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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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