofiel van individueel rapport en combinatierapport, verkregen door individuele WPS vragenlijsten 
gekombineerd door het WPS te laten verwerken; r: correlatie tussen attribuutprofielen van individueel verwerkte WPS vragenlijsten; ni: 
aantal items waarover correlatie is uitgevoerd; 
1: deze correlatie is gebaseerd op negen van de vijftien paarsgewijs verkregen correlaties, de andere zes waren op te weinig items 
gebaseerd (minder dan vier). 
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Behalve voor fysieke capaciteiten zijn de correlaties tussen de attribuutprofielen zowel 

voor belang, criticality als breedtescores bij de administratieve matroosfunctie lager dan bij de 

functie van kraamverzorgende. Bij cognitieve capaciteiten is voor belangscores de 

gemiddelde correlatie (over 'w.n.r.i.-paarsgewijs'-items) tussen attribuutprofielen van 

afzonderlijke beoordelaars gelijk aan .35 bij de kraamverzorgende - en .04 bij de 

matroosfunctie 

Bij persoonlijkheidsattributen is deze gemiddelde correlatie voor belangscores bij 

kraamverzorgenden .87, terwijl dat bij matrozen .46 is. Bij gedragsstijlen is de correlatie bij 

kraamverzorgende tussen profielen extreem hoog, namelijk .95, tegenover .70 bij matrozen. 

Bij persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen zijn deze verschillen in hoogte van gevonden 

correlaties tussen attribuutprofielen significant voor belangscores (in beide gevallen: p < 

.001). 

Ook correlaties tussen itemprofielen waaraan in alle profielen van afzonderlijke 

boordelaars een score boven de nul is toegekend ('r.i.'-items), zijn bij de kraamverzorgende -

hoger dan bij de matroosfunctie. Voor cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidsattributen en 

gedragsstijlen zijn de correlaties voor belangscores tussen attribuutprofielen bij 

kraamverzorgenden respectievelijk .95, .95 en .95, en bij de matroosfunctie respectievelijk 

.52, .73 en .70 is (de bijbehorende p-waarden voor het toetsen of correlaties van elkaar 

verschillen, zijn respectievelijk p= .09, p= .01 en p < .001). Het aantal attributen waarop 

gezamenlijk een score boven de nul is toegekend (r.i-items) is bij persoonlijkheidsattributen 

bij kraamverzorgenden hoger (30) dan bij de matroos functie (17). De correlaties tussen de 

attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars en het verkregen attribuutprofiel dat 

gebaseerd is op gezamenlijke functieanalyse gegevens van alle beoordelaars zijn, met 

uitzondering van de correlaties bij fysieke capaciteiten, bij kraamverzorgenden eveneens 

hoger dan bij de matroosfunctie. 

Voor een aantal aspecten blijkt er geen samenhang te bestaan tussen attribuutgegevens 

van afzonderlijke beoordelaars voor dezelfde functie. Bij fysieke capaciteiten zijn er geen 

attributen die in alle WPS profielen gezamenlijk een score hoger dan nul hebben voor beide 

functies. Dit geldt ook voor breedtescores bij cognitieve capaciteiten en voor breedtescores bij 

persoonlijkheidsattributen voor de matroosfunctie. 

Met uitzondering van fysieke capaciteiten is de samenhang tussen attribuutprofielen 

van afzonderlijke beoordelaars bij de kraamverzorgenden groter dan bij de matroosfunctie. Bij 

beide functies was de functiecontext constant gehouden, d.w.z. alle beoordelaars hadden 

hierbij hetzelfde ingevuld. Men mag veronderstellen dat de lagere IBB bij de analyse van de 

taakinhoud bij de matroosfunctie hiervoor verantwoordelijk is. Het is de vraag hoe groot dit 

effect is en of een hogere samenhang behaald wordt bij het vergelijken van attribuutprofielen 

van afzonderlijke beoordelaars van dezelfde functie dan wanneer profielen vergeleken worden 

van verschillende functies (zie tabel 6.3.2) 
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Om hierin meer inzicht te krijgen is de gemiddelde correlatie tussen de profielen van 

de zes functies telkens vergeleken met de gemiddelde correlatie tussen de profielen van 

afzonderlijke beoordelaars voor de kraamverzorgenden en de matroosfunctie. Uit deze 

analyses blijkt dat de correlaties tussen de attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars 

bij de matroosfunctie (tabel 6.3.5) niet significant afwijkt van de gemiddelde correlaties 

tussen de attribuutprofielen van de zes verschillende functies (zie tabel 6.3.2). Bij de 

kraamverzorgenden blijkt de gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van afzonderlijke 

beoordelaars wel significant te verschillen van de gemiddelde correlatie tussen de 

attribuutprofielen van de zes verschillende functies, namelijk bij persoonlijkheid voor 

belangscores ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-correlaties: p<.001; 'r.i.-paarsgewijs'-correlaties: p= .03) 

en voor breedtescores ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-correlaties: p= .04) en bij gedragsstijlen (p<.001). 

Is de IBB bij de analyse van de taakinhoud heel erg laag, zoals bij de matroosfunctie, dan is 

de samenhang tussen attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars vergelijkbaar met 

correlaties tussen attribuutprofielen van verschillende functies. Is de IBB bij de analyse van de 

taakinhoud van functies wat hoger, dan worden profielen gegenereerd die significant sterker 

met elkaar samenhangen dan de correlaties die gevonden worden tussen profielen van 

verschillende functies, zoals bij de kraamverzorgenden het geval was. Meer onderzoek is 

nodig om preciezer het verband vast te stellen tussen de IBB bij de analyse van de taakinhoud 

en de samenhang tussen attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars. 
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Onderzoek 4: De correlatie tussen rechtstreeks beoordeelde attributen en door het WPS 

gegenereerde attribuutprofielen 

Drie externe beoordelaars hebben voor de functie van kraamverzorgende het belang 

van de WPS-persoonsattributen direct geschat. Beoordelingen zijn vergeleken met de door het 

WPS gegenereerde attribuutprofielen. De gevonden IBB-waarden bij het direct laten 

inschatten van het belang van WPS-attribuutitems staan vermeld in tabel 6.3.6. In tabel 6.3.6 

wordt in de eerste kolom de IBB weergegeven voor alle items zonder te letten op nulscores. In 

de tweede kolom worden waarden vermeld van de IBB waarbij items werden weggelaten 

waarop beoordelaars paarsgewijs een nulscore hebben gegeven ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-items). 

De IBB daalt dan van .47 tot .37 (voor fysieke capaciteiten), van .68 tot.52 (voor cognitieve 

capaciteiten),van .56 tot .38 (voor persoonlijkheidsattributen) en van .38 tot .07 (voor 

gedragsstijlen). In de derde kolom wordt de IBB weergegeven, berekend over items waarover 

beoordelaars het paarsgewijs eens zijn dat ze relevant zijn ('r.i.-paarsgewijs'-items). Alleen bij 

cognitieve capaciteiten wordt een relatief hoge IBB behaald (.64); bij fysieke capaciteiten 

wordt een waarde van .30 en bij persoonlijkheidsattributen een waarde van .34 gevonden. Bij 

gedragsstijlen is de IBB zeer laag: .08. 

Indien beoordelingen van individuele beoordelaars met elkaar gecombineerd worden, 

wordt de IBB hoger. Met behulp van de Spearman Brown formule (zie paragraf 2.3, formule 

2) kan berekend worden hoe hoog de betrouwbaarheid dan wordt. Over 'w.n.r.i.-paarsgewijs'-

correlaties is deze betrouwbaarheid geschat en deze waarde wordt weergegeven in de vierde 

kolom van tabel 6.3.6. Betrouwbaarheden van de gecombineerde directe schattingen liggen 

tussen de .64 en .77, met uitzondering van gedragsstijlen (.18). Gedragsstijlen zijn kennelijk 

lastig te beoordelen: het is de enige attribuutcategorie waarbij de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid, ook na het combineren van gegevens, te laag is om verder te gebruiken. 

Tabel 6.3.6 De IBB bij directe scoring van het belang van attribuut-items 

alle items w.n.r.i. r.i. w.n.r.i 

IBB, (ni) IBB, (ni) IBB, (ni) IBB, 

Fysieke capaciteiten .47 (38) .37 (35) .30 (22) .64 

Cognitieve capaciteiten .68 (80) .52 (55) .64 (41) .77 

Persoonlijkheids-attributen .56 (60) .38 (49) .34 (30) .65 

Gedragsstijlen .38 (28) .07(21) .08(11) .18 

Alle items: alle items inclusief nulscores; w.n.r.i.: met weglating van paarsgewijs gemeenschappelijk niet relevante items; r.i: analyses over 
alleen paarsgewijs gemeenschappelijk relevante items; IBB,: IBB individuele gegevens; IBB3: betrouwbaarheid van gecombineerde 
gegevens van de drie beoordelaars; ni: aantal attrbuutitems. 

Gegevens van rechtstreekse attribuutbeoordelingen zijn bij elkaar gevoegd en gebruikt 

om itemscores te vergelijken van het attribuutprofiel dat het WPS genereert als WPS 

vragenlijstgegevens (taakinhoud, functiecontext) van vier individuele beoordelaars 
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gecombineerd verwerkt worden. De correlaties tussen de direct beoordeelde profielen en de 

WPS-attribuutprofielen staan vermeld in tabel 6.3.7. 

Tabel 6.3.7 Correlaties tussen direct gescoorde en door het WPS toegekende scores aan 

attribuutitems. 

Alle items w.n.r.i. r.i. 

r (m) r (ni) r (ni) 

Fysieke capaciteiten 

belangscores .34 (38) .34 (38) .04 (4) 

'criticality' .32 (38) .32 (38) .20 (4) 

breedte .27(38) .27 (38) .98 (3) 

Cognitieve capaciteiten 

belangscores .34 (80) .26 (59) .51 (9) 

'criticality' .37 (80) .33 (59) .55 (9) 

breedte .38 (80) .37 (59) .36 (5) 

Persoonlij kheidsattributen 

belangscores .43 (60) .34 (54) .44(18) 

'criticality' .49 (60) .44 (54) .59(18) 

breedte .50 (60) .49 (53) .59(12) 

Gedragsstijlen 

belangscores .11(28) .11(28) -.54(8) 

Alle items: alle items, inclusief nulscores; w.n.r.i.: met weglating van paarsgewijs gemeenschappelijk niet relevante items; r.i: analyses 
over alleen paarsgewijs gemeenschappelijk relevante items; r: correlaties tussen direct gescoorde en door het WPS toegekende scores aan 
attribuutitems; ni: aantal attrbuutitems. 

De gevonden correlaties tussen de direct beoordeelde attribuutitems en de door het 

WPS toegekende scores aan attribuutitems zijn over het algemeen vrij laag. Na weglating van 

items waaraan zowel het WPS als de drie beoordelaars een nulscore hebben toegekend 

('w.n.r.i.'-items), is de correlatie voor belangscores van fysieke attributen .34, bij cognitieve 

capaciteiten is deze .26, bij persoonlijkheidsattributen .34 en voor gedragsstijlen .11. Voor de 

items waar zowel het WPS als de drie beoordelaars een score boven de nul hebben gegeven 

('r.i.'-items), is de correlatie voor belangscores van fysieke capaciteiten laag (.04), voor 

cognitieve capaciteiten matig (.51), voor persoonlijkheidsattributen matig (.44) en voor 

gedragsstijlen is deze zeer laag (-.54). Dat bij gedragsstijlen zulke lage correlaties gevonden 
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worden is niet opmerkelijk, aangezien eerder bleek (zie tabel 6.3.6) dat de drie beoordelaars 

het lastig vonden dit type attributen te beoordelen (de IBB was zeer laag). 

Bij persoonlijkheidsattributen werd een hogere correlatie gevonden tussen de directe 

scoringen van attributen en de WPS breedtescores dan bij belangscores, zowel bij 'w.n.r.i.'-

items (voor breedte .49 en belang .34) als 'r.i.'-items (voor breedte .59 en belang .44). Deze 

verschillen zijn echter niet significant. 

Het aantal items dat door tenminste één van de drie beoordelaars relevant gevonden 

wordt, is veel groter dan het aantal items waaraan het WPS een score boven de nul toekent. 

Dit is af te leiden uit het aantal 'w.n.r.i.'-items dat gevonden wordt, in vergelijking met het 

aantal 'r.i.'-items. Het verschil betreft de items, waarover het WPS en tenminste één van de 

beoordelaars het niet eens zijn met betrekking tot de relevantie. Het aantal items waarover 

tussen beoordelaars volledige overeenstemming bestaat met betrekking tot de relevantie en 

waaraan het WPS toch een nulscore toekent, is 15 bij fysieke attributen, 27 bij cognitieve 

capaciteiten en 7 bij persoonlijkheid (het betreft hier extra informatie, deze gegevens zijn niet 

in bijlage 3 weergegeven). Bij gedragsstijlen geldt het omgekeerde: het WPS heeft aan geen 

van de 28 items een nulscore toegekend, terwijl de drie beoordelaars het slechts over 8 items 

eens zijn met betrekking tot hun relevantie. 

Alhoewel het hier maar om één functie gaat en meer onderzoek nodig lijkt, kan toch 

een voorzichtige conclusie getrokken worden. Het lijkt er namelijk op dat directe schattingen 

van attributen tot andere resultaten leiden dan berekening van attribuutprofielen met behulp 

van het (geautomatiseerde) WPS expert systeem. 
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6.3.4 Integratie onderzoeksbevindingen en discussie 

In de vier onderzoeken zijn telkens attribuutprofielen vergeleken van 

achtereenvolgens: a) verschillende functies (onderzoek 1); b) op de functiecontext 

beoordeelde en op de functie-inhoud volledig geanalyseerde functies (onderzoek 2); c) 

individueel verkregen attribuutprofielen, waarbij een relatie gelegd werd met de IBB bij de 

analyse van de functie-inhoud (onderzoek 3) en d) profielen verkregen door beoordelaars 

rechtstreeks WPS attribuutitems te laten beoordelen en door het WPS gegenereerde 

attribuutprofielen (onderzoek 4). Het aantal geanalyseerde functies bij deze analyses is 

beperkt, maar het verkregen beeld lijkt vrij helder. De resultaten worden per onderscheiden 

attribuutcategorie toegelicht. 

Attribuutprofielen voor fysieke capaciteiten van zes verschillende functies correleren 

zeer laag (onderzoek 1). Indien alleen de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextitems worden gescoord en de functie-inhoud wordt verder niet geanalyseerd, 

worden geen scores boven de nul toegekend aan fysieke capaciteiten (onderzoek 2); een 

volledige functieanalyse naar de taakinhoud is dus nodig. Voor twee functies is onderzocht 

wat het effect is van de IBB bij de analyse van de taakinhoud op de samenhang tussen 

attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars. Geen enkel attribuutitem voor fysieke 

capaciteiten bleek een score hoger dan nul te hebben in alle attribuutprofielen van de 

afzonderlijke beoordelaars. Mogelijk zijn fysieke capaciteiten gevoeliger voor een lage IBB 

bij de analyse van de taakinhoud (onderzoek 3). Aan de andere kant zijn juist hogere 

correlaties gevonden tussen attribuutprofielen bij de functie met de laagste IBB-waarden bij 

de analyse van de taakinhoud bij de 'w.n.r.i.-paarsgewijs'-items (na weglating van paarsgewijs 

nul gescoorde attribuut-items) (onderzoek 3). Indien deze categorie van items direct 

beoordeeld wordt, worden veel meer items relevant gevonden dan wanneer door het WPS 

attribuutprofielen worden gegenereerd. Correlaties tussen beide typen scores zijn relatief laag 

(.34). (onderzoek 4). 

Attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten van zes verschillende functies 

correleren zeer laag, ook waar een hoge correlatie verwacht zou kunnen worden. Als het over 

het niveau van bepaalde aspecten gaat, differentieert het WPS tussen drie niveaus: voor veel 

items is er een: 'simple, moderate en complex variant. De zes functies zijn in drie 

niveaugroepen ingedeeld. In het hoogste cognitieve niveau werden directeur, manager, 

selectiepsycholoog en AIO ondergebracht, in het midden niveau kraamverzorgende en in het 

laagste cognitieve niveau matroos met eenvoudig administratieve taken. Deze niveaus worden 

niet gereflecteerd in de attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten van de zes functies 

(onderzoek 1). De oorzaak hiervan is onduidelijk. Als alleen de aan het functieniveau 

gerelateerde functiecontextitems gescoord worden en verder geen taakinhoud geanalyseerd 

wordt, is de correlatie tussen het profiel voor cognitieve capaciteiten van een 'gemiddelde' 

HBO-functie en de zes functies ook laag (onderzoek 2). Bij deze categorie van attributen zou 
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juist wel een hogere correlatie verwacht worden. Doorgaans hangt het functieniveau sterk 

samen met het cognitieve niveau dat vereist is om de functie te kunnen vervullen (zie ook hfst 

5). Aangezien beoordelaars de aan het functieniveau gerelateerde functiecontextvragen 

redelijk goed lijken te kunnen beoordelen (zie paragraaf 6.2), kan een relatief hoge correlatie 

verwacht worden tussen het hier geschatte niveau van de functie en het cognitieve niveau dat 

het WPS vaststelt. De IBB bij de analyse van de taakinhoud van functies blijkt niet 

overtuigend van invloed te zijn op de correlaties tussen de profielen van afzonderlijke 

beoordelaars (onderzoek 3). Wellicht wordt, als de IBB bij de analyse van de functie-inhoud 

hoger is, een sterkere samenhang tussen attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars 

gevonden. Correlaties tussen rechtstreekse beoordelingen van attributen en WPS-

attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten zijn laag tot matig (.26). 

Profielen voor persoonlijkheidsattributen van verschillende functies correleren relatief 

hoog met elkaar (.63) (onderzoek 1). Ook als alleen de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextvragen gebruikt worden om een attribuutprofiel te genereren voor een 

'gemiddelde HBO'-functie, wordt een relatief hoge gemiddelde correlatie (.62) gevonden met 

de attribuutprofielen van de volledig geanalyseerde functies. Zelfs als aan alle 

functiecontextvragen de minimum score wordt toegekend (in feite wordt er dus niets 

beoordeeld), genereert het WPS een attribuutprofiel dat met de attribuutprofielen van de 

volledig geanalyseerde functies, weliswaar iets lager, maar toch nog relatief hoog correleert 

(.53) (onderzoek 2). Kennelijk zijn aan de minimum scores op functiecontextitems toch ook 

gewichten toegekend voor de persoonsattributen van het WPS-model. Alleen bij de functie 

met de iets hogere IBB bij de analyse van de taakinhoud worden significant hogere correlaties 

gevonden tussen de profielen van persoonlijkheidsattributen van afzonderlijke beoordelaars 

(.87 met weglating gemeenschappelijk niet relevante items en .95 over gemeenschappelijk 

relevante items) dan de gemiddelde correlatie bedraagt tussen profielen van afzonderlijke 

functies (respectievelijk .63 en .82) (onderzoek 3). Correlaties tussen directe beoordeelde 

items voor persoonlijkheidsattributen en door het WPS toegekende scores zijn relatief laag 

(.34). Aangezien voor deze laatste analyses maar één functie gebruikt is, is meer onderzoek 

nodig om een algemeen beeld te verkrijgen (onderzoek 4). 

Attribuutprofielen van verschillende functies voor gedragsstijlen correleren hoog met 

elkaar (.71) (onderzoek 1). Als alleen informatie van de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextvragen gebruikt wordt om een attribuutprofiel voor een 'gemiddelde HBO'-

functie vast te stellen, dan is de correlatie met attribuutprofielen voor gedragsstijlen van 

volledig geanalyseerde functies aanzienlijk (gemiddeld .63) (onderzoek 2). Alleen bij de 

functie met de iets hogere IBB worden significant hogere correlaties gevonden tussen de 

attribuut-profielen voor gedragsstijlen van afzonderlijke beoordelaars (gemiddeld .95) dan de 

gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van verschillende functies (.71). Dus ook hier 

lijkt een iets hogere IBB bij de analyse van de functie-inhoud iets toe te voegen. Correlaties 
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tussen WPS-scores en rechtstreekse beoordelingen zijn zeer laag (.11), maar alleen bij deze 

attribuutcategorie blijkt de IBB van de directe beoordelingen onacceptabel laag te zijn (.18) 

(onderzoek 4). Bij dit laatste onderzoek ging het overigens om maar één functie, generalisatie 

van de onderzoeksbevindingen naar andere functies is derhalve vooralsnog niet mogelijk. 

Uit onze onderzoeksbevindingen kan geconcludeerd worden dat de attribuutprofielen 

die het WPS oplevert voor cognitieve capaciteiten weinig waardevol zijn. Het lijkt zinvol het 

expertsysteem van het WPS in dit opzicht nader te onderzoeken en bij te stellen. Verder 

worden hoge correlaties gevonden tussen attribuutprofielen voor persoonlijkheid en 

gedragsstijlen bij verschillende functies, ook als de functies alleen beoordeeld worden op de 

functiecontextvragen zonder verdere analyse van de functie-inhoud. Samenhangen tussen 

attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars zijn hoger dan de correlaties tussen profielen 

van verschillende functies bij de functie met de iets hogere IBB bij de analyse van de 

taakinhoud. Analyse van de functie-inhoud lijkt dus wel iets, zij het in beperkte mate, toe te 

voegen als de IBB niet extreem laag is. Correlaties tussen rechtstreekse beoordelingen en 

WPS-scores van attribuutprofielen zijn niet erg hoog. 

Kwaliteit WPS-attribuutprofielen 

In deze paragraaf zullen enige kritische kanttekeningen geplaatst worden bij 

bovengenoemde conclusies. De oorzaak van lage correlaties tussen rechtstreekse 

beoordelingen en door het WPS toegekende scores aan attributen kan niet geheel aan het WPS 

worden toegeschreven. De IBB van de directe beoordelingen was namelijk niet bijzonder 

hoog (tussen .30 en .64). Pas na het bij elkaar voegen van de gegevens van individuele 

beoordelaars kwam de betrouwbaarheid op een waarde van circa .70, met uitzondering van 

gedragsstijlen waarvoor de betrouwbaarheid ook dan nog lager was. Bovendien is dit 

onderzoek maar bij één functie verricht, waarmee de generaliseerbaarheid van dit onderzoek 

niet is aangetoond. Voor de gevonden lage correlaties tussen rechtstreekse beoordelingen en 

WPS-scores van cognitieve capaciteiten bestaat tevens een andere verklaring. Bij het 

vergelijken van de attribuutprofielen van de zes verschillende functies blijkt dat het niveau 

slecht gereflecteerd wordt in de profielen voor cognitieve capaciteiten. Dit lijkt niet in 

overeenstemming met de door Schmidt (1991) geschatte synthetische validiteit ('job 

component validity') van attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten (.30). Hiermee zou 

verdedigd kunnen worden dat de profielen voor cognitieve capaciteiten een redelijke validiteit 

bezitten. Aan de andere kant vond Graham (1992) een waarde van rond nul voor de 

synthetische validiteit. Zij gaf daarvoor als verklaring dat het bij de functies van Schmidt om 
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de wat minder complexe functies gaat, terwijl het in haar onderzoek om een zeer complexe 

functie ging. Dus voor minder complexe functies zou het WPS voor cognitieve capaciteiten 

attribuutprofielen opleveren met een wat hogere synthetische validiteit dan voor meer 

complexe functies. Toch lijken er ook wat meer complexe functies, bijvoorbeeld die van 

'financial analist', in de dataset van Schmidt opgenomen te zijn, zodat de conclusie van 

Graham op grond van beschikbare gegevens niet zonder meer kan worden onderschreven. 

Het is lastig te beoordelen wat de waarde is van de persoonlijkheidsprofielen die het 

WPS genereert. Het lijkt erop dat voor functies die zich op bepaalde items zouden moeten 

onderscheiden, voor deze items toch dezelfde score hebben gekregen, gezien het type items 

waarop voor alle functies een hoge score is toegekend ('likes to direct/ manage/ control 

people'; 'use data/logic in analysing'; 'enjoys physical exercise'; 'enjoys strategic planning'; 'is 

ambitious for succes' ). Voor het merendeel van de functies lijkt 'likes physical exercise' niet 

relevant voor het behalen van de functiedoelen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 'likes to 

direct/ manage/ control people', dit lijkt zeker niet relevant voor matroos, kraamverzorgende, 

AIO en selectiepsycholoog. 

Men kan zich voorstellen dat voor veel functies van eenzelfde niveau bepaalde 

gemeenschappelijke persoonlijkheidseigenschappen wenselijk zijn. Maar als de aard van 

werkzaamheden en het niveau sterk uiteenlopen zouden persoonlijkheidsprofielen meer uit 

elkaar moeten liggen. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor de functie van kraamverzorgende en 

de directeursfunctie, waarbij ook een vrij hoge correlatie gevonden wordt tussen beide 

profielen voor persoonlijkheidsattributen (.79). Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd 

dat de kwaliteit van de WPS-attribuutprofielen op meerdere punten verbeterd zou kunnen 

worden. 

De rol van functiecontextvragen 

De aan het functieniveau gerelateerde functiecontextvragen kunnen in principe pas 

beoordeeld worden als men een goed beeld heeft van de taakinhoud van een functie. Het is de 

vraag of het theoretisch gezien wenselijk is dat de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextvragen zo'n grote rol spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. 

Uiteindelijk gaat het er bij een functieanalyse-instrument om eerst de taakinhoud van een 

functie op kwantitatieve wijze te analyseren en vervolgens deze gegevens te gebruiken voor 

verschillende doeleinden, zoals het verkrijgen van attributenprofielen, of bijvoorbeeld het 

afleiden van het functieniveau. 

Uit het onderzoek blijkt dat de aan het functieniveau gerelateerde functiecontext-items 

een grote rol spelen bij het tot stand komen van attributenprofielen. Het is zelfs de vraag wat 

een systematische analyse van de taakinhoud van een functie met behulp van het WPS verder 
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bijdraagt. Uit het hier beschreven onderzoek blijkt enerzijds, dat de toegevoegde waarde van 

een analyse van de taakinhoud kan zijn dat meer attribuutitems relevant geacht worden, dus 

dat attribuutprofielen wat breder worden. Anderzijds blijkt, dat als de IBB bij de analyse van 

de taakinhoud niet extreem laag is, de attributenprofielen wat stabieler lijken te worden; 

attributenprofielen verwerkt op grond van gegevens van afzonderlijke beoordelaars vertonen 

dan een sterkere samenhang. 

Als een functie geanalyseerd wordt met de WPS vragenlijst, dan ligt het grootste 

accent op de analyse van de taakinhoud van functies. Aan de analyse van de functiecontext 

wordt in veel gevallen relatief minder aandacht besteed: in een WPS-procedure komt het 

regelmatig voor dat deze items maar door één beoordelaar ingevuld worden. Het zou in ieder 

geval duidelijker (explicieter) gemaakt moeten worden dat in het WPS de aan 'het-

functieniveaugerelateerde zo'n grote rol spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. 

In de huidige praktijk wordt de indruk gewekt dat het voor de functie relevante profiel van 

persoonsattributen voornamelijk tot stand komt door een WPS-analyse van de taakinhoud, 

terwijl de invloed van de functiecontextvragen veel groter is op het tot stand komen van WPS-

attribuut-profielen. 

Waarde van WPS-attribuutprofielen t.b.v. selectiedoeleinden 

In hoofdstuk 3 werd gesteld dat de toegevoegde waarde van een gedragsgeoriënteerde 

functieanalyse daaruit kan bestaan dat een nauwkeuriger profiel van persoonsattributen 

verkregen kan worden om mensen te selecteren. Los van functieanalyse kan een aantal 

predictoren gekozen worden die volgens de onderzoeksliteratuur een hoge 'universele' 

predictieve validiteit hebben. Met behulp van gedragsgeoriënteerde functieanalyse zou de 

totale predictieve validiteit van een selectieprocedure misschien nog wat verhoogd kunnen 

worden door een iets meer functiespecifieke set van predictoren te vinden. 

Gezien de onderzoeksbevindingen lijkt het er niet op dat het WPS daartoe in staat is. 

De synthetische validiteit van attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten is zeker niet 

hoger, maar eerder lager, dan waarden die doorgaans gevonden worden voor de predictieve 

validiteit van tests voor cognitieve capaciteiten. Bovendien lijkt de kwaliteit van deze 

profielen niet erg hoog te zijn. Bij profielen voor persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen 

blijkt dat correlaties zo hoog zijn tussen profielen van verschillende functies dat deze 

profielen kennelijk een hoog universeel karakter hebben. 

Het echt functiespecifieke gedeelte van een attribuutprofiel kan pas waarde hebben 

voor de predictieve validiteit van een selectieprocedure, als aangetoond kan worden dat dit 

gedeelte gekoppeld is aan een functiespecifiek aspect van de taakinhoud en niet op willekeur 

is gebaseerd. Om dit aan te tonen zou eerst vastgesteld moeten worden dat de IBB bij de 

analyse van de taakinhoud hoog genoeg is. Uit het onderzoek beschreven in paragraaf 6.2 

blijkt dat hieraan niet wordt voldaan, de IBB bij de analyse van de taakinhoud was laag. 
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Vervolgens zou aangetoond moeten worden dat gegevens over de taakinhoud een grote rol 

spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. Ook dit is hier niet aangetoond. 

Verwacht zou worden dat wanneer een lage IBB gevonden wordt bij de analyse van de 

taakinhoud van een functie, attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars dan laag met 

elkaar zouden correleren. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. 

6.4 Aanbevelingen voor verbetering van het WPS 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden om het WPS te verbeteren. 

Eerder beschreven suggesties worden hier per type functiebeoordelingsvariabele nog eens 

samengevat. Daarna volgt een algemene discussie over de gebruiksmogelijkheden van een 

herzien WPS voor selectiedoeleinden. 

Gedragsdimensies 

Zoals al in de discussie van paragraaf 6.2 aan de orde kwam, is het onduidelijk of 

functiebeoordeling op globale gedragsdimensies moeilijker is dan het beoordelen van meer 

specifieke gedragsaspecten. Het aantal items lijkt in ieder geval een positief effect te hebben 

op de IBB. Inherent aan de representatie van een gedragsdimensie door meerdere items is het 

specifieker worden van het meetniveau. Daarmee lijkt het zinvoller items direct te beoordelen, 

zonder dat daar een globale dimensiebeoordeling aan voorafgaat. Daarnaast zou men 

gegevens van meerdere beoordelaars bij elkaar kunnen voegen en op deze wijze de 

betrouwbaarheid bij een directe beoordeling van functies op gedragsdimensies kunnen 

verhogen. 

Gedragsitems 

Uit de analyses over uitsluitend die items die door alle beoordelaars als relevant 

werden beoordeeld blijkt dat de IBB, berekend per item over functies, uitzonderlijk laag is. Er 

werd gesteld dat een oorzaak hiervan kan zijn dat van de functies waarvoor de twee WPS-

versies bedoeld zijn de taakinhoud te weinig onderscheidend geanalyseerd kan worden. 

Aangezien beide versies sterk met elkaar overeenkomen, zouden de twee WPS-versies bij 

elkaar gevoegd kunnen worden. Dit zal een gunstig effect op de betrouwbaarheid hebben, 

omdat het functieaanbod dan heterogener zal zijn. Dit heeft als nadeel dat het toch vooral een 
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cosmetische oplossing is, omdat functies uit dezelfde functiegroepen er niet beter door worden 

onderscheiden. 

Het aantal items waaruit de WPS-vragenlijst bestaat is vrij groot. Beide WPS-versies 

bestaan uit circa 300 items. De fasering van de beoordeling van de taakinhoud van functies 

waarbij eerst gedragsdimensies en daarna gedragsitems beoordeeld worden, heeft 

voornamelijk tijdsbesparing als doel doordat niet alle items beoordeeld hoeven worden. Er 

zijn voldoende argumenten om het totaal aantal items te reduceren. Zo lijkt het zinvol te 

streven naar een homogene itemopbouw per gedragsdimensie. Daarnaast kan het instrument 

worden vereenvoudigd door de twee WPS-versies bij elkaar te voegen. Bestudering van beide 

instrumenten leidde tot een gezamenlijke lijst van veertig relevante gedragsdimensies (zie 

bijlage 5), in plaats van 25 voor de A&D-versie en 31 voor de M&S-versie (zie bijlage 1). Per 

dimensie zouden drie items geselecteerd kunnen worden. Dimensiescores zouden dan 

verkregen worden door scores van deze items bij elkaar op te tellen. De verwachting is dat dit 

niet alleen tot een hogere IBB leidt, maar ook tot een grotere interne consistentie. Als 

vervolgens aangetoond kan worden dat de beoogde begrippen ook daadwerkelijk gemeten 

worden (constructvaliditeit) zouden de gebruiksmogelijkheden van zo'n instrument sterk 

kunnen toenemen 

Functiezwaarte-items 

Uit het onderzoek blijkt dat de WPS-functiecontextitems die aan de zwaarte van 

functies gerelateerd zijn, goed gebruikt kunnen worden om een globaal functieniveau vast te 

stellen. 

Persoonsattributen 

Uit de onderzoeksbevindingen omtrent het attribuutgedeelte van het WPS blijkt dat dit 

gedeelte op meerdere punten verbeterd zou kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat de 

functiecontextitems een grote rol spelen. In principe is het functieniveau een interessante 

invalshoek om voor functies relevante persoonsattributen af te leiden. In hoofdstuk 3 kwam 

echter naar voren dat voor het afleiden van de relevante persoonsattributen meestal meer 

functie-informatie nodig is om relevante persoonsattributen af te leiden. Maar predictoren als 

cognitieve capaciteiten, zoals mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, 

probleemoplossend vermogen en kennisniveau, hangen met het functieniveau samen. 
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Daarmee is een belangrijke categorie van predictoren met een relatief hoge predictieve 

validiteit geïdentificeerd. 

Onduidelijk is hoeveel meer functie-informatie benodigd is om te achterhalen welke 

persoonlijkheidsattributen voor een functie belangrijk zijn. Voor de meeste functies lijkt in 

ieder geval een basisniveau van bepaalde persoonlijkheidsattributen vereist. Het is vrijwel 

altijd wenselijk dat mensen in ieder geval een beetje vriendelijk, serieus en nauwgezet en niet 

al te neurotisch zijn. Ook zal het functieniveau van invloed zijn op de eisen die worden 

gesteld m.b.t. bepaalde persoonlijkheidsattributen, zoals de hogere eisen die doorgaans aan 

sociale vaardigheden worden gesteld in vergelijking met de lagere functies (zie ook Barrick & 

Mount, 1993). 

Voor sommige doeleinden bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van selectie

instrumenten volgens de 'sample'-benadering of voor personeelsbeoordeling, zal men meer 

functie-informatie nodig hebben, omdat persoonlijkheidsvereisten in termen van de 

taakinhouden moeten worden geformuleerd. De beschrijving van de persoonlijkheidstrekken 

komt dan meer in de buurt van gedragsdimensies, zoals gebeurt bij de beschrijving van 

functies. De analysegegevens over de taakinhoud van functies in termen van 

gedragsdimensies zijn direct te gebruiken om meer functiespecifieke 

persoonlijkheidsvereisten te omschrijven. Dit soort gedragsdimensies kunnen gebruikt worden 

om de meer sample getinte selectie-instrumenten te ontwerpen. Daarnaast zijn deze dimensies 

te gebruiken bij prestatiebeoordeling. 

Het is de vraag wat de beste methode is om vereiste persoonlijkheidskenmerken die 

ergens in het midden van het 'globaal-specifiek'-continuüm liggen af te leiden. Wellicht heeft 

het zin voor dit soort attributen opnieuw een verbinding te maken met de belangrijkste 

gedragsdimensies van een herzien WPS. 

De enige nog onbesproken categorie van functievereisten zijn de vereisten waarvoor 

de benodigde functie-informatie specifieker is dan gedragsdimensies, zoals voor 

functiespecifieke kennis en vaardigheden. Met een instrument waarmee de taakinhoud van de 

functie in gedragstermen wordt geanalyseerd kunnen dit soort gegevens niet worden afgeleid. 

Het is de vraag of het zinvol is dit soort specifieke aspecten op te nemen in een 

functieanalyse-instrument dat is bedoeld voor een brede toepassing. In sommige gevallen kan 

mogelijk een directe vraag naar opleidingseisen opheldering geven; in andere gevallen is het 
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nodig de taakinhoud op een veel gedetailleerder niveau te analyseren, bijvoorbeeld als een 

arbeidsproef ontworpen moet worden voor een specifieke functie. 

Gebruiksmogelijkheden van een herzien WPS voor selectiedoeleinden 

In hoofdstuk 3 werden drie selectie-onderwerpen genoemd waaraan een kwantitatief 

functieanalyse-instrument zou kunnen bijdragen: 1) het ontwikkelen van selectie-instrumenten 

volgens de 'sample'-benadering; 2) het vaststellen van het relatief belang van de verschillende 

predictoren, om tot een totaaloordeel te kunnen komen van een sollicitant; 3) het afleiden van 

criteria ten behoeve van predictorontwikkeling en personeelsbeoordeling. Als het WPS 

gedragsdimensies die relevant zijn voor functies op een meer betrouwbare wijze (hoge IBB, 

hoge homogeniteit) kan meten, dan zijn deze dimensiegegevens zowel te gebruiken voor het 

eerste als het derde punt. Om het WPS voor het tweede punt te gebruiken zou het zinvol zijn 

om een methode te ontwikkelen om gewichten aan de hierboven beschreven 

attribuutcategorieën (gerelateerd aan het functieniveau, gedragsdimensies en 

persoonlijkheidskenmerken) toe te kennen. Op deze manier zou men het tot stand komen van 

een totaaloordeel over kandidaten verder kunnen systematiseren. 

De bijdrage van een dergelijke aanpak voor het ontwerpen van selectieprocedures kan 

systematisch onderzocht worden. Men kan de predictieve validiteit vergelijken van 

totaaloordelen die op verschillende manieren tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld gebaseerd 

op slechts één categorie van persoonsattributen, of meerdere categorieën). Ook kan 

onderzocht worden op welke manier de meest optimale gewichten toegekend kunnen worden 

aan functievereisten om tot totaaloordelen over kandidaten te komen. 
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Hoofdstuk 7 

De beïnvloedbaarheid van interbeoordelaarsbetrouwbaarheids-

coëfficiënten 

Belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de hoogte van de in 

onderzoek gerapporteerde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invloed van de volgende factoren 

kon worden vastgesteld: 

- Heterogeniteit van de steekproef: hogere IBB-waarden bij grotere heterogeniteit; 

Variantie binnen profielen (indien de IBB over scoreprofielen wordt berekend): grotere variantie 

leidt tot hogere IBB-waarden; 

- Aantal gecombineerde items: hoe meer, des te hoger is de IBB; 

- Aantal samengevoegde beoordelaars: hoe meer, des te hoger is de IBB; 

- Groeps- versus individuele beoordelingen: hogere waarden bij groepsbeoordelingen; 

- Het al dan niet negeren van nulscores: negeren leidt tot hogere IBB-waarden; 

De wijze waarop gemeenschappelijke nulscores worden aangepakt: het paarsgewijs 

gemeenschappelijke nulscores weglaten leidt tot lagere IBB-waarden dan wanneer dit 

groepsgewijs gedaan wordt; 

- Het berekenen van de IBB over functies, of over scoreprofielen: bij een heterogene set van items 

zal de IBB over scoreprofielen (doorgaans) een hogere waarde opleveren; 

- Keuze van de IBB-maat: een 'relatieve' IBB-maat zal doorgaans hoger zijn dan een 'absolute'. 

Gepleit wordt voor een doorzichtige rapportage van IBB-waarden waarbij altijd de basiswaarde 

van de IBB gerapporteerd zou moeten worden (voor één item en één beoordelaar). Wordt de IBB op 

schaalniveau berekend, dan dient in ieder geval het aantal items waarop de schaalscores gebaseerd 

zijn, te worden vermeld. Daarnaast zou aangegeven moeten worden of gemeenschappelijke nulscores 

een rol spelen en zo ja, hoe daarmee is omgegaan. Tot slot is het zinvol aan te geven voor welke 

steekproef het desbetreffende instrument bedoeld is en in hoeverre de onderzoekssteekproef hiervoor 

representatief is. 
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In de hoofdstukken 4 en 6 stond onderzoek naar de IBB bij functieanalyse centraal. Uit 

dit onderzoek komt naar voren dat de hoogte van de IBB sterk kan variëren, afhankelijk van 

de wijze waarop deze wordt berekend of gerapporteerd. In dit hoofdstuk worden de aspecten 

die de IBB kunnen beïnvloeden besproken. Onderzoek naar de IBB is overigens niet alleen 

relevant voor de beoordeling van functies, maar ook voor het beoordelen van personen (zoals 

bij prestatiebeoordeling in functies, selectie-interviews, of assessment centers) en van 

aspecten van organisaties (zoals organisatiecultuur, organisatiebeleid). 

Uitgangspunt bij het vaststellen van de IBB is dat er een bepaald 'object of 

measurement' (Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam, 1972) wordt beoordeeld (functies, 

personen, organisatieaspecten) door meerdere beoordelaars aan de hand van meestal meerdere 

items of variabelen. Indien de beoordeling op meerdere items of variabelen plaatsvindt, 

kunnen drie facetten worden onderscheiden, namelijk het te meten object, de beoordelaars en 

de items of variabelen. 

De formule voor de IBB die hier wordt gehanteerd is: 

MS binnen 

IKCk= 1 -

IVlo tussen 

Hierin is IKCk: de intraklasse correlatie berekend voor de gegevens van k beoordelaars. Met 

behulp van de Spearman Brown formule (zie paragraaf 2.3, formule 2) is deze naar IKC, (de 

basiswaarde) terug te transformeren; MS bi]men is de 'error'variantie en MS tassai is de variantie 

tussen meetobjecten. 

In de formule is te zien dat de verhouding tussen de foutenvariantie (MS biime„) en de 

variantie tussen meetobjecten (MS ^^) de hoogte van de IBB bepaalt, dat wil zeggen: hoe 

kleiner deze verhouding is des te hoger is de IBB. De IBB wordt dus groter als de variantie 

tussen meetobjecten groter wordt, of als de feitelijke foutenvariantie kleiner wordt. Aan beide 

vormen van variantie wordt in de volgende paragraaf uitgebreid aandacht besteed. 
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7.1 Vergroting variaiitie tussen meetobjecten 

Door een meer heterogene set van functies te kiezen wordt de variantie tussen functies 

groter en daarmee de IBB. In het betrouwbaarheidsonderzoek bij de beoordeling van functies 

op functiezwaarte en persoonsattributen (zie tabel 6.2.6) was dit effect zichtbaar. Indien 

functies van twee WPS-versies bij elkaar werden gevoegd, steeg de IBB bijvoorbeeld bij het 

inschatten van het niveau van verbaal redeneren van . 13 naar .51. 

Bij veel onderzoeken, die betrekking hebben op een beperkt aantal functies en op 

relatief veel variabelen, wordt vaak de IBB per functie berekend over item-scores (dit geldt 

bijvoorbeeld voor het meeste PAQ-onderzoek, zie onder meer McCormick, Jeanneret & 

Mecham, 1972). Net zoals de variantie tussen functies van invloed is op de IBB, geldt dat 

voor de variantie tussen itemscores. Niettemin is de variantie tussen items doorgaans minder 

het onderwerp van onderzoek bij het bepalen van de IBB, omdat het er bij deze 

meetinstrumenten uiteindelijk om gaat de variantie tussen functies te kunnen vaststellen. De 

variantie tussen items waaruit het instrument is opgebouwd, is minder relevant, tenzij het om 

interne consistentieonderzoek gaat (maar dan is variantie tussen items juist ongewenst). 

Als de variantie tussen items relatief laag is en de IBB over items per meetobject 

berekend wordt, zal ook de IBB laag zijn. De variantie tussen items of variabelen van 

functieanalyse-instrumenten kan beïnvloed worden door het aantal factoren dat aan een 

meetinstrument ten grondslag ligt. Naarmate functies op meer algemene globale aspecten 

beoordeeld worden, zal de variantie tussen items waarschijnlijk afnemen. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het inschatten van de functiezwaarte (zie paragraaf 5.1), maar het zou ook 

wel eens van toepassing kunnen zijn bij het beoordelen van het belang van algemene 

persoonskenmerken voor functies. Dit zou tevens de verklaring kunnen zijn voor de bevinding 

dat bij het inschatten van het belang van algemene persoonsattributen, de IBB berekend per 

functie over items doorgaans laag is (Voskuijl, 1996). 

De variantie tussen meetobjecten of items kan ook groter worden door nulscores in de 

berekeningen van de IBB mee te nemen. Een dergelijke score wordt gegeven wanneer een 

item voor een functie niet relevant is. Als de nulscoreproblematiek genegeerd wordt, is het 

mogelijk de IBB positief te beïnvloeden door niet relevante items toe te voegen, of functies 

aan de steekproef toe te voegen die op een gedeelte van alle items een score groter dan nul 

hebben. Weglating van gemeenschappelijk niet relevante scores, zoals bij enkele onderzoeken 

met betrekking tot de PAQ gedaan is, leidde tot lagere IBB-waarden (Friedman & Harvey, 
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1986; Cornelius, DeNisis & Blencoe, 1984). Uit het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 

6 komt naar voren dat de wijze van vaststellen van de relevantie van items tot verschillende 

betrouwbaarheidswaarden kan leiden. Indien de relevantie wordt vastgesteld in een hele 

beoordelaargroep is de betrouwbaarheid hoger dan wanneer paarsgewijs wordt vastgesteld wat 

de niet relevante items zijn. Bij de laatste handelwijze worden alle gemeenschappelijke 

nulscores die de IBB kunnen verhogen echt weggelaten. 

Friedman en Harvey (1986) lieten in hun onderzoek items weg, waaraan door experts 

een score lager dan .5 gegeven was; Cornelius e.a. (1984) lieten items weg die door de 

beoordelaargroep (rond de vijf beoordelaars) als zijnde niet relevant waren gescoord. Uit het 

onderzoek beschreven in paragraaf 6.3 blijkt dat dit laatste niet voldoende is, omdat 

paarsgewijze gemeenschappelijke nulscores toch nog de correlaties tussen te vergelijken 

itemscores (van beoordelaars, of in paragraaf 6.3 van attribuutprofielen van functies) kunnen 

verhogen. 

Door de IBB te berekenen van gemeenschappelijk als relevant aangemerkt items, 

wordt als het ware de relevantie van items constant gehouden. Hierdoor kan, onafhankelijk 

van de relevantie van items, beter worden onderzocht in hoeverre beoordelaars onderscheid 

tussen de verschillende schaalwaarden maken als meetobjecten beoordeeld worden. De 

nulproblematiek speelt bij deze betrouwbaarheidsmaten dan uiteraard geen rol meer. Of 

nulscores een rol spelen zal waarschijnlijk ook beïnvloed worden door het abstractieniveau 

van metingen; naarmate meetobjecten op meer concrete en specifieke aspecten beoordeeld 

worden, kunnen meer nulscores ontstaan, dan wanneer meetobjecten op algemene, globale 

dimensies beoordeeld worden. 

7.2 Vermindering van foutenvariantie 

De nulscoreproblematiek is ook van invloed op de hoeveelheid foutenvariantie, want 

door gemeenschappelijke nulscores mee te nemen in de analyses, wordt de totale 

foutenvariantie naar verhouding kleiner. De hoeveelheid foutenvariantie kan ook beïnvloed 

worden door de gekozen betrouwbaarheidsmaat. Een 'absolute' betrouwbaarheidsmaat, 

waarbij systematische verschillen tussen beoordelaars ook als 'error' gezien worden, zal lager 

uitvallen dan een 'relatieve' betrouwbaarheidsmaat. 

De hoeveelheid foutenvariantie kan verder worden verkleind door het gemiddelde te 

berekenen van gegevens van meerdere beoordelaars en over beoordelaargroepen de IBB te 
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berekenen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Davis en Sauser (1991), waarbij twee 

sets individuele gegevens van zes beoordelaars werden samengevoegd en deze 'groeps'-

gegevens werden vergeleken. De IBB voor afzonderlijke functiewaarderingsdimensies bleek 

rond de .89 te liggen. In feite is de op deze wijze verkregen betrouwbaarheidsmaat equivalent 

aan een IKCk-maat, waarbij de intraklasse correlatie voor de gegevens van k beoordelaars in 

één keer uitgerekend wordt. Zolang in onderzoek duidelijk gerapporteerd wordt dat het om 

een IKCk-maat gaat, kan met behulp van de Spearman Brown formule eenvoudig IKC, 

berekend worden. Niet in al het onderzoek wordt dit duidelijk gerapporteerd; vaak blijkt pas 

na zorgvuldig lezen dat het om IKCk-maat gaat. Campion, Purseil en Brown (1988) 

rapporteerden bijvoorbeeld in de samenvatting van hun onderzoek naar de IBB bij selectie-

interviews een IBB van .88. Bij nadere bestudering van de tekst bleek het hier om een IKC3-

maat te gaan, deze waarde getransformeerd naar IKC, is gelijk aan .70. 

In plaats van scores van beoordelaars te middelen kunnen ook de scores over 

verschillende items worden gemiddeld. De IBB berekend voor een combinatie van items, zal 

in de meeste gevallen hoger zijn dan wanneer de IBB op itemniveau berekend wordt. Voor 

schalen die worden gevormd door items die theoretisch gezien hetzelfde meten, lijkt het voor 

de hand te liggen de IBB op het niveau van schalen te bepalen. Bij functieanalyse is het 

gebruikelijk om de IBB op itemniveau te berekenen. Het is niet altijd duidelijk welke items 

bij elkaar gevoegd zouden kunnen worden tot een schaal. De IBB over samengevoegde 

itemscores zal echter veel hoger zijn. Het is derhalve wenselijk het aantal items te vermelden 

wanneer op schaalniveau een IBB bepaald wordt. 

Het is opmerkelijk dat bij schaalconstructie het aantal items veel minder benadrukt 

wordt dan het aantal beoordelaars bij het bepalen van de IBB. Bij de IBB is het gebruikelijk 

de gemiddelde interbeoordelaarscorrelatie te vermelden (IBB op grond van gegevens van 

meerdere individuele beoordelaars), terwijl bij schaalconstructie vaak de gemiddelde 

interitemcorrelatie niet vermeld wordt. Een hoge Cronbach alpha staat niet zonder meer garant 

voor een betrouwbare unidimensionele schaal (Cortina, 1993). De gemiddelde 

interitemcorrelatie, de standaarddeviatie van deze interitemcorrelaties (precisie) en het aantal 

items geven in combinatie met elkaar meer inzicht in de feitelijke betrouwbaarheid (Cortina, 

1993). 

In feite zal zowel vergroting van het aantal items als van het aantal beoordelaars tot 

een hogere betrouwbaarheid leiden. Dat het aantal items van invloed is op de IBB blijkt onder 
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meer uit onderzoek naar de betrouwbaarheid van functiewaardering. De IBB van individuele 

items ligt rond .60 (zie meta-analyse hoofdstuk 4). Als het om de puntentotaalscore gaat is de 

IBB hoger, namelijk tussen de .90- .95 (Madigan, 1985; Lawshe & Wilson, 1947). Uit het 

onderzoek beschreven in paragraaf 6.2 bleek de betrouwbaarheid van de gecombineerde 

scores .81 te zijn (berekend over met elkaar gecombineerde M&S- en A&D-functies), terwijl 

deze op itemniveau gelijk was aan .61. Ook bij de WPS-gedragsitems leidde het combineren 

van itemscores tot somscores per gedragscategorie tot een hogere betrouwbaarheid. De 

betrouwbaarheid steeg bij berekening over functies van .02 naar . 13 en bij weglating van niet 

relevante items of categorieën van .03 naar .35, indien alleen relevante items of categorieën 

bij de analyses werden betrokken. 

Het is vreemd dat in onderzoek naar de IBB op andere terreinen dan functieanalyse, 

zoals bij prestatiebeoordeling, of het beoordelen van kandidaten in een selectie-interview, het 

aantal items vaak niet eens genoemd wordt. Zo spreken Motowidlow, Carter, Dunnette, 

Tippins, Werner, Burnett & Vaughan (1992) in een aantal onderzoeken rondom selectie-

interviews van 'de' IBB van 'het' selectie-interview en wordt de waarde van .64 vermeld, 

terwijl het om een gecombineerde totaalscore gaat, die tot stand is gekomen door tien 

subdimensies bij elkaar op te tellen. Rothstein (1990) vindt in een meta-analyse over 

prestatiebeoordelingsgegevens een gemiddelde IBB van .50 voor gesommeerde ratings, 

zonder aantallen items te noemen op grond waarvan deze scores tot stand gekomen zijn. 

Visweran en Ones (1996) vinden een vergelijkbare waarde van .52 voor 

prestatiebeoordelingsdimensies, waarbij het eveneens onduidelijk is uit hoeveel items deze 

dimensies opgebouwd zijn. In het onderzoek van Conway, Jako en Goodman (1995) naar 

mogelijke determinanten van de IBB bij interview-beoordelingsgegevens is het aantal items 

waarop totaalscores gebaseerd zijn niet als mogelijke moderator meegenomen. Wel blijkt uit 

hun onderzoek dat de mate van standaardisatie van prestaties ('overall' evaluatie vs. aparte 

dimensies beoordelen vs. afzonderlijke items 'mechanisch' combineren) effect heeft op de IBB 

(zie ook Jako & Murphy, 1990). Ook uit ander onderzoek blijkt dat door gegevens samen te 

voegen een hogere IBB behaald wordt, dan bij beoordelingen op individuele items. Zo vonden 

Conway en Hufcut (1997) hogere betrouwbaarheden bij samengestelde beoordelingen in 

vergelijking met de betrouwbaarheid van aparte beoordelingen. Salgado en Moscoso (1996) 

vonden in een meta-analyse van prestatiebeoordelingsgegevens een gemiddelde IBB van .40 

voor 'single-scale-ratings' en .62 voor de 'composiet'-scores. Ook blijkt uit het onderzoek van 
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Lee, Malone en Greco (1981) rond prestatiebeoordeling dat wanneer prestatiedimensies op 

globale wijze direct beoordeeld worden, de IBB lager is (.47) dan wanneer meerdere items 

gebruikt worden om prestaties op de desbetreffende dimensies in te schatten (.57). 

Dat het aantal items in bovengenoemde onderzoeken over het algemeen niet genoemd, 

of als factor meegenomen wordt, is opmerkelijk. Ons inziens lijkt het aantal items (of scores) 

dat ten grondslag ligt aan een totaalscore de belangrijkste determinant te zijn van gevonden 

verschillen in de IBB. De homogeniteit van een schaal (de hoogte van de interitemcorrelaties) 

zal hierbij van invloed zijn. Verwacht wordt dat hoe hoger de interitemcorrelaties zijn, des te 

sterker de IBB omhoog zal gaan indien meerdere items bij elkaar gevoegd worden. Om meer 

zicht te krijgen op de invloed van het aantal items die met elkaar gecombineerd worden bij 

betrouwbaarheidsonderzoek, lijkt het zinnig juist wel het aantal items waarop totaalscores 

gebaseerd zijn te noemen en liefst ook op itemniveau een IBB-score te berekenen. 

7.3 Eenduidige en doorzichtige rapportage 

Om meer inzicht te kunnen krijgen in wat de IBB beïnvloedt en gezien de genoemde 

mogelijkheden de IBB te beïnvloeden, wordt voorgesteld in onderzoek naar de IBB altijd de 

volgende aspecten te vermelden: 

Ten eerste lijkt het zinvol om in onderzoek altijd de basiswaarde van de IBB te 

rapporteren, dat wil zeggen voor één beoordelaar en één item. Indien de IBB berekend 

wordt op schaalniveau, dient in ieder geval het aantal items vermeld te worden waarop 

schaalscores gebaseerd zijn. 

Ten tweede is het belangrijk dat aangegeven wordt voor welke functies (of andere 

meetobjecten) het desbetreffende instrument of de set van variabelen gebruikt wordt. 

Vervolgens is het belangrijk de samenstelling en de oorsprong van de steekproef uitvoerig 

te beschrijven. 

Ten derde is het belangrijk te vermelden in welke mate nulscores voorkomen in de 

beoordelingen en hoe gemeenschappelijke nulscores behandeld zijn. 
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Hoofdstuk 8 

Samenvatting en conclusies 

De in hoofdstuk 1 vermelde vraagstelling luidde als volgt: 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat bij functiebeoordeling 

ten behoeve van verschillende personeelsdoeleinden, waarbij het accent ligt op 

functiewaardering en selectie, het beoordelingsresultaat voldoende psychometrische 

kwaliteiten in termen van betrouwbaarheid en validiteit bezit? 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de algemene onderzoeks

bevindingen met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) van 

functiebeoordelingsgegevens. Vervolgens zal op grond van de bevindingen in deze dissertatie 

voor drie aandachtsgebieden een antwoord worden geformuleerd op bovenstaande vragen. 

Deze aandachtsgebieden zijn: 1) de analyse van de taakinhoud van functies in gedragstermen; 

2) de vaststelling van de functiezwaarte en 3) het afleiden van functievereisten voor 

selectiedoeleinden. 

8.1 Algemene onderzoeksbevindingen: determinanten van de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid 

Een belangrijke maat voor onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van 

functiebeoordelingsgegevens is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB): deze geeft aan in 

hoeverre beoordelaars het met elkaar eens zijn (zie paragraaf 2.2). De IBB is zo belangrijk, 

omdat bij een lage IBB validiteitsonderzoek sowieso niet zinvol is. In deze dissertatie wordt 

veel aandacht besteed aan de IBB, omdat het voor alle typen functiebeoordelingsvariabelen 

belangrijk is. Daarnaast is voor het meten van de zwaarte van functies (functiewaardering) 

aandacht besteed aan de constructvaliditeit en aan de predictieve validiteit bij selectie. 

Allereerst wordt beschreven wat voor aspecten van invloed zijn op de IBB bij het beoordelen 

van functies op alle mogelijke variabelen. 

Uit het onderzoek (meta-analyse, zie hoofdstuk 4; het WPS-onderzoek, hoofdstuk 6; 

discussie in hoofdstuk 7) blijkt dat de volgende aspecten van invloed zijn op de hoogte van de 

IBB bij functiebeoordelingsgegevens: 1) de instrumentervaring van beoordelaars en het type 

beoordelaar; 2) het type beoordelingsschaal dat gebruikt wordt en het soort functie-
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beoordelingsvariabele; 3) de wijze waarop omgegaan wordt met nulscores; 4) de 

samenstelling van de steekproef; 5) de wijze waarop de IBB berekend en gerapporteerd wordt. 

1. Instrumentervaring en type beoordelaar 

Een belangrijke vraag bij functieanalyse is wie daarbij de deskundigen zijn: zijn dit de 

mensen die het meeste zicht op de functie-inhoud hebben (zoals functievervullers en 

leidinggevenden), of zijn dit de mensen die het meeste zicht hebben op de toepassing van een 

functieanalyse-instument? Dit laatste blijkt doorslaggevend te zijn. Uit de meta-analyse die is 

beschreven in hoofdstuk 4, blijkt dat instrumentdeskundigen de hoogste IBB behalen. Het 

hebben van meer zicht op de functie-inhoud heeft geen effect op de IBB als mensen geen 

instrumentervaring hebben. Zelfs het effect van training is niet aangetoond. 

2. Type beoordelingsschaal en de aard van het te meten begrip 

Uit de meta-analyse blijkt dat de IBB lager is wanneer functies op taken of op 

persoonsattributen beoordeeld worden aan de hand van subjectieve schalen, dan wanneer 

functies op functiezwaarte of persoonsattributen beoordeeld worden aan de hand van 

geobjectiveerde schalen. Onduidelijk is of het schaaltype verantwoordelijk is voor de hoogte 

van de IBB of de aard van het te meten begrip. Uit de verschillende hoofdstukken van dit 

proefschrift komt in ieder geval naar voren dat gegevens van ongetrainde beoordelaars een 

relatief hoge betrouwbaarheid kunnen hebben als het algemeen niveau van een functie geschat 

moet worden. Dit werd niet alleen gevonden in de meta-analyse bij functiewaarderings-

onderzoek en bij de beoordeling van persoonskenmerken op de zgn. 'General Education 

Development' (GED)-schalen (zie hoofdstuk 4), maar ook in het WPS-onderzoek waar bij de 

functiecontextvragen, die aan het functieniveau gerelateerd zijn, een naar verhouding hoge 

betrouwbaarheid gevonden werd (zie hoofdstuk 6). In dit laatste onderzoek waren er 

aanwijzingen dat de aard van het te meten begrip een grotere invloed heeft op de IBB dan het 

type beoordelingsschaal als het gaat om niveau-inschattingen. In zijn algemeenheid zullen 

beide aspecten een rol spelen. 

Een van de verwachtingen was dat het abstractieniveau van te meten begrippen van 

invloed is op de betrouwbaarheid. Dat naarmate begrippen concreter en minder abstract zijn, 

de IBB hoger wordt. In dat geval zou de betrouwbaarheid het hoogst moeten zijn bij de 

beoordeling van functies in termen van taken en dan steeds verder af moeten nemen bij 
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gedrag, (algemene) persoonskenmerken en functiezwaarte. Deze volgorde wordt in het geheel 

niet teruggevonden. Bij de beoordeling van functies op taken worden relatief lage 

betrouwbaarheden behaald, terwijl bij bijvoorbeeld functiewaarderingsvariabelen relatief hoge 

IBB-waarden behaald worden. Bij algemene persoonskenmerken, zoals bij de beoordeling van 

persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten worden alleen hoge IBB's behaald als het om 

niveauschattingen gaat, niet als het relatief belang bepaald moet worden. 

Een inschatting van het relatief belang van min of meer abstracte en algemene 

begrippen levert doorgaans bij de niet-deskundigen lage betrouwbaarheden op. Dit geldt voor 

zowel voor de beoordeling van persoonskenmerken (meta-analyse, hoofdstuk 4) als voor de 

beoordeling van de taakinhoud van functies in termen van gedrag met behulp van het WPS 

(hoofdstuk 6). Daarentegen wordt bij een instrument als de PAQ (zie onder meer McCormick 

e.a., 1972) waarbij dit type schaal eveneens gebruikt wordt om de taakinhoud van functies in 

gedragstermen te analyseren ook bij niet-deskundigen wel een hogere betrouwbaarheid 

gevonden. Dit kan diverse oorzaken hebben, waarop in paragraaf 8.2 nader wordt ingegaan. 

3. De nulscoreproblematiek 

Het vóórkomen van nulscores in functiebeoordelingsgegevens blijkt een lastig 

probleem te zijn. Het weglaten van unaniem als niet relevant beoordeelde items (over alle 

functies, of over alle beoordelaars per functie) is niet voldoende om het effect van 

gemeenschappelijke nulscores op de hoogte van de IBB weg te nemen (zie hoofdstuk 6). Het 

is aan te bevelen bij IBB-onderzoek meerdere maten te berekenen waarbij op verschillende 

manieren met nulscores wordt omgegaan. 

4. Samenstelling van de steekproef van functies 

Nulscores ontstaan doordat items niet voor alle functies relevant zijn. De IBB is dus 

kunstmatig te verhogen door niet relevante items toe te voegen, of functies in de 

onderzoekssteekproef op te nemen waarbij een relatief groot aantal nulscores verwacht wordt 

(bijvoorbeeld door functies op te nemen, waarvoor het instrument in minder mate bedoeld is; 

zie hoofdstuk 7). Daarom is het in ieder geval ook belangrijk de samenstelling en de 

oorsprong van de steekproef uitvoerig te beschrijven, alsmede aan te geven voor welk type 

functies het instrument bedoeld is. Hoe homogener de steekproef is des te lager is de IBB 

(paragraaf 6.2, hoofdstuk 7) 

179 



5. De wijze waarop de IBB berekend en gerapporteerd wordt 

Vier aspecten van de wijze waarop de IBB wordt berekend of gerapporteerd, zijn van 

invloed op de hoogte van de IBB, namelijk: 1) of gegevens van afzonderlijke beoordelaars bij 

elkaar gevoegd worden, of dat beoordelingen in een beoordelaarsgroep plaatsvinden; 2) of 

items wel of niet bij elkaar gevoegd worden tot een 'totaalscore'; 3) of de berekening over 

functies, of per functie over profielscores plaats vindt; 4) of een absolute of relatieve maat 

wordt berekend. 

Door gegevens van meerdere beoordelaars samen te voegen wordt de IBB hoger. Met 

behulp van de Spearman Brown-formule (formule 2, paragraaf 2.3) is te berekenen hoeveel 

beoordelaars nodig zijn om een bepaalde waarde van de IBB te behalen. Uit de meta-analyse 

blijkt dat voor de beoordeling van functies aan de hand van geobjectiveerde schalen een IBB 

boven de .80 behaald kan worden door gegevens te gebruiken van tenminste één 

instrumentdeskundige, twee professionals (zoals P&O-medewerkers), twee tot drie 

personeelsleden (functievervullers, leidinggevenden), of twee tot vier studenten (A&O-

psychologie). 

Vergelijkbaar met de invloed van het aantal items op de homogeniteit van een schaal 

is de invloed van het aantal items op de IBB: hoe meer items des te hoger is de IBB (zie 

hoofdstukken 5, 6 en 7). Waarschijnlijk speelt hierbij de hoogte van de interitemcorrelaties 

een rol: hoe hoger deze is, des te sterker is het effect van het bij elkaar voegen van items op de 

hoogte van de IBB (hoofdstuk 7). Het is belangrijk in IBB-onderzoek de basiswaarde van de 

IBB te rapporteren, dat wil zeggen de IBB voor één beoordelaar en één item (hoofdstuk 4 en 

7). In het geval van IBB-onderzoek over schalen dient het aantal items waarop deze gebaseerd 

zijn vermeld te worden. 

De IBB berekend per item over functies blijkt, in ieder geval bij het WPS, lager te zijn 

dan wanneer de IBB wordt berekend per functie over scoreprofielen (zie paragraaf 6.2). Als 

eerste indicatie van de constructvaliditeit heeft alleen het eerstgenoemde type (IBB over 

functies) waarde. Als deze IBB laag is, wat het geval is bij het WPS, dan heeft het weinig zin 

verder onderzoek te doen naar de constructvaliditeit van een functieanalyse-instrument. 

Ten slotte is het soort IBB-maat van invloed: bij een 'relatieve' IBB-maat waarbij 

systematische verschillen tussen beoordelaars genegeerd worden, is de IBB doorgaans hoger 
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dan bij de 'absolute' maten, dat wil zeggen wanneer systematische verschillen in de 'error'-

term opgenomen worden (zie paragraaf 2.3.1 en tabel 6.2.6 in paragraaf 6.2.3). 

Mogelijk vervolgonderzoek 

In het algemeen kunnen verschillende maatregelen genomen worden, om de IBB bij 

functieanalyse omhoog te brengen. Ten eerste door de functie te laten beoordelen door 

instrumentdeskundigen met instrumentervaring (zie hoofdstuk 4). Ten tweede door in plaats 

van relatieve belang en frequentieschalen gebruik te maken van geobjectiveerde schalen, ofte 

onderzoeken of een betere definitie van het te meten begrip tot een hogere IBB kan leiden. 

Ten derde door items bij elkaar te voegen en op 'schaal'-niveau de IBB te bepalen. Ten vierde 

door het aantal beoordelaars te vergroten. 

Met de twee laatste genoemde maatregelen kan de IBB weliswaar op een aanvaardbaar 

niveau worden gebracht, maar de vraag is welk effect hiermee wordt bereikt. Immers, de 

verwachting is dat de overige psychometrische kwaliteiten (validiteitsaspecten) lager zullen 

zijn naarmate de basiswaarde van de IBB (dat wil zeggen de IBB van gegevens verkregen van 

één beoordelaar en één item) daalt. Bij een basiswaarde van .20 zijn 16 beoordelaars nodig om 

een IBB boven de .80 te behalen, bij een basiswaarde van .60 maar drie. Ook al is het in beide 

gevallen mogelijk dezelfde feitelijke IBB te behalen, het is de vraag of gegevens gebaseerd op 

oordelen van zestien niet-deskundigen dezelfde validiteit hebben als gegevens gebaseerd op 

oordelen van drie deskundigen. Een interessante onderzoeksvraag is dan ook welk effect het 

samenvoegen van gegevens (van meerdere beoordoordelaars en/of meer items) heeft op 

andere kwaliteitsaspecten van functiebeoordelingsgegevens. 

8.2 De analyse van de taakinhoud van functies in termen van gedrag 

De resultaten ten aanzien van de hoogte van de IBB bij het beoordelen van functies in 

termen van gedrag, zijn niet eenduidig. Uit de meta-analyse blijkt dat een IBB van circa .62 

op itemniveau behaald kan worden wanneer personeelsleden (zoals functievervullers en 

leidinggevenden) de taakinhoud hoordelen aan de hand van belang- of frequentieschalen in 

combinatie met geobjectiveerde schalen zonder verdere training. Daarentegen blijkt uit het 

WPS-onderzoek dat een veel lagere IBB behaald wordt. 

De hogere waarde die in de onderzoeksliteratuur wordt gevonden zou veroorzaakt 

kunnen worden door: 1) de combinatie van meerdere schaaltypen, waarbij de geobjectiveerde 
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schalen de lagere betrouwbaarheden van de subjectieve schalen verdoezelen; 2) het negeren 

van het effect van gemeenschappelijke nulscores op de IBB; 3) het veelal berekenen van de 

IBB over items in plaats van over functies. 

Uit het onderzoek van Cornelius e.a. (1984), Davis & Sauser (1991) en Friedman & 

Harvey (1986) blijkt dat door het negeren van de nulscoreproblematiek de IBB bij PAQ-

onderzoek inderdaad overschat is. Daarnaast kan het berekenen van de IBB over functies in 

plaats van over itemprofielen tot een lagere IBB leiden. Onduidelijk is of de geobjectiveerde 

schalen bij de PAQ een hogere betrouwbaarheid hebben dan de subjectieve schalen. Meer 

onderzoek zal dat moeten uitwijzen. 

Als de nulscoreproblematiek niet genegeerd wordt, de IBB berekend wordt over 

functies in plaats van over itemprofielen en alleen subjectieve schalen gebruikt worden zal de 

eerder genoemde IBB-waarde van bijvoorbeeld .62 voor personeelsleden zoals die in de meta-

analyse naar voren kwam, naar verwachting dus lager worden. Onduidelijk is hoeveel lager. 

Bij het WPS-onderzoek waar aan de drie genoemde voorwaarden voldaan werd, lag de 

gemiddelde IBB zelfs onder de .10 en dat is wel heel erg laag. Een van de oorzaken voor deze 

extra lage waarde in het WPS-onderzoek kan zijn dat de variantie tussen functies te gering is, 

en dus dat de functies waarvoor het WPS gebruikt wordt relatief te weinig van elkaar 

verschillen. Een voor de hand liggende andere verklaring is dat de lage betrouwbaarheid 

veroorzaakt wordt door het grote aantal niet gemeenschappelijke nulscores op itemniveau dat 

ontstaat door de gefaseerde beoordeling van de taakinhoud van functies bij het WPS. In de 

eerste fase blijken beoordelaars het al slecht eens te zijn over de keuze van relevante 

gedragscategorieën, waardoor beoordelaars in de tweede fase andere delen van het WPS 

(items) invullen. Daarentegen blijkt de IBB ook relatief laag te zijn wanneer deze berekend 

wordt voor items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën. 

De IBB van de verschillende items bleek sterk te variëren. Sommige items hadden wel 

een redelijke betrouwbaarheid. Wellicht dat met een aangescherpt vereenvoudigd instrument 

waarbij elke gedragsdimensie door een beperkt aantal items gerepresenteerd wordt en bij de 

keuze van relevante items gelet wordt op de hoogte van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, 

dat dan ook bij het WPS een hogere IBB behaald kan worden. 

Waar de grens ligt voor een acceptabele basiswaarde van de IBB is onduidelijk. In 

ieder geval is het in de praktijk in de meeste gevallen niet mogelijk om een onbeperkt aantal 

beoordelaars bij een functieanalyseprocedure te betrekken. Om praktische redenen lijkt het 
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vrij realistisch om het aantal mensen dat bij een functie-analyseprocedure op niet meer dan 

drie tot vijf te schatten (bijvoorbeeld een chef, één of meerdere functievervuilers en iemand 

van P&O). Bij drie beoordelaars is een basiswaarde van .57 nodig om boven de .80 uit te 

komen. Bij vijf beoordelaars is een basiswaarde van .44 benodigd. Indien de IBB ver beneden 

genoemde waarden ligt, en deze waarde niet in hoge mate stijgt bij een systeemmodificatie, 

kan men beter concluderen dat de beoordelingstaak voor mensen zonder instrumentervaring te 

moeilijk is. In dat geval is het efficiënter om de feitelijke analyse door instrumentdeskundigen 

te laten uitvoeren 

Mogelijk vervolgonderzoek 

Bij de beoordeling van functies in termen van gedrag is het interessant te onderzoeken 

in hoeverre geobjectiveerde beoordelingsschalen de IBB verder kunnen verhogen. Het 

objectiveren van gedragsdimensies (of gedragingen) voor een breed functieaanbod is echter 

een lastige zaak, omdat objectiveren in dit geval kan leiden tot het omschrijven van een 

gedragsdimensie in termen van complexiteit, hetgeen in het algemeen zal samenhangen met 

het functieniveau. Het is interessant te achterhalen hoeveel en welke dimensies een rol spelen 

bij een dergelijk type algemene beoordeling van de taakinhoud. Uit een exploratieve 

factoranalyse met de aan de PAQ verwante Job Element Inventory blijken vijf factoren een rol 

te spelen: 1) beslissen/ communicatie/ algemene verantwoordelijkheid; 2) functie-activiteiten 

waarvoor 'vakkundigheid' benodigd is; 3) activiteiten die betrekking hebben op 

informatieverwerking; 4) fysieke activiteiten en activiteiten gerelateerd aan werkomstandig

heden; 5) het gebruiken van apparatuur/ dienstverlenende activiteiten (Harvey, Friedman, 

Hakel & Cornelius, 1988; zie voor factoranalysegegevens van de PAQ onder meer: Peterson 

& Bownas, 1982). De eerste factor lijkt in ieder geval met het functieniveau samen te hangen. 

