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Hoofdstuk 6: 
Onderzoek met het Work Profiling System (WPS), het beoordelen 
van functies op gedrag, functiezwaarte en persoons-kenmerken 

Belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk 

Het Work Profiling System is een functieanalyse-instrument, waarbij functies beoordeeld worden 

op gedrag (op twee abstractieniveaus): functie-zwaarte en een (beperkt) aantal persoonsattributen. Op 

grond van deze functiebeoordelings-gegevens genereert het WPS een voor functies vereist profiel van 

persoonsattributen dat gebruikt kan worden voor selectiedoeleinden. In de praktijk worden meestal 

personeelsleden ingezet om functie(beoordelings)-gegevens te verkrijgen met behulp van het WPS. In 

paragraaf 6.2 wordt een onderzoek beschreven naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van WPS-

praktijk-gegevens. In paragraaf 6.3 wordt een aantal psychometrische kwaliteiten onderzocht van WPS-

persooonsattribuut-profielen. Tot slot wordt in paragraaf 6.4 aan de hand van de onderzoeksbevindingen 

ingegaan op punten waarop het WPS verbeterd zou kunnen worden. 

Uit de verschillende onderzoeken is een aantal algemene conclusies te trekken. Allereerst blijkt de 

hoogte van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (of algemener: de correlaties tussen te vergelijken 

scoresets) in hoge mate afhankelijk te zijn van de wijze waarop omgegaan wordt met nulscores. Door de 

nulscore-problematiek te negeren en alle betrokken items in betrouwbaarheids-analyses mee te nemen valt 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger uit dan wanneer niet relevante items (aspecten) weggelaten 

worden. De interbeoordelaars-betrouwbaarheid blijkt verder sterk te verschillen met het soort items dat 

wordt weggelaten (gezamenlijke niet relevante items, of paarsgewijs niet relevant geachte items, of alle 

items waarop tenminste in één van de te vergelijken scoresets een nulscore is toegekend). Niet alleen de 

nulscoreproblematiek blijkt een rol te spelen, maar ook de vraag over welke functies de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend wordt; indien de heterogeniteit stijgt, wordt de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoger. 

In de verschillende onderzoeken komt naar voren dat de interbeoordelaars-betrouwbaarheid bij de 

inschatting van de zwaarte van functies veel hoger is (rond de .50) dan bij de beoordeling van de 

taakinhoud van functies in termen van gedrag (doorgaans lager dan .10). 

In samenvattingen voorafgaand aan de inhoud van paragraaf 6.2 en 6.3 wordt nader ingegaan op 

de onderzoeksbevindingen over specifieke WPS-onderdelen. 
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6.1 Het Work Profiling System (WPS) 

Het WPS is een functieanalyse-instrument dat voor meerdere personeelsdoeleinden 

gebruikt kan worden. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van dit instrument besproken en 

wordt beschreven hoe functies doorgaans met dit instrument geanalyseerd worden. In de 

volgende paragraven wordt het onderzoek besproken dat is uitgevoerd om meer inzicht te 

krijgen in de psychometrische kwaliteiten van dit instrument. Eerst volgt een toelichting op 

het systeem zelf. 

Het Work Profiling System (WPS) is een van oorspong Brits functieanalyse

instrument. Het is ontwikkeld door Saville en Holdsworth in de jaren '80 (Saville & 

Holdsworth, 1993). Het instrument heeft een multifunctioneel karakter. Het is bijvoorbeeld te 

gebruiken voor het maken van functiebeschrijvingen, het verkrijgen van een profiel van voor 

de functie benodigde persoonsprofielen (voor selectiedoeleinden), het verkrijgen van 

prestatiecriteria, en dergelijke. Het WPS is te typeren als een gedragsgeoriënteerd instrument 

voor functieanalyse. Dat wil zeggen dat de taakinhoud van een functie geanalyseerd wordt in 

algemene gedragstermen. De Position Analysis Questionnaire (zie paragraaf 2.1 van dit 

proefschrift) behoort ook tot dit type. Deze instrumenten onderscheiden zich van zogenaamde 

'job oriented' functieanalyse methoden die een sterker accent leggen op de analyse van de 

meer specifieke functietaken (zie paragraaf 2.1). 

Het WPS bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de taakinhoud van de functie 

beoordeeld in gedragstermen. Bijvoorbeeld hoe belangrijk is: plannen, motiveren, meten, 

schrijven, adviseren, etcetera. In het tweede gedeelte, functiecontext genoemd, staan van de 

taakinhoud afgeleide functieaspecten centraal. Het gaat hier om aspecten die te maken hebben 

met: a) de zwaarte van functies zoals bij functiewaardering (FW) (bijvoorbeeld 

verantwoordelijkheid, benodigde opleiding); b) werkomstandigheden; c) de functieomgeving 

(interpersoonlijke relaties); of d) een beperkt aantal persoonsattributen (niveau van 

redeneren). 

