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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 

48 



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. 
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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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