Het zou interessant zijn te onderzoeken welke gedragsdimensies van het WPS (zie 

bijlage 1 en 5) zich lenen voor een aan het functieniveaugerelateerde objectivering van de 

beoordelingsschalen. Dit zou betekenen dat per gedragsdimensie voor elk onderscheiden 

functieniveau de daarbij behorende gedragingen nader omschreven zouden worden. Het is 

heel goed mogelijk dat het voor de resterende gedragsdimensies beter zou zijn om deze op een 

minder abstracte wijze te meten, dus in plaats van in gedragstermen de functie-inhoud op het 

niveau van concrete taken te analyseren. 
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8.3 Het beoordelen van de zwaarte van functies (functiewaardering) 

Uit de meta-analyse komt naar voren dat de IBB bij het inschatten van de zwaarte van 

functies hoog is, ook bij niet-deskundigen. Op itemniveau kan een gemiddelde IBB van circa 

.60 behaald worden. Voor de puntentotaalscore die uit meerdere items is opgebouwd, is de 

IBB veel hoger. Met professionals kunnen hierbij waarden van circa .95 behaald worden 

(Madigan, 1987). Wanneer gegevens van meerdere beoordelaars bij elkaar gevoegd worden, 

kan een nog hogere IBB behaald worden. Maar zelfs een waarde van 1.00 (bij benadering) 

blijkt niet tot een grote mate van overeenstemming in functiegroepplaatsing te leiden. 

Uit het onderzoek dat in paragraaf 5.1 beschreven is, blijkt dat aan het algemene 

functieniveau één dimensie ten grondslag ligt. Deze factor wordt door meerdere facetten 

gerepresenteerd (kennis, verantwoordelijkheid, communicatie, probleembehandeling) en heeft 

een hoge homogeniteit. Alleen functiespecifieke kenmerken blijken een statistisch 

onderscheidbare factor weer te geven. Aan het gebruik van functiespecifieke aspecten is een 

aantal nadelen verbonden (zie paragraaf 5.1.4); daarom wordt aangeraden voorzichtig te zijn 

met het gebruik van dit type kenmerken en deze bij voorkeur apart van de vaststelling van het 

algemene functieniveau te behandelen. 

In het in paragraaf 5.2 beschreven onderzoek ging het om het effect van een aantal 

systeemmanipulaties op correlaties tussen de originele en gemanipuleerde puntentotaalscores 

en de overeenstemming in functiegroepplaatsing. Deze manipulaties waren: weglating van 

subjectieve schaalwaarden, het veranderen van wegingsfactoren van kenmerken (items) en 

vermindering van het aantal kenmerken (items). Zelfs bij een correlatie tussen de 

gemanipuleerde en de oorspronkelijke puntentotaalscores van .99 of hoger, bleek de 

overeenstemming in functiegroepplaatsing te variëren van 53% tot 89%. Deze relatief lage 

overeenstemmingspercentages in functiegroepplaatsing worden veroorzaakt door een te sterk 

gedifferentieerde functiegroepenindeling. Functiewaarderingssystemen zijn goed in staat het 

niveau van een functie te bepalen, maar doen dat op grovere wijze dan wat in 

overeenstemming is met het doel waarvoor ze in de praktijk worden gebruikt. Het 

functieniveau, uitgedrukt in puntentotalen, kan met behulp van een 

functiewaarderingssysteem redelijk betrouwbaar en stabiel gemeten worden, maar de 

uiteindelijke toewijzing van een functie aan een functiegroep (salarisgroep) niet. Indien een 

groot aantal functiegroepen gehanteerd wordt, kan de feitelijke toewijzing van functies aan 

functiegroepen niet meer gefundeerd worden op het functiewaarderingsysteem. Het is best 

184 



mogelijk dat de toewijzing van functies aan functiegroepen in die gevallen op een 

systematische en zorgvuldige wijze plaatsvindt, maar het kan niet op stabiele wijze 

onderbouwd worden door het gehanteerde functiewaarderingssysteem. 

Een oplossing voor dit probleem is, óf het aantal (geobjectiveerde, d.w.z. 

gedefinieerde) schaalwaarden van kenmerken van functiewaarderingssystemen te vergroten, 

óf het aantal functiegroepen sterk te verminderen. Om het aantal schaalwaarden te kunnen 

vergroten is het aannemelijk dat het (abstractie) niveau van analyse zal veranderen. In dat 

geval zal men naar de meer functiespecifieke en concrete aspecten van de taakinhoud van een 

functie moeten kijken, waardoor de kans groot is dat niet volstaan kan worden met een 

uitbreiding van het aantal schaalwaarden van bestaande kenmerken, maar dat daarentegen een 

veel groter aantal (functiespecifieke) kenmerken in het functiewaarderingssysteem 

opgenomen zal moeten worden. Een meer globale meting van de functiezwaarte (in minder 

functiegroepen) zal niet alleen tot een hogere 'feitelijke' IBB leiden, maar ook stabieler zijn. 

Bij kleine wijzigingen in de taakinhoud van functies zal de zwaarte in de meeste gevallen niet 

veranderen. 

Mogelijk vervolgonderzoek 

Het lijkt erop dat functiezwaarte uitgedrukt in een beperkt aantal klassen (5 of 6) vrij 

makkelijk te meten is. Ook met ongetrainde 'leken' kan een hoge IBB behaald worden. 

Onderzocht zou kunnen worden hoe stabiel 'leken' dit concept kunnen beoordelen en in welke 

mate dit overeenkomt met oordelen van experts. Het effect van training op de IBB is niet 

teruggevonden in de meta-analyse. Het is heel goed mogelijk dat training wel een effect heeft 

op de IBB indien een 'absolute' betrouwbaarheidsmaat bepaald wordt, maar juist niet wanneer 

een relatieve betrouwbaarheidsmaat bepaald wordt. Het lijkt erop dat niet-professionals wel 

een goed gevoel voor relatieve verhoudingen hebben, maar niet goed de precieze 

niveaugroepen in kunnen schatten (Jaarsveld e.a., 1996). Meer onderzoek moet hierover 

uitsluitsel geven. 

Om het differentiatievermogen van functiewaarderingssystemen te kunnen uitbreiden 

zal het niveau van analyse aannemelijkerwijs veranderen. De aard van de functie-informatie 

op grond waarvan de zwaarte van een functie bepaald zal worden, zal in dat geval een veel 

belangrijker rol gaan spelen. Onderzocht zou kunnen worden of vragenlijsten die de functie-

inhoud in termen van taken analyseren ('taskinventories') hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
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Het algemene functieniveau kan een interessante invalshoek zijn voor het afleiden van 

relevante functievereisten (persoonsattributen). Men zou kunnen onderzoeken welke 

algemene taken (gedragingen) met dit algemene globale functieniveau geassocieerd zijn en 

welke relevante persoonsattributen aan de hand hiervan afgeleid kunnen worden (zie ook 

paragraaf 8.2 en 8.4). 

8.4 Het afleiden en kiezen van relevante predictoren voor selectiedoeleinden 

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de predictieve validiteit van selectie

instrumenten, gerelateerd aan de analyse (beoordeling) van de taakinhoud van functies. In 

hoofdstuk 3 en paragraaf 6.4 (zie ook figuur 2.1 in paragraaf 2.1) zijn vier categorieën van 

selectie-instrumenten benoemd, op grond van de aard en hoeveelheid functie-informatie die 

benodigd is om ze af te leiden, cq. te kiezen: 1) instrumenten gerelateerd aan het 

functieniveau; 2) instrumenten gerelateerd aan de functiedoelstelling; 3) instrumenten 

gerelateerd aan een beschrijving van de functie-inhoud in termen van gedrag 

(gedragsdimensies); 4) meer functiespecifieke selectie-instrumenten gebaseerd op concrete 

specifieke taken. 

1. Predictoren gerelateerd aan het functieniveau 

Het gaat hier om predictoren die geassocieerd zijn met cognitieve capaciteiten, het 

niveau van uitdrukkingsvaardigheid en het kennisniveau (opleidingsniveau). De verwachte 

predictieve validiteit van cognitieve capaciteitentests is in ieder geval hoog. 

2. Predictoren gerelateerd aan de belangrijkste functiedoelen 

Voor veel mogelijke predictoren is het de vraag hoeveel functie-informatie nodig is 

om tot een inschatting van het belang van die predictoren voor de functie te kunnen komen. 

Op grond van de algemene functiedoelstelling kan voor een aantal algemene selectie

instrumenten gekozen worden, zoals globale persoonlijkheidstests, algemene 

functiekennistests, algemene arbeidsproeven, algemene assessment centers, ongestructureerd 

interview, ongestructureerde beoordeling van ervaring, referenties, gemiddeld schoolcijfer, 

biografische gegevens, en interessen. Verwacht wordt dat de validiteit van de hier genoemde 

predictoren verder zal stijgen wanneer op een meer systematische wijze de taakinhoud van 

een functie geanalyseerd wordt en een meer functiespecifieke en systematische variant van 
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bijvoorbeeld een assessmentcenter, interview, kennistest, e.d. ontwikkeld kan worden. Voor 

een aantal type predictoren is dit ook daadwerkelijk aangetoond (interview: Huffcut & Arthur, 

1994 en Wiesner & Cronshaw, 1988; functiekennistests: Dye, Reck & McDaniel, 1993; 

beoordeling van ervaring: McDaniel & Schmidt in: van der Maesen, 1992). 

3. Predictoren gebaseerd op een analyse van de functie-inhoud in termen van gedrag 

Het gaat bij deze categorie om predictoren die in gedragstermen (gedragsdimensies; 

zie bijvoorbeeld bijlagen 1 en 5) omschreven worden en gemeten kunnen worden met een 

assessment center, een arbeidsproef, een gestructureerd interview, of een situatietest. 

Functieanalyse-instrumenten als de PAQ en het WPS komen op grond van gedragsgegevens 

tot een profiel van kritieke persoonsattributen. Belangscores van de persoonsattributen in zo'n 

profiel kunnen als gewichten gebruikt worden om tot een gewogen totaaloordeel over 

kandidaten te komen. Zo'n systematische werkwijze zou tot een hogere gecombineerde 

predictieve validiteit kunnen leiden. Een beperkende factor hierbij is dat op grond van 

gedragsgegevens alleen het belang van de meer algemene persoonsattributen afgeleid kan 

worden en niet van specifieke, mogelijk meer relevante persoonsattributen. Het is de vraag 

hoeveel ruimte er bij dit type algemene en globale persoonsattributen is om de totale 

predictieve validiteit te verbeteren door het gebruik van genoemde functieanalyse

instrumenten. 

4. Functiespecifieke predictoren gebaseerd op concrete taken. 

Het gaat hier om specifieke arbeidsproeven, assessment centers, situatietests, 

gestructureerd interview, gestructureerde beoordeling van ervaring en functiespecifieke 

kennistests. De predictieve validiteit van dit soort selectie-instrumenten is doorgaans hoog. 

Meer onderzoek is nodig naar de hoeveelheid en aard van de functie-informatie op het niveau 

van taken die vereist zijn om dit soort selectie-instrumenten te kunnen ontwerpen en om het 

belang daarvan in te kunnen schatten teneinde tot een totaaloordeel van kandidaten te komen. 
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De toegevoegde waarde van een functieanalyse in termen van gedrag voor selectie

doeleinden 

Onduidelijk is welke stijging in predictie verwacht kan worden naarmate de functie-

inhoud systematischer en concreter geanalyseerd wordt. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat 

voor een aantal selectie-instrumenten de toegevoegde waarde van zo'n meer systematische 

analyse daadwerkelijk is aangetoond (zoals voor het interview, functiekennistests en de 

beoordeling van ervaring; zie paragraaf 3.2). 

Systematische analyse van functies in gedragstermen kan in drie fasen van het 

selectie- en valideringsproces een toegevoegde waarde hebben: 1) het afleiden van het belang 

van verschillende persoonsattributen, zoals gedragsdimensies en persoonlijkheidsattributen; 2) 

het meten van prestaties in gedragstermen; 3) het ontwikkelen van selectie-instrumenten als 

assessment centers, arbeidsproeven, gestructureerd interview. Ten aanzien van het eerste 

aspect is het onduidelijk of bestaande functieanalyse-instrumenten daadwerkelijk een bijdrage 

kunnen leveren aan een hogere predictieve validiteit. Die bijdrage zou dan moeten liggen in 

de systematische afleiding van kritieke persoonsattributen voor een functie, op grond waarvan 

men tot een gewogen totaaloordeel over kandidaten kan komen. Functieanalyse-instrumenten 

die zich richten op een analyse van de taakinhoud in algemene gedragstermen zijn alleen in 

staat om het belang van de meer algemene persoonsattributen af te leiden en, zoals eerder 

aangegeven, het is de vraag of er bij dit type persoonsattributen veel ruimte is de 

gecombineerde predictieve validiteit te verhogen door zo'n systematische afleiding van het 

onderling belang van verschillende persoonsattributen. Bij het WPS lijkt deze ruimte klein te 

zijn, doordat niet aangetoond werd dat afgeleide profielen van persoonsattributen van 

verschillende functies zich voldoende onderscheiden (zie paragraaf 6.3). Ten aanzien van het 

tweede aspect kan opgemerkt worden dat een prestatiebeoordeling gebaseerd op meerdere 

dimensies tot een hogere (interbeoordelaars-) betrouwbaarheid (ten behoeve van sommige 

predictoren en de criteriummeting) kan leiden en op die manier een gunstig effect kan hebben 

op de geobserveerde predictieve validiteit. Hierbij is het de vraag met hoeveel dimensies men 

zou kunnen volstaan. Ten aanzien van het derde aspect is het de vraag of selectie

instrumenten, zoals assessmentcenters en arbeidsproeven, niet meer gebaat zijn bij een minder 

abstracte analyse van de taakinhoud van functies. Dat wil zeggen: hoe concreter en 

functiespecifieker de taakinhoud van functies geanalyseerd wordt, des te groter is de bijdrage 

aan de predictieve validiteit. 
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Mogelijk vervolgonderzoek 

Om een goede selectieprocedure te kunnen ontwerpen is altijd een vorm van 

functieanalyse vereist (hoofdstuk 3). Het is alleen de vraag hoe uitgebreid en systematisch 

zo'n analyse moet zijn en hoe concreet (functiespecifiek) het niveau van analyse daarbij moet 

zijn. In onderzoek zouden de hoeveelheid en de aard van de functie-informatie waarop een 

selectieprocedure gebaseerd is, afgezet moeten worden tegen de totale predictieve validiteit 

daarvan. Verwacht wordt dat op grond van het algemene (en globale) functieniveau een groot 

aantal relevante persoonsattributen is af te leiden die voor een vrij aardige gecombineerde 

predictieve validiteit kunnen zorgen. Niet alleen gaat het om cognitieve capaciteiten en alles 

wat daarmee samenhangt (zoals mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid), maar 

mogelijk ook om gedragsdimensies die aan het functieniveau gerelateerd zijn (waarvoor nader 

onderzoek gewenst is). Vervolgens zal voor elke volgende functieanalysestap (meer concreet, 

systematisch, uitgebreid) onderzocht moeten worden in welke mate de totale predictieve 

validiteit van de selectieprocedure die daarop gebaseerd is verder kan stijgen. De verwachting 

is dat naast de aan het functieniveau gerelateerde predictoren, vooral predictoren gebaseerd op 

een analyse van de taakinhoud op een zeer concreet en functiespecifiek niveau substantieel 

kunnen bijdragen aan een verdere stijging van de totale predictieve validiteit. 