Bij een functieanalyse met het WPS worden meestal meerdere personeelsleden binnen 

een organisatie betrokken, zoals functievervullers, leidinggevenden, P&O-functionarissen, en 

dergelijke. Voorafgaand aan een analyse van de taakinhoud wordt eerst gevraagd de kerntaken 

van de te analyseren functie te beschrijven. Vervolgens wordt de taakinhoud met behulp van 

de WPS vragenlijst in twee fasen geanalyseerd. Eerst wordt een set van zo'n dertig kaartjes 

uitgereikt, waarop een gedragscategorie (gedragsdimensie) vermeld staat, waarbij een aantal 

steekwoorden van gedragingen wordt genoemd. Een voorbeeld is het veelgekozen kaartje: 

'plannen maken'. Hierop staan de volgende steekwoorden vermeld: korte termijn, lange 

termijn, prioriteiten, doelen, dienstroosters, plannen veranderen, beleid aanpassen. Uit alle 

kaartjes moeten er acht tot tien geselecteerd worden die voor de functie het meest relevant 

lijken. Deze kaartjes moeten vervolgens gerangschikt worden in volgorde van belangrijkheid. 
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In de tweede fase worden, door middel van een vragenlijst, gedragsitems (afzonderlijke 

gedragingen) die bij deze gekozen gedragscategorieën horen, gescoord op relatief belang en 

tijdsbesteding. Voorbeelden van items die bij de eerder beschreven gedragscategorie 'plannen' 

horen zijn: activiteiten in logische volgorde plannen, anticiperen op problemen, dienstroosters 

maken, etcetera. Doordat alleen gedragsitems gescoord worden die bij gekozen 

gedragscategorieën horen, worden niet alle items van de WPS vragenlijst beoordeeld 

(doorgaans rond éénderde). Hierdoor zijn er relatief veel nulscores in WPS gegevens te 

vinden. Indien beoordelaars het niet volledig met elkaar eens zijn over de gedragscategorieën 

(gedragsdimensies) die voor de functie het belangrijkst zijn, zullen beoordelaars verschillende 

sets van items beoordelen. Op itemniveau kan dit leiden tot een verlaging van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB). Nadat de taakinhoud (in gedragstermen) 

geanalyseerd is, dient nog een aantal functiecontextvragen beantwoord te worden. 

Het WPS werkt met een model van persoonsattributen. Alle WPS-items hebben op 

deze persoonsattributen gewichten gekregen die zijn verkregen door een team van experts het 

belang van attributen voor gedragingen (WPS-items) te laten beoordelen (zie ook paragraaf 

2.1 en 6.3). De WPS-vragenlijstgegevens worden onder meer aan deze attribuutgewichten 

gekoppeld, hetgeen resulteert in een profiel van voor de functie relevante persoonsattributen. 

De verwerking van zowel de gedrag als de contextgegevens van de WPS-vragenlijst gebeurt 

met behulp van een computerprogramma. 

In tabel 6.1.1 staan de belangrijkste stappen vermeld van een WPS-procedure. 

Tabel 6.1.1 Stappen in WPS-procedures  

Kerntaken 
/. Beoordelaars beschrijven de belangrijkste kerntaken van de functie 

Beoordeling belangrijkste taakgebieden fgedragsdimensiesl: 
2. Keuze gedragscategorieën 
3. Rangschikking gedragscategorieën 

Beoordeling gedragsitems: 
4. Scoring van 'gedrags '-items die bij relevant geachte gedragscategorieën behoren 

Beoordeling functiecontextvragen: 
5. Invullen van functiecontextvragen 

Invoering en verwerking van vragenliistgegevens in computer: 
6. Gegevens worden ingelezen in computer en verwerkt 
7. Allerlei rapporten zijn opvraagbaar met volgende gegevens: 

belangrijkste taken (in gedragstermen) 
profiel van voor de functie relevante persoonsattributen 
belangrijke in selectieprocedure af te nemen tests 
prestatiebeoordelingscriteria (in gedragstermen) etc. 
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Het computerprogramma kan overigens verschillende rapporten genereren. Naast een 

beschrijving van relevant functiegedrag zijn dit gegevens van de functiecontext, een profiel 

van voor de functie relevante persoonsattributen, relevante selectietestgegevens en 

prestatiebeoordelingscriteria (in gedragstermen). 

Er zijn drie versies van het WPS. Eén is gericht op management- en staf-functies 

(M&S-versie), één op administratieve en dienstverlenende functies (A&D-versie) en er is één 

versie voor technisch en uitvoerend werk (T&K-versie). Aangezien deze laatste versie in ieder 

geval in Nederland vrijwel niet gebruikt wordt richt het onderzoek zich alleen de M&S-versie 

en de A&D-versie. 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle gedragscategorieën 

(gedragsdimensies) van het WPS. In bijlage 2 staan voor de vier meest gekozen 

gedragscategorieën van de M&S-versie van het WPS de items vermeld. In bijlage 3 worden 

de belangrijkste persoonsattributen uit het WPS-attributen-model weergegeven. 
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6.2 De IBB van functieanalysegegevens van het Work Profiling System (WPS) 

Belangrijkste onderzoeksbevindingen 

Uit een onderzoek met WPS-praktijkgegevens van 47 functies blijkt dat de IBB van het WPS, 

bij de analyse van de taakinhoud van functies in gedragstermen, vrij laag is. Als beoordelaars fungeren 

personeelsleden (functievervuilers, leidinggevenden) en P&O-medewerkers. De taakinhoud van een 

functie (in gedragstermen) wordt in twee fasen geanalyseerd. Reeds over de eerste stap in de analyse, 

namelijk het aanwijzen van taakgebieden die belangrijk zijn voor een functie, zijn de beoordelaars het 

slecht eens. Van de 8 tot 10 taakgebieden die gekozen moeten worden voor een nadere analyse van 

een functie hebben beoordelaartrio's gemiddeld slechts drie taakgebieden gemeenschappelijk 

gekozen. 

Als de IBB alleen voor items berekend wordt van gemeenschappelijk gekozen 

gedragscategorieën blijkt deze niet erg hoog te zijn (.20). Als hierbij gemeenschappelijk beoordeelde 

niet relevante items weggelaten worden, daalt de gemiddelde IBB van items tot .02. Ook als de 

betrouwbaarheid berekend wordt voor gemeenschappelijk beoordeelde relevante items is deze laag: 

.03. Een verklaring voor de gevonden lage betrouwbaarheidswaarden van items is dat de functies 

waarvoor specifieke WPS-versies doorgaans gebruikt worden, