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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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