Niet alleen is het interessant te onderzoeken wat de bijdrage van de aard van 

functieanalyse is aan de predictieve validiteit van een selectieprocedure, maar ook welke 

kosten daaraan verbonden zijn. Met behulp van utiliteitsformules (zie bijvoorbeeld Schmidt & 

Hunter, 1983) zou onderzocht kunnen worden wat een poging om de predictieve validiteit van 

een selectieprocedure te verbeteren uiteindelijk kan opleveren, afgezet tegen de kosten 

daarvan. 
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Bijlage 1 
Gedragscategorieën van het WPS 

Management en staf (M&S)-versie: 
versie: 
De zaken leiden 

Al plannen maken 
A2 plannen uitvoeren /coördineren 
A3 regelen /aanwijzingen geven 
A4 inspecteren/ beoordelen 

Werken met mensen 
BI toezichthouden/ instructies geven 
B2 (formeel) beoordelen /opleiden/ trainen 
B3 motiveren 
B4 helpen/ verzorgen 
B5 discipline/ geschillen/ klachten 
B6 adviseren/ begeleiden 
B7 samenwerken/ contacten onderhouden 

Informatie ontvangen 
Cl (onder) zoeken/ opletten/ observeren 
C2 de zintuigen gebruiken 

Creatief denken 
D1 artistieke creativiteit 
D2 probleemoplossen/ ontwerpen 

Werken met informatie 
El beoordelen/ waarde bepalen 

vertalen 
E2 analyseren/ constateren/ diagnose opmaken 
E3 integreren/ coderen/ schatten 
E4 berekenen 
E5 interpreteren/ vertalen 
E6 controleren 
E7 beslissen 
E8 leren/ onderzoeken 

Communiceren 
Fl beïnvloeden/ adviseren 
F2 presenteren/ uitleggen/ voorlichten 

onderzoeken 
F3 informeren/ discussiëren/ interviewen 
F4 schrijven/ administratie bijhouden 
F5 vertegenwoordigen/ verkopen 
F6 public relations/ contacten opbouwen 

Lichamelijke activiteiten 
Gl lichamelijke taken uitvoeren/ 

lichaamcoördinatie 
voertuigen besturen 

G2 gereedschappen/ apparatuur gebruiken 

Administratie en dienstverlening (A&D)-

De zaken leiden 
Al plannen maken/ uitvoeren 
A2 regelen/ inspecteren 

Werken met mensen 
BI toezichthouden/ aanwijzigingen geven 
B2 beoordelen/ opleiden/ trainen 
B3 motiveren 
B4 helpen/ verzorgen 
B5 discipline/ geschillen/ klachten 
B6 samenwerken/contacten onderhouden 

Informatie ontvangen 
Cl informatie verzamelen 
C2 informatie behandelen/ instructies 

opvolgen 
C3 de zintuigen gebruiken 

Creatief denken 
Dl ontwerpen/problemen oplossen 

Werken met informatie 
El analyseren/ integreren/ interpreteren/ 

E2 schatten/ berekenen 
E3 controleren 
E4 beslissen 
E5 beïnvloeden/ presenteren/ uitleggen 

Communiceren 
Fl beïnvloeden/ presenteren/ uitleggen 
F2 mondeling informatie geven/ 

F3 schrijven/ tekenen 
F4 vertegenwoordigen/ verkopen 
F5 public relations/ contacten opbouwen 

Lichamelijke activiteiten 
Gl lichamelijk werk doen/ 

G2 behandelen/ hanteren 
G3 apparatuur gebruiken/ voertuigen 

besturen 
Administratie uitvoeren 

Hl secretariële/ administratieve taken 
Dienstverlening 

Il omgaan met klanten 
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Bijlage 2 
Items behorend bij de vier meest gekozen gedragscategorieën van de M&S-versie van het 
WPS, 
met bijbehorende interbeoordelaarsbetrouwbaarheidswaarden berekend (over functies) voor 
items van gemeenschappelijke gekozen gedragscategorieën 

1BB IBB1 

incl. excl. 
nul nül 

Al De zaken leiden: plannen maken 
1. Korte termijn doelen plannen -.16 -.09 
2. Lange termijn doelen (strategisch) plannen .36 -.04 
3. Prioriteiten stellen bij het aanwenden van hulpmiddelen -.09 -.24 
4. Doelen vaststellen voor een organisatie of afdeling .66 .22 
5. Een project op papier gedetailleerd voorbereiden -.17 -.12 
6. Strategie bepalen in een concurrerende omgeving .59 .29 
7. Zorgen dat afzonderlijke delen in het totale projectvoorstel passen -.07 .64 
8. Activiteiten of taken in een logische volgorde plannen .18 -.31 
9. Plannen veranderen om in te spelen op gewijzigde omstandigheden .10 -.20 
10. Anticiperen op problemen .13 -.25 
11. Dienstroosters maken .13 
12. Planningen maken .13 .25 
13. Beleid formuleren of bijstellen voor een organisatie of afdeling .51 .09 
14. Een financiële begroting opstellen . 11 .52 

Fl Communiceren: beïnvloeden adviseren 
1. Iets beargumenteren in een officiële bijeenkomst of bespreking .64 -.21 
2. Mondeling argumenten aanvoeren voor een bepaalde gedragslijn .44 .07 
3. Onderhandelen over geschilpunten .41 .25 
4. Saillante punten samenvatten in een debat of meningsverschil .29 -.14 
5. Een positie verdedigen tegen een kritische aanval .02 -.10 
6. Argumenten uiteenzetten v66r of tegen verschillende gedragslijnen -.04 -.29 
7. Beleidsadviezen geven aan de directie of anderen op dergelijk niveau .08 .03 
8. Beleidsadviezen geven (niet op directie-niveau) -.25 .11 
9. Professionele adviezen geven .58 .05 
10. Adviseren over alledaagse aspecten van een werkwijze .06 
11. Een pleidooi houden bij superieuren voor middelen of ondersteuning .34 -.06 

B3 Werken met mensen: motiveren 
1. De persoonlijke behoeften of motieven van anderen begrijpen .06 .27 
2. Leerlingen die langzaam zijn of een achterstand hebben, aanmoedigen .69 -.06 
3. Belangstelling voor activitieiten opwekken -.04 -.03 
4. Mensen in moeilijke situaties op hun gemak stellen .16 -.11 
5. Mensen die zich ongemakkelijk voelen of gespannen zijn, geruststellen .11 -.05 
6. Zodanig een beroep doen op mensen, dat hun motivatie toeneemt -.09 -.12 
7. Met dreigementen de motivatie van mensen vergroten .01 
8. Benadrukken dat het belangrijk is de werkdoelen te bereiken .05 .02 
9. Zorgen dat iemand een onaantrekkelijke taak uitvoert -.08 .16 
10. Anderen overhalen tot bereidwillige samenwerking -.13 -.26 
11. Anderen blijvend interesseren voor projecten of steeds terugkerende taken .23 .30 
12. Een goede teamgeest kweken -.17 -.22 
13. Mensen aanzetten tot een sneller werktempo .32 .58 
14. Samenwerking tussen teamleden aanmoedigen .07 -.25 

(Tabel wordt gecontinueerd) 
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E7 Werken met informatie: beslissen 
1. Op eigen initiatief een gedragslijn bepalen 
2. In samenwerking met anderen een gedragslijn bepalen 
3. Beslissen over procedurele zaken 
4. Een uitspraak doen over schuld, kosten, schade of geschilpunten 
5. Mentaal snel reageren bij onverwachte gebeurtenissen 
6. Snel beslissingen nemen onder tijdsdruk 
7. Beslissingen nemen na grondige inventarisatie 
8. Beslissingen nemen die van invloed zijn op het werk of welzijn van mensen 

IBB 
incl. 
nul 

-.02 .33 
-.23 -.23 
-.10 
-.32 
-.11 
.07 -.01 
.58 .58 

-.32 -.03 

IBB' 
excl. 
nul 

IBB incl nul: IBB berekend voor gemeenschappelijke gekozen gedragscategorieën inclusief nulscores bij items; IBB excl. nulscores: IBB 
berekend voor items die gemeenschappelijk relevant bevonden werden (dus waarbij geen nulscore te vinden zijn); 1 : bij de lege plekken in 
deze kolom bleken er te weinig functies (minder dan vier) te zijn waarbij alle beoordelaars het eens waren over de relevantie van het item. 

211 



Bijlage 3 

Alle bij de analyses betrokken attribuutitems met gemiddelden, standaard deviaties en 
minimum en maximum waarde van belangscores en het type en aantal functies dat een score 
hoger dan nul heeft. 

Attribuut-items: Mean SD Min/Max N Betrokken Functies 

42 80 
41 97 

Fysieke vermogens: 
Has normal hearing 59.25 18.68 
Can discriminate close visual information 71.25 26.66 
Can maintain standing position for hours 57.00 
Can lift a light weight 99.00 
Can make fine finger movements 45.00 

Dir,Mng,SP,Krv 
Dir,Mng,Aio,Mtr 

Can manipulate objects with hand and wrist 82.00 19.47 
54.00 Can co-ordinate physical resp. & senses 

Cognitieve vermogens: 
Can spell more common words 
Can spell less common words 
Comprehends more common vocabulary 
Comprehends common techn.vocabulary 
Can write correctly with basic grammar 
Can write correctly with complex grammar 
Use grammatically correct speech 
Underst. mean, of simple written passage 
Understand meaning of moderate writ. pass. 59.00 
Understand meaning of complex writ. pass. 72.50 
Can follow simple oral instructions 
Can follow complex oral instructions 
Can be expressive in writing 
Can be expressive in oral communication 
Understands gestures, body language 
Has an aptitude for foreign languages 
Can reason with moderate written inform. 
Can reason with complex written inf. 
Can reason with simple oral information 
Can reason with complex oral information 
Level of Numerical Reasoning 
Level of Verbal Reasoning 
Can add, substract, multiply, divide 
Can use decimals, percentages, fractions 
Can calculate using simple formulae 
Can make rapid numerical estimations 
Can use moderately complex numeric 
reasoning in a business context 
Can use complex numeric reasoning 
in a business context 

Can foliowsymbolic/diagrammatic systems 43.00 
Can apply given rules to symbolic systems 61.00 
Can deduce rules from symbolic systems 74.00 
Can generate/apply rules systematically 71.00 
Can accurat. check text against VDU/printo. 56.00 
Can classify information 83.00 
Can generate varied ideas 77.00 
Can generate original ideas 74.67 

68.00 
41.00 
92.00 
69.00 
63.67 
68.00 
83.80 
63.17 

47.00 
59.00 
59.00 
98.83 
87.50 
71.00 
60.00 
98.50 
99.00 
76.67 
79.00 
77.00 
61.00 
61.00 
80.17 
50.00 

9.90 

13.65 
19.44 
18.14 
11.62 
14.42 
31.82 

.41 
11.83 
8.37 

.71 

.00 
29.19 
25.46 
15.99 

17.50 
5.29 

57 57 1 Krv 
99 99 1 Krv 
45 45 1 Mtr 
60 97 3 Aio,Krv,Mtr 
54 54 1 Krv 

61 75 2 Mng.Krv 
41 41 1 Mng 
92 92 1 Mtr 
69 69 1 Mtr 
48 73 3 Mng,Aio,Krv 
45 89 4 Dir,Mng,SP,Aio 
53 99 5 Dir,Mng,Aio,Krv,Mtr,HBO 
43 73 6 alle functies + HBO 
47 75 3 Mng,Sp,Mtr 
50 95 2 Dir.Aio 
47 47 1 Mtr 
59 59 1 Mtr 
59 59 1 Mtr 
98 99 6 alle functies + Min, HBO 
69 99 6 alle functies + HBO 
64 82 4 Dir,SP,Aio,Krv 
60 60 1 Krv + HBO 
98 99 2 Mng,SP 
99 99 2 Dir,Aio 
43 95 3 Mng,SP,Mtr 
61 97 2 Dir,Aio 
60 100 6 alle functies + HBO 
61 61 1 Aio 
61 61 1 Aio 

58 96 6 alle functies + Min, HBO 
46 56 3 Dir,Mng,Aio 

64.00 29.70 43 85 2 Mng,Sp 

62.50 2.12 61 64 2 Dir.Aio 
43 43 1 Mtr 
61 61 1 Aio 
74 74 1 Aio 
71 71 1 Aio 

5.66 52 60 2 Aio,Mtr 
83 83 1 Mtr 

22.02 53 99 4 Dir,Mng,SP,Aio 
24.17 49 97 3 Dir,Mng,Aio 

(tabel wordt gecontinueerd) 
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Attribuut-items: Mean SD Min/Max N Betrokken Functies 

Persoonlijkheids-attributen: 
Can sell ideas & be pursuasive 
Likes to diiect/manage/control people 
Argues strongly for opinions 
Is talkative and outgoing 
Prefers to work alone 
Likes to be with groups 
Is confident with people 
Avoids talking about self 
Consults before decisions 
Tends to disregard people issues 
Is sympathtic & tolerant 
Enjoys repairing things 
Judges on basis of intuition 
Use data/logic in analysing 
Analyses others behavior 
Seeks little change/ variety in work 
Seeks much change/ variety in work 
Avoid thinking theoretically 
Enjoys working with theory 
Enjoys generating creative ideas/solutions 
Enjoys forming short term plans 
Enjoys strategic planning 
Leaves details to others 
Is concerned with details 
Leaves routine completion to others 
Sees routine tasks through to end 
Worries about workproblems 
Can switch off from work pressure 
Stays cool at important events 
Gets keyed up at important events 
Is sensitive to comments about self 
Does not easily suffer from hurt feelings 
Communicates with emotion 
Keeps feelings hidden 
Takes the optimistic view 
Accepts points without question 
Critically evaluates suggestions 
Enjoys physical exercise 
Compromises without having to win 
Likes to win at akll cost 
Is ambitious for succes 
Makes quick decisions 

91.80 9.73 76 99 5 Dir,Mng,SP,Krv,Mtr + HBO 
78.50 18.81 54 98 6 alle functies + HBO 
60.50 13.48 44 75 4 Dir,Mng,SP,Krv 
58.00 5.66 54 62 2 Dir,Mng 
33.00 12.02 21 51 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr 
74.40 15.87 56 95 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr + HBO 
99.00 .00 99 99 6 alle functies + Min, HBO 
79.67 4.04 76 84 3 Dir,Mng,Krv 
89.80 11.78 70 99 5 Dir,Mng,SP,AIO,Krv + HBO 
4.00 4.36 1 9 3 Dir,Mng,Krv 

96.50 1.91 95 99 4 Dir,Mng,SP,Krv + HBO 
45.33 4.04 41 49 3 Aio,Krv,Mtr 
26.00 26 26 1 Krv 
97.50 3.21 91 99 6 alle functies + Min, HBO 
99.00 .00 99 99 6 alle functies + Min, HBO 
20.00 20 20 1 Krv 
82.20 6.87 77 93 5 Dir,Mng,SP,Aio,Krv+Min,HBO 
12.00 12 12 1 Krv 
70.83 20.28 41 99 6 alle functies + HBO 
76.67 16.15 54 98 6 alle functies + HBO 
96.17 4.26 88 99 6 alle functies + Min, HBO 
93.83 7.70 79 99 6 alle functies + Min, HBO 
10.00 10 10 1 Krv 
99.00 .00 99 99 6 alle functies + Min, HBO 
4.00 4 4 1 Mtr 

75.60 12.93 58 91 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr 
26.00 10.00 16 36 3 Dir,Sp,Krv 
90.67 10.15 71 99 6 alle functies + Min, HBO 
25.00 25 25 1 Mng 
43.00 43 43 1 Mng 
19.33 7.31 8 26 6 alle functies + HBO 
65.00 12.87 47 82 6 alle functies + HBO 
29.00 29 29 1 Krv 
54.50 12.56 45 73 4 Dir,Mng,Sp,Krv 
78.00 17.16 50 91 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr 
4.00 4 4 1 Krv 

85.17 22.44 47 99 6 alle functies 
61.67 15.63 45 90 6 alle functies + HBO 

5.00 5 5 1 Mng 
76.33 15.14 59 87 3 Dir,Mng,SP 
88.83 12.58 66 99 6 alle functies + Min, HBO 
79.50 4.95 76 83 2 Dir.Krv 

(tabel wordt gecontinueerd) 
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Attribuut-items: Mean SD Min/Max N Betrokken Functies 

Gedragstvpen: 
Is a Coordinator - sets teamroles 86.17 9.26 73 95 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Co-ordinator - sets teamroles 86.17 9.26 73 95 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Shaper - task leader 47.33 16.10 28 69 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Plant -imaginative 61.00 8.69 48 75 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Monitor.Evaluator - critical 63.67 8.02 56 78 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Resource Investigator- seller 74.17 9.79 57 84 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Completer- sees projects trough 54.67 5.47 50 64 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Teamworker- promotes harmony 62.67 7.20 56 76 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Implementer- sets manageable tasks 72.00 3.63 66 76 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Directive Leader 60.67 5.89 53 67 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Delegative Leader 31.83 2.93 29 36 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Participative Leader 70.50 13.31 48 85 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Consulative Leader 76.67 9.61 63 89 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Negotiative Leader 64.67 7.97 51 71 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Receptive Subordinate 44.33 7.55 37 58 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Self-reliant Subordinate 71.83 8.70 57 82 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Collaborative Subordinate 73.67 7.74 61 81 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Informative Subordinate 67.83 10.57 54 80 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Reciprocating Subordinate 57.83 5.81 49 64 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Confident Communicator 82.17 9.87 63 90 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Rapport Creator 88.33 11.09 67 98 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Culture Fitter 68.50 5.61 59 74 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Culture breaker 71.33 7.17 59 79 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Enthusiast 64.50 10.48 52 77 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Persévérer 71.67 9.11 58 81 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Business Winner 54.67 20.85 30 81 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Technician 82.33 12.36 63 99 6 alle functies + Min, HBO 
Is an admin Supporter 74.33 5.57 65 79 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Team Manager 88.17 10.93 70 99 6 alle functies + Min, HBO 

Mean: gemiddelde relevantiescore; SD: standaarddeviatie; Min/Max: range van belangscores (zonder nulscores hierbij te betrekken): N: 
het aantal volledig geanalyseerde functies dat een score boven de nul heeft. 

Betrokken functies: Dir: Directeur, Mng: Manager, SP: Selectiepsycholoog, AIO, Krv: Kraamverzorgende, Mtr: Matroos, Min: alleen 
functiecontextgegevens gebruikt om WPS-profiel te genereren, met overal minimum score, HBO: alleen functiecontextgegevens gebruikt 
om WPS-profiel te genereren, met overal score alsof het een gemiddelde HBO-functie betrof. 
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Bijlage 4 

Aantal gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën en 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheidswaarden voor belangscores van afzonderlijke 

gedragsitems, voor alle items(ABC), met weglating niet relevante items (AB) en voor items 

waarover consensus bestaat dat ze relevant zijn (A). 
Functies M&S versie FW ngc IBB IBB IBB 

ABC (ni) AB (ni) A (ni) 
Functies waarbij 
gedragscategorieën individueel 
gekozen ziin 
Senior stafplanner 5.2 1 .29 (334) -.05 (175) .24 (20) 
Hoofd Mngmnt Training 6.1 4 .62 (334) .24 (177) .46 (76) 
Groepsl. Mechanisatie 6.0 4 .68 (334) .35(153) .24 (67) 
Groepsleid .Prod .systeem 6.1 4 .66 (334) .24(151) -.10(64) 
Groepsl. Automatisering 6.2 3 .65 (334) ,18(158) .07 (67) 
Reg . Sales Manager 5.0 1 .16(334) -.16(193) .75(14) 
Groepsleider X .1 4.0 2 .39 (334) .02 (109) .11(10) 
Groepsleider X .2 4.3 3 .38 (334) -.08(101) .07 (14) 
Groepsleider X .3 4.6 2 .22 (334) -.16(127) - (0) 
Ploegchef 4.4 5 .58 (334) .15(106) .26 (34) 
Salesmanager 6.1 3 .47 (334) .02(135) .35 (25) 
Ontwikkelingsmanager 6.3 4 .35 (334) -.09(115) .08(17) 
Salesmanager 5.6 3 .43 (334) .01(113) .38 (23) 
Produktiemanager 6.4 3 .45 (334) .04 (126) .31 (25) 
Algemeen Directeur 6.9 3 .51 (334) .04 (98) .08(21) 
Unit Manager 7.1 1 .32 (334) .01 (145) .09(18) 
Produktmanager 4.1 3 .41 (334) -.03 (82) .87(10) 
Artsenbezoeker 3.7 6 .77 (334) .65 (162) .43 (66) 
Produktieleider 5.7 4 .43 (334) .01 (120) .29 (23) 
Directeur P . 1 . 5.3 3 .48 (334) -.03(119) .33 (27) 
Leid. Bedr .Restaurant 4.3 5 .67 (334) .24 (104) .42 (44) 
Adviseur PsychoT . 4.2 3 .35 (334) -.06(121) .31(17) 
Adviseur PsychoT . 3.4 1 .24 (334) -.24(101) -38 (4) 
Accountmanager 5.1 4 .44 (334) .00(109) .33 (24) 
Produktmanager 5.0 3 .39 (334) -.05 (93) -.04 (9) 

Gemiddelde waarden: 3 .1 .45 (334) .05(128) .24 (30) 

Verschillende Functies 
Accountant 5.4 1 .21 (334) -.25(112) .46 (3) 
Selectiepycholoog 3.7 1 .13(334) -.26(117) .58 (4) 

Gemiddelde waarden: ; .17(334) -.26 (115) .52 (4) 

Functies waarbij 
gedragscategorieën 
gemeenschappelijk gekozen zijn 
Wijkcoördinator 5.2 8 .65 (334) .23 (69) .10(20) 
Salesmanager 5.9 8 .57 (334) .14(83) .44 (22) 
Salesperson 3.9 7 .56 (334) .00 (73) .13(18) 
Logistiscs Manager 6.0 8 .84 (334) .31(84) .38 (57) 

Gemiddelde waarden: 7.8 .66(334) .23 (77) .26 (26) 
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Functies A&D versie: FW ngc IBB IBB IBB 
ABC (ni) AB (ni) A (ni) 

Functies waarbij 
gedragscategorieën individueel 
gekozen ziin 
Matrozen Verzorging 2.1 3 .28 (298) -.12(96) -.14(9) 
Matrozen Administratie 1.9 3 .42 (298) -.02 (71) .49(11) 
Korporaals Verzorging 3.6 1 .17(298) -.23(131) -.03 (5) 
Korporaals Administratie 3.1 2 .32 (298) -.07(114) .13(8) 
Sergeant Verzorging 3.6 2 .31 (298) -.14(121) -.04(18) 
Sergeant Administratie 3.5 3 .18(298) -.22 (97) -.33 (4) 
Beoordelaar AAW/WAO 3.3 5 .50 (298) -.01 (87) -.04(19) 
Beoordelaar ZW 3.1 2 .39 (298) -.02 (92) .20(13) 
Beoordelaar WW 3.0 4 .46 (298) .07 (92) .53(18) 
Cassierre 2.6 3 .45 (298) .09 (92) .26(14) 
Afdeling Manager Kassa 3.1 2 .33 (298) -.15(122) .32(13) 
Afdelingschef 4.6 6 .83 (298) .42(110) .25 (76) 
Promotie Medewerker 2.8 3 .32 (298) -.02 (149) .27(19) 

Gemiddelde waarden: 3 .7 .38 (298) -.03(106) .14(17) 

Functies waarbij 
gedragscategorieën 
gemeenschappelijk gekozen zijn 
Kraamverzorgende 3.3 8 .62 (298) .16(44) .56(12) 
Ziekenverzorgende 2.9 8 .91 (298) .55 (79) .44 (62) 
Supermarktmanager 5.1 7 .84 (298) .56 (95) .26 (66) 

Gemiddelde waarden: 7.7 .79(298) .42 (73) .42 (47) 

M&S: versie voor management en s taf-functies; A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende funktes; 
ABC: alle items; AB: items met weglating van gemeenschappelijkbeoordeeld niet relevante items; A: items die alle beoordelaars relevant 
vinden; 
FW: functiezwaarte; ngc: aantal gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën; IBB: interbeoordelaars-betrouwbaarheid; ni: aantal 
betrokken items. 
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Bijlage 5 
Gezamenlijke gedragsdimensies M&S- en A&D-versie 

Het regelen van werkzaamheden 
Plannen: 
activiteiten plannen, prioriteiten stellen, strategie bepalen, beleid formuleren. 
Ten uitvoer brengen, coördineren: 
inzet van menskracht en hulpmiddelen regelen, verschillende aktiviteiten efficiënt coördineren. 
Controleren, begeleiden: 
zorgen dat werkzaamheden uitgevoerd worden binnen gestelde tijd en normen, zonodig mensen 
aansporen. 
Beoordelen, evalueren: 
beoordelen van: voortgang projekten, projektvoorstellen, systemen of procedures, methoden, verslagen 
van aktiviteiten. 

Werken met mensen 
Formeel beoordelen van medewerkers: 
geleverde prestaties van medewerkers beoordelen, de vooruitgang in het werk beoordelen. 
Zorgdragen voor opleiding en training van mensen: 
ontwikkelen van scholings- of trainingsoefeningen, demonstreren van werkwijzen. 
Helpen, of verzorgen: 
verzorgen van hulpbehoevende mensen (zieken, ouderen, kinderen etc), mensen met problemen 
helpen. 
Discipline handhaven: 
discipline in werkomgeving handhaven, waarschuwingen geven om gedrag te corrigeren 
Adviseren en begeleiden: 
begeleiding of advies geven bij persoonlijke problemen van mensen, adviezen geven omtrent 
verbetering arbeidsprestaties, of adviezen geven ten aanzien van toekomst van mensen. 
Onderhouden van contacten, samenwerking tot stand brengen: 
samenwerking tot stand brengen tussen mensen van verschillende afdelingen en / of organisaties, 
kontakten onderhouden met personeel op allerlei nivo's en van verschillende afdelingen. 
Motiveren: 
mensen op hun gemak stellen en aanmoedigen, mensen aanzetten tot een sneller werktempo, mensen 
interesseren voor projecten of steeds terugkerende taken, samenwerking aanmoedigen. 
Toezicht houden, instrukties geven: 
toezichthouden op medewerkers, instrukties geven aan medewerkers. 

Werken met informatie 
Beoordelen van gegevens (informatie): 
het beoordelen van gegevens (informatie) op waarde, kwaliteit en / of juistheid. 
Schatten: 
schatten van: risico's, hoeveelheden, kosten, benodigde tijd, vooruitgang in het proces. 
Berekenen: 
berekeningen uitvoeren zonder of met rekenmachine / computer, het toepassen van wiskundige 
concepten. 
Controleren: 
controleren of voltooid werk aan de gestelde norm voldoet, controleren: van details, berekeningen, 
tekeningen etc. 
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Onderzoeken: 
onderzoek doen op een gespecialiseerd gebied, complexe theorie toepassen op 
onderzoeksproblemen. 
Beslissen: 
beslissen over te volgend gedragslijn, beslissen over procedurele zaken, beslissingen nemen onder 
tijdsdruk, beslissingen nemen die van invloed zijn op het werk of welzijn van anderen. 
Diagnose opmaken: 
diagnose opmaken van problemen ten aanzien van gedrag, welzijn, procedures, of systemen. 
Integreren: 
informatie integreren, statistieken maken om een situatie weer te geven, stroomdiagrammen of 
schema's ontwerpen. 
Achterhalen van gegevens: 
informatie verkrijgen door: het stellen van vragen, het onderzoeken van schriftelijk matriaal, het 
observeren van gedrag, het luisteren naar argumenten, of bewijsvoering. 
Interpreteren: 
interpreteren van regeels, wetten, of statistische informatie, een artistieke interpretatie geven. 
Vertalen: 
een andere taal vertalen, of in een andere taal spreken 
Leren: 
leren van nieuwe systemen, methoden, procedures, teksten, of steekwoorden. 
Het verwerken van gegevens (informatie): 
informatie categorisren, invoeren van gegevens in de computer, informatie opbergen. 
Waarnemen met de zintuigen: 
zuiver oordelen over: kleuren, geur, smaak of geluid, of visueel zuiver oordelen. 

Communiceren 
Adviseren: 
het uitbrengen van adviezen 
Presenteren: 
het geven van presentaties, of voorlichting 
Mondeling informeren: 
informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg geven. 
Schriftelijk informeren: 
schrijven van: artikelen, officiële brieven, instrukties, verslagen, matriaal voor algemeen publiek. 
Public relations, opbouwen van kontakten: 
goede 'public relations' onderhouden, een netwerk van contacten opbouwen. 
Vertegenwoordigen, verkopen: 
contact leggen met klanten, informeren over produkten of diensten, verkopen na zelf eerste contact 
gelegd te hebben. 
Beargumenteren: 
beargumenteren en onderhandelen, positie verdedigen bij kritische aanval, argumenten uiteenzetten. 
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Creatief denken 
Het ontwerpen van produkten, procedures en / of diensten: 
ontwerpen, of ontwikkelen van: systemen of procedurres, werkwijzen, diensten, apparatuur, tests of 
vragenlijsten. 
Artistieke creativiteit: 
artistieke of visuele vormen of exposities tot stand brengen, een artistiek ontwerp (van welek aard ook) 
creëren, aantrekkelijke presentaties bedenken van produkten en /of diensten voor potentiële 
gebruikers /klanten. 

Dienstverlening 
Omgaan met klanten: 
attent en beleefd zijn tegen klanten, informeren naar wensen 
Kontanten innen of betalen: 
correcte kontanten innen of betalen, kontant geld (uit)tellen. 

Lichamelijk werk doen 
Fysieke inspanning: 
tillen van zware lasten, vermoeiende lichamelijke werkzaamheden verrrichten. 
Gebruiken van apparatuur/ gereedschap: 
het gebruiken van: een toetsenbord, computer, elektronische apparatuur, tekeninstrumenten, precisie-
instrumenten of precisie gereedschappen. 
Lichaamscoördinatie: 
werk doen waarvoor een vaste hand benodigd is, of een goede lichaamscoördinatie. 
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Samenvatting 

Het belang van functie-analyse is dat het gebruikt kan worden voor uiteenlopende 

personeelsdoeleinden, zoals voor functiewaardering, selectie, prestatiebeoordeling, loopbaanplanning, 

management development, ontwikkelen van trainings- en opleidingsprogramma's, organisatieontwerp, 

etc. Onder functie-analyse wordt hier verstaan: 'Het op min of meer systematische wijze verzamelen 

van gegevens van en over een functie'. De term 'functiebeoordeling' wordt toegepast op het 

omschrijven (typeren) van de functie-inhoud (in termen van taken, of gedrag), of het inschatten van 

andere functie-aspecten (zoals functiezwaarte en persoonsattributen) aan de hand van een 

beoordelingsschaal (of meerdere schalen). De algemene vraagstelling van deze dissertatie luidt als 

volgt: aan welke voorwaarden moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat bij functiebeoordeling ten 

behoeve van verschillende personeelsdoeleinden, waarbij het accent ligt op functiewaardering en 

selectie, het beoordelingsresultaat voldoende psychometrische kwaliteiten in termen van 

betrouwbaarheid en validiteit bezit? 

In hoofdstuk twee is onder meer ingegaan op een aantal belangrijke psychometrische criteria 

bij functiebeoordeling, zoals de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (zonder deze heeft 

valditeitsonderzoek geen zin), de inhoudsvaliditeit (in feite voor alle typen functiegegevens/ variabelen 

belangrijk), de constructvaldititeit (belangrijk bij de beoordeling van functies in termen van gedrag en 

functiezwaarte), en de predictieve validiteit (van selectiegegevens). Bijzondere aandacht wordt in dit 

proefschrift besteed aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van functiebeoordelingsgegevens, 

omdat als beoordelaars het niet eens kunnen worden over de betekenis van de te beoordelen 

begrippen en het hanteren van bijbehorende beoordelingsschalen, nader validiteitsonderzoek geen zin 

heeft. 

In hoofdstuk drie is besproken hoeveel functie-informatie nodig is om een selectieprocedure 

te kunnen ontwerpen met een sterk voorspellend vermogen (predictieve validiteit). Een belangrijke 

conclusie is dat voor het ontwerpen van een goede selectieprocedure, in tegenstelling tot de trend die 

blijkt uit het steeds meer toepassen van validiteitsgeneralisatie, functie-analyse onmisbaar is en tot een 

hogere predictieve validiteit kan leiden bij selectieprocedures in de praktijk. 
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In hoofdstuk vier worden resultaten besproken van een meta-analyse over de onderzoeks

literatuur, waarbij onderzocht is welke aspecten van invloed zijn op de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid (IBB) van functiebeoordelingsgegevens en welke gemiddelde betrouwbaarheids-

waarden verwacht kunnen worden bij bepaalde combinaties van soort beoordelaarcategorie, 

instrumentkennis, type functie-informatie, en dergelijke. 

Een belangrijke vraag bij functieanalyse is, wie nu de deskundigen daarbij zijn: zijn dit degenen 

die het meeste zicht op de functie-inhoud hebben, of zijn dit juist degenen die de meeste 

instrumentdeskundigheid hebben? Uit dit onderzoek komt naar voren dat instrumentdeskundigheid tot 

de hoogste IBB-waarden leidt. Mensen die vanuit hun professie veelvuldig met een bepaald instrument 

werken behalen over de gehele linie een hogere IBB. Personeelsleden (zoals functievervuilers en 

leidinggevenden), die de meeste kennis hebben van de functie-inhoud blijken over het algemeen IBB-

waarden te behalen die vergelijkbaar zijn met die van studenten die deze ervaringskennis niet hebben. 

Bij de niet instrumentdeskundigen blijkt overigens training niet tot een hogere IBB te leiden. Als het 

gaat om de aard van de functie-informatie blijkt alleen bij de bovengenoemde instrumentdeskundigen 

functiecontact (zoals door middel van een interview) tot een hogere IBB te leiden dan 

functiebeschrijvingen. 

Een andere belangrijke vraag is of het type functiebeoordelingsvariabele en de daarbij 

gehanteerde schaal van invloed is op de IBB. In dit onderzoek blijkt dat het beoordelen van functies op 

taken en functievereisten over het algemeen tot een lagere IBB leidt dan beoordelingen op gedrag of 

functiezwaarte. Het type schaal dat daarbij gehanteerd wordt, zou deels dit effect kunnen verklaren: 

met geobjectiveerde schalen, die bijvoorbeeld bij functiewaardering gebruikt worden, wordt een hogere 

IBB gevonden dan met subjectieve schalen. Er is echter meer systematisch onderzoek nodig met 

verschillende schaaltypen, waarbij het type variabele constant gehouden wordt. 

Voor een IBB van tenminste .80 kan men in het algemeen volstaan met de beoordeling van 

één instrumentdeskundige. Voor dezelfde waarde zijn echter twee professionals, twee of drie 

personeelsleden, of twee tot vier studenten nodig. Voor een beoordeling van functies op 

persoonsattributen en taken zijn doorgaans meer beoordelaars benodigd per beoordelaarcategorie. 

In hoofdstuk vijf worden twee onderzoeken besproken omtrent de psychometrische 

kwaliteiten van functiewaarderingssystemen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat algemene kenmerken in 

feite hetzelfde onderliggende aspect meten, aangeduid als: het algemene functieniveau. Extra factoren 

kunnen alleen statistisch worden onderscheiden als het gaat om functiespecifieke kenmerken. Aan het 

gebruik van functiespecifieke kenmerken is een aantal nadelen verbonden, waardoor het de vraag is of 
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dit soort kenmerken niet beter weggelaten kunnen worden, of apart van functiewaardering horen te 

worden behandeld. 

In het tweede onderzoek komt een heel ander probleem naar voren. Functiewaarderings

systemen zijn goed in staat het niveau van een functie te bepalen, maar doen dat op grovere wijze dan 

waarvoor ze in de praktijk ingezet worden. Met andere woorden: dat wat gemeten wordt met 

functiewaarderingssystemen, sluit niet helemaal aan bij de vaak zeer gedifferentieerde 

salarisgroepindelingen, die in de praktijk gehanteerd worden. De consequentie hiervan is dat het 

functieniveau uitgedrukt in puntentotalen redelijk stabiel en betrouwbaar gemeten kan worden, maar de 

uiteindelijke toewijzing van een functie aan een functiegroep (salarisgroep) niet. De feitelijke 

functiegroepstoewijzing kan sterk beïnvloed worden door: willekeur ('error'), gekozen wegingsfactoren 

van kenmerken ook als kenmerken hoog onderling gecorreleerd zijn, gebruik van subjectieve 

schaalwaarden en dergelijke. Een betere aansluiting tussen functie-waarderingssystemen en 

indelingen van functiegroepen (salarisgroepen) kan verkregen worden door functiegroepen te 

verbreden, of door het aantal schaalwaarden van kenmerken te vergroten en deze van nieuwe 

definities te voorzien. 

In hoofdstuk zes wordt onderzoek besproken met betrekking tot een specifiek instrument voor 

functie-analyse/ functiebeoordeling: het Work Profiling System (WPS). Uit de verschillende 

onderzoeken is een aantal algemene conclusies te trekken. Allereerst blijkt de hoogte van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (of algemener: de correlaties tussen te vergelijken scoresets) in 

hoge mate afhankelijk te zijn van de wijze waarop omgegaan wordt met nulscores. Door de nulscore-

problematiek te negeren en alle betrokken items in betrouwbaarheids-analyses mee te nemen valt de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger uit dan wanneer niet relevante items (aspecten) weggelaten 

worden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt verder sterk te verschillen met het soort items dat 

wordt weggelaten (gezamenlijke niet relevante items, of paarsgewijs niet relevant geachte items, of alle 

items waarop tenminste in één van de te vergelijken scoresets een nulscore is toegekend). Niet alleen 

de nulscoreproblematiek blijkt een rol te spelen, maar ook de vraag over welke functies de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend wordt; indien de heterogeniteit stijgt, wordt de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger. In de verschillende onderzoeken komt naar voren dat de 

interbeoordelaars-betrouwbaarheid bij het WPS bij de inschatting van de zwaarte van functies veel 

hoger is (rond de .50) dan bij de beoordeling van de taakinhoud van functies in termen van gedrag 

(doorgaans lager dan .10). 
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Uit het onderzoek zijn ook een aantal conclusies te trekken specifiek over het WPS. 

Met behulp van het WPS wordt de taakinhoud van een functie (in termen van gedrag) in twee fasen 

geanalyseerd. Reeds over de eerste stap in de analyse, namelijk het aanwijzen van taakgebieden die 

belangrijk zijn voor een functie, zijn de beoordelaars het slecht eens. Van de 8 tot 10 taakgebieden die 

gekozen moeten worden voor een nadere analyse van een functie hebben beoordelaartrio's gemiddeld 

slechts drie taakgebieden gemeenschappelijk gekozen. Als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

alleen voor items berekend wordt van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën blijkt deze niet 

erg hoog te zijn (.20). Als hierbij gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante items weggelaten 

worden, daalt de gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van items tot .02. Ook als de 

betrouwbaarheid berekend wordt voor gemeenschappelijk beoordeelde relevante items is deze laag: 

.03. Een verklaring voor de gevonden lage betrouwbaarheids-waarden van items is dat de functies 

waarvoor specifieke WPS-versies doorgaans gebruikt worden, te weinig van elkaar verschillen. De per 

functie over profielscores van items berekende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is doorgaans hoger. 

Bij het beoordelen van items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën wordt een 

gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van .45 gevonden. Bij weglating van niet relevante 

items daalt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tot .05. Indien de betrouwbaarheid berekend wordt 

over gemeenschappelijk beoordeelde relevante items, komt deze uit op .27. 

Op grond van verkregen WPS-gegevens wordt met behulp van een computerprogramma een 

profiel afgeleid van relevante persoonsattributen voor een functie. Na het invoeren van WPS-functie-

analyse-gegevens kent het WPS gewichten (belang en breedte) toe aan attributen voor fysieke en 

cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen. Uit het onderzoek zijn een vijftal 

conclusies getrokken. 

Allereerst blijkt dat het discriminerend vermogen van attribuutprofielen voor 

persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen bij zes uiteenlopende functies (matroos met eenvoudige 

administratieve werkzaamheden, kraamverzorgende, directeur, selectiepsycholoog, AIO en manager) 

blijkt niet hoog is. De onderlinge correlatie was voor resp. persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen 

gelijk aan .63 en .71 (na weglating van de niet relevante persoonsattributen). Bij persoonlijkheids

kenmerken bleek de onderlinge correlatie nog hoger te zijn indien alleen naar aspecten gekeken werd 

waarop alle functies een score boven de nul hadden; deze bleek gelijk te zijn aan .82. 

Ten tweede blijkt taakinformatie (WPS-gegevens omtrent de taakinhoud) een minder grote 

invloed te hebben op het tot stand komen van attribuutprofielen (voor persoonlijkheidskenmerken en 

gedragsstijlen) dan verwacht: indien alleen informatie over de functiecontext (functiezwaarte en een 

beperkt aantal persoonsattributen) ingevoerd wordt, genereert het WPS attribuutprofielen die relatief 
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hoog correleren met de profielen van zes volledig geanalyseerde functies. Dit effect blijkt zelfs op te 

treden als aan alle functiecontextvragen een minimum score wordt toegekend en op grond van deze 

gegevens door het WPS een attribuutprofiel gegenereerd wordt. 

Ten derde lijkt een analyse van de taakinhoud van functies met het WPS de stabiliteit van 

attribuutprofielen te verhogen als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet ai te laag is. Is de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de analyse van de functie-inhoud erg laag, dan wijken correlaties 

tussen afzonderlijke profielen van persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen niet af van correlaties 

tussen profielen van verschillende functies. 

Ten vierde worden geen positieve correlaties gevonden tussen profielen voor cognitieve 

capaciteiten van zes verschillende functies (gemiddelde correlatie bedraagt -.56), ook niet waar dat wel 

verwacht zou worden. De indeling in 3 niveaus: hoog cognitief niveau (directeur, manager, 

selectiepsycholoog en AIO), gematigd cognitief niveau (kraamverzorgende) en laag niveau (matroos 

met eenvoudige administratieve taken) wordt niet door de WPS-profielen gereflecteerd. Ook bij de twee 

functies waarbij individueel verkregen attribuutprofielen van verschillende beoordelaars van dezelfde 

functie worden vergeleken, worden relatief lage correlaties tussen attribuutprofielen gevonden (.35 en 

.04). 

Tot slot blijkt de correlatie tussen WPS- attribuutprofielen en direct beoordeelde 

persoonsattributen niet bijzonder hoog te zijn. In een exploratieve analyse waarbij WPS-attributen direct 

beoordeeld werden door drie beoordelaars en vergeleken werden met WPS-attribuutprofielen voor 

dezelfde functie, werden correlaties gevonden van .34 voor fysieke capaciteiten, .26 voor cognitieve 

capaciteiten en .34 voor persoonlijkheidsattributen. Hoofdstuk 6 is afgesloten met een aantal 

aanbevelingen voor verbetering van het WPS. 

In hoofdstuk zeven wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de hoogte van de in 

onderzoek gerapporteerde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invloed van de volgende factoren 

kon worden vastgesteld: 

- Heterogeniteit van de steekproef: hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-waarden bij grotere 

heterogeniteit; 

- Variantie binnen profielen (indien de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over scoreprofielen wordt 

berekend): grotere variantie leidt tot hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-waarden; 

- Aantal gecombineerde items: hoe meer des te hoger de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; 

- Aantal samengevoegde beoordelaars: hoe meer des te hoger de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; 
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- Groeps- versus individuele beoordelingen: hogere waarden bij groepsbeoordelingen; 

- Het al dan niet negeren van nulscores: negeren leidt tot hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-

waarden; 

- De wijze waarop gemeenschappelijke nulscores worden aangepakt: het paarsgewijs 

gemeenschappelijke nulscores weglaten leidt tot lagere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-waarden 

dan als dit groepsgewijs gedaan wordt; 

- Het berekenen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over functies, of over scoreprofielen: bij een 

heterogene set van items zal de laatste (doorgaans) een hogere waarde opleveren; 

- Keuze van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheidmaat: een 'relatieve' betrouwbaarheidsmaat zal 

doorgaans hoger zijn dan een 'absolute'. 

Gepleit wordt voor een doorzichtige rapportage van interbeoordelaarsbetrouwbaarheids-

waarden waarbij altijd de basiswaarde van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid gerapporteerd zou 

moeten worden (voor één item en één beoordelaar), of wanneer de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

op schaalniveau berekend wordt in ieder geval het aantal items waarop de schaalscores gebaseerd zijn 

te vermelden. Daarnaast zou aangegeven moeten worden of gemeenschappelijke nulscores een rol 

spelen en zo ja hoe daarmee is omgegaan. Tot slot lijkt het zinvol aan te geven voor welke steekproef 

het betreffende instrument bedoeld is en in hoeverre de onderzoekssteekproef hiervoor representatief 

is. 

In hoofdstuk acht worden conclusies omtrent de determinanten van de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid bij het beoordelen van functies samengevat en worden bevindingen met elkaar 

geïntegreerd voor drie doeleinden: 1) de analyse van de functie-inhoud in termen van gedrag, 2) 

functiewaardering en 3) selectie. Mogelijkheden voor vervolg onderzoek zijn eveneens beschreven. 

Rondom het gebruik van gedragsgeoriënteerde functieanalyse-instrumenten zijn er twee 

belangrijke conclusies te trekken. Ten eerste, om een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) te 

behalen bij de beoordeling van de taakinhoud van functies in termen van gedrag (op belang en 

frequentie-schalen), is het de meest efficiënte strategie om instrumentdeskundigen in te zetten. Indien 

men personeelsleden betrekt bij de functie-analyse heeft men om een betrouwbaarheid van .80 te 

behalen: drie beoordelaars nodig bij een basiswaarde van de IBB (voor één item en één beoordelaar) 

van .57 en vijf beoordelaars bij een basiswaarde van .44. Wellicht kan men door het aanscherpen van 

definities van te meten begrippen en de bijbehorende beoordelingsschalen een hogere 

betrouwbaarheid behalen, waardoor men met minder beoordelaars zou kunnen volstaan. Ten tweede 

ligt de bijdrage van gedragsgeoriënteerde functieanalyse-instrumenten voor selectiedoeleinden er met 
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name in dat men de te meten gedragsdimensies kan gebruiken om prestaties in te schatten. De 

bijdrage van dit type instrumenten (zoals het WPS) aan een hogere predictieve validiteit van een 

selectieprocedure, via het afleiden van een kritiek profiel van persoonsattributen, lijkt gering te zijn. De 

verwachting is dat naast de aan het functieniveau gerelateerde predictoren, vooral predictoren 

gebaseerd op een analyse van de taakinhoud op een zeer concreet en functiespecifiek niveau 

substantieel kunnen bijdragen aan een verdere stijging van de predictieve validiteit. 
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Summary 

Job analysis is an important tool for many personnel purposes like job evaluation, selection 

procedures, performance appraisal, career planning, management development, the development of 

training programs and organization design. Job analysis is broadly defined as a more or less 

systematic approach to gather job information. This thesis primarily focuses on quantitatively analyzing 

jobs on the basis of rating scales, for three topics: 1) the analysis of the task content of jobs (in terms of 

tasks, or behavior); 2) the assessment of job worth (job evaluation); 3) deriving relevant job 

requirements (attributes) for selection purposes. 

The general theme of this thesis is what conditions should be fulfilled in order to obtain job 

data, (tasks, behavior, job worth, or attributes) with acceptable psychometric qualities in terms of 

reliability and validity. 

Chapter two discusses important psychometric criteria, like the interrater reliability (without this 

validity research has little value), the content validity (relevant for all types of job variables), the 

construct validity (relevant to analyzing jobs in terms of worth, or behavior) and the predictive validity 

(with selection criteria). 

Chapter three discusses what job information is necessary for designing a selection procedure 

with a high total predictive validity. An important conclusion is that job analysis is important and 

necessary and can contribute to a higher predictive validity. On the basis of the results of validity 

generalization it is possible to select some general predictors (like general mental ability) without any 

job information with a reasonable predictive validity. In order to increase this predictive validity, job 

specific task information in particular, is needed to derive relevant predictors. 

Chapter four presents the results of a meta-analysis about the determinants of the interrater 

reliability with job analysis and what interrater reliability values can be expected with certain 

combinations of moderator variables like: rater category, instrument knowledge and source of job 

information. 

An important question is who can be considered a job analysis expert. Is it a person that has 

the best knowledge of job content or the person having the most experience handling a specific job 

analysis instrument? It turns out that only the latter qualification leads to a higher interrater reliability. 

The highest reliability values were obtained with job analysts, who have extensive experience in 
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working professionally with certain job analysis instruments. With organization members, like job 

incumbents and supervisors who are the most knowledgeable of the job content, interrater reliability 

values were found to be comparable to those of students who lack this knowledge. In the absence of 

instrument experience, it is surprising that instrument training did not lead to an improvement in the 

interrater reliability. 

The source of job information (contact or job description) only turns out to have an effect with 

professional job analysts. With professional job analysts, rating jobs on the basis of job information 

obtained by job contact (interviews) leads to a higher interrater reliability in comparison with using a job 

description. 

Another important question is whether the type of job analysis variables (tasks, behavior, job 

worth, or attributes) and the type of rating scale have a moderating effect on the interrater reliability. 

The results show that rating jobs in terms of tasks or in terms of attributes leads to lower reliability 

values than when jobs are rated in terms of job worth or behavior. This effect can be partly explained by 

the type of scale that is used. Scales with fully defined scale anchors, which are mostly used with the 

assessment of job worth, are associated with the highest reliability values. More research is necessary 

to investigate what factor (type of variable, or type of rating scale) contributes the most. 

For obtaining an interrater reliability of at least .80 only one professional job analyst is needed. 

To obtain this same figure, combined ratings are needed of two professionals (those who work 

professionally in the field, but have no explicit instrument experience), two to three organization 

members, or two to four students. Usually more raters are needed for rating jobs in terms of tasks or 

attributes. 

Chapter five presents two studies about the psychometric qualities of job evaluation systems. 

In the first study it turns out that all the general scales of job evaluation systems measure the same 

underlying factor, labeled as the general job level. Extra factors could only be distinguished statistically 

for job specific scales. One should be careful with the use of job specific scales within general job 

evaluation instruments, because this can lead to unevenly benefitting particular types of jobs within the 

total job population. It seems better to leave out these type of scales in general job evaluation 

instruments, or treat them seperately from these instruments. 

In the second study it turns out that job evaluation instruments measure the level of jobs in a 

more crude and global way and does not match up with the often highly differentiated pay class 

structures practiced in the field. The assessed job worth expressed in terms of a total point value can 

be measured with a high reliability and homogeneity, but this doesn't hold true for the assessed job 
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worth expressed in terms of pay grades. The assignment of grades to jobs can be strongly influenced 

by many factors like: the assigned weights to job evaluation scales even if scales are highly correlated, 

the use of subjective scale values, the number of scales, measurement errors and so on. A better 

match between job evaluation systems and pay grade structures could be obtained by either 

broadening pay grade classes, or increasing the number of defined scale values of job evaluation 

systems. 

Chapter six discusses several studies about the psychometric qualities of a specific job analysis 

instrument: the Work Profiling System (WPS). First the general conclusions from this research will be 

described. The magnitude of the interrater reliability (correlations between sets of items of different 

raters) varies strongly with the way 'Does-Not-Apply (DNA)-items' (items with a zero-value) are treated. 

Neglecting this theme (including all items with zeroes) leads to a higher reliability than if DNA-items are 

excluded from analysis. Furthermore, the interrater reliability varies with how DNA-items are defined: 

are these items not considered relevant in a complete rater group, or are these items not considered 

relevant in rater pairs (the reliability is lowest for the latter). Another moderating factor on the interrater 

reliability is the composition of the job population in a study. The higher the heterogeneity of jobs the 

higher the reliability. 

From the WPS-research several specific conclusions can be drawn about the WPS-instrument. 

The WPS job analysis procedure consists of three parts. First, the task content of jobs is analyzed in 

terms of behavior with a questionnaire. Second, some job related questions have to be answered like 

the issues relevant for job evaluation (e.g. education, experience, responsibilities, working conditions) 

etcetera. Third, information obtained with the WPS-questionnaire (behavior and job context combined) 

is processed further. An important feature of the WPS is that a job specific profile of relevant attributes 

can be distracted. Conclusions about the psychometric qualities of the three types of WPS-data 

mentioned above will be described. 

The interrater reliability of the WPS-analysis of the task content of jobs in terms of behavior is 

low. Depending on whether the DNA-items are excluded from analysis and how, and depending on 

whether the interrater reliability was calculated per job across items or per item across jobs, the 

interrater reliability varied between .02 -.45. The interrater reliability calculated per item across jobs 

excluding DNA-items from analysis led to a reliability value of .02. One explanation for this extremely 

low figure is that the job sample that the WPS is applied to is not heterogeneous enough. The interrater 

reliability of the job context questions is around .50, which is relatively much higher. 
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Five conclusions were drawn about the psychometric qualities of the WPS-atthbute-profiles. 

First, the discriminative power of profiles for personality attributes and behavior styles is low. The 

average correlation between these profiles from various jobs that are highly different (for instance sailor 

with simple administrative tasks, maternity nurse, sales manager and personnel psychologist working in 

the field of selection) was relatively high: for personality attributes .63 and for behavior styles .71. 

Second, WPS task information as analyzed with the major part of the WPS-questionnaire, as 

expected, has a lower impact on the composition of attribute profiles for personality and behavior styles. 

On the basis of only task context information, the WPS generates complete attribute profiles that 

correlate highly with profiles based on fully analyzed jobs. Even if all job context questions are given the 

minimum value, WPS generates a profile that correlates with the profiles of fully analyzed jobs (.53). 

Third, the stability of attribute profiles can become stronger when the interrater reliability of 

WPS task information increases. If the interrater reliability is low, correlations between attribute profiles 

for personality attributes and behavior styles based on data of separate raters are comparable with 

attribute profiles of different jobs (see first conclusion). 

Fourth, attribute profiles for cognitive attributes of the earlier mentioned jobs do not correlate at 

all (-.56), in comparison to where it was expected. The assigned level of jobs: high (managing director, 

manager, psychologist, Ph.D.-student), medium (maternity nurse) and low (sailor with simple 

administrative tasks), was not reflected in the attribute profiles. Based on data of separate raters about 

the same job, the correlations between these types of attribute profiles were low. 

Finally, the correlation of directly rated attributes (based on combined data of three raters) and 

WPS attribute profiles of the same job is relatively low. The attribute profiles of these two sets of ratings 

correlated .26 for cognitive abilities and for personality attributes .34. 

Chapter six closes with recommendations for instrument improvement. 

In chapter seven several factors are described that influence the magnitude of reported 

reliability values in research. The following factors were tend to contribute: 

- Heterogeneity of the job sample: the more heterogeneous the higher the reliability; 

- Variance within item-profiles (when the interrater reliability per job across item-profiles is calculated): 

the higher the variance between items the higher the reliability; 

- The number of combined items: the more items combined the higher the interrater reliability; 

- The number of raters that contribute to combined data: the more raters the higher the interrater 

reliability; 

- Group versus individual ratings: higher reliability for group ratings; 
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- Neglecting versus excluding 'Does-Not-Apply'-items: Neglecting leads to a higher reliability; 

- The definition of DNA-items: excluding not relevant items in rater pairs (in comparison with group 

shared zeroes) leads to the lowest reliability; 

- Calculating the interrater reliability per job across items versus per item across jobs: the former 

generally leads to a higher reliability; 

- The type of interrater reliability coefficient and how 'error' is defined: 'relative' coefficients are higher 

than 'absolute'ones. 

Several recommendations are mentioned. In interrater reliability research it seems useful to 

report the basic reliability value (for one rater and one item), or when the interrater reliability is reported 

on scale level, the number of items that it contains should be reported. Further, if there are DNA-items, 

it should be reported how these items are handled in calculating the interrater reliability. Finally, the 

instrument relevant population of jobs should be described, as well as, whether the research sample 

can be considered representative for this population. 

Chapter eight gives an overview of the determinants of the interrater reliability with job analysis. 

Findings of former chapters about the quality of job analysis data are summarized, addressed in three 

themes: 1) the analysis of the task content of jobs in terms of behavior 2) the assessment of job worth 

(job evaluation) and 3) job analysis for selection purposes. Possibilities for further research are 

discussed. 

Concerning the use of behavior oriented job analysis instruments (like the Work Profiling 

System) several conclusions were drawn. First, the most efficient strategy to obtain a high interrater 

reliability is to leave the job analysis to professional job analysts. If organization members are involved 

it is better to combine ratings. However it is not practical, nor efficient to endlessly increase the number 

of raters. Even when the ratings of five organization members would be combined in order to obtain a 

reliability of .80, at least a reliability base rate of .44 should be found. For example with the WPS this 

base rate was not met (chapter six). Instrument modification, like improving variable and rating scale 

definitions, can lead to a higher reliability base rate. 

Secondly, behavior oriented job analysis instruments can contribute primarily to the 

appraisement of job performance in the context of selection purposes. The contribution of these types 

of instruments (for instance the WPS) to a higher predictive validity of a selection procedure seems 

insignificant. Compared to the predictors that are related to the level of jobs, only predictors based on 

an analysis of the task content (in a very concrete and job specific way) can substantially contribute to a 

further increase in the predictive validity of a selection procedure. 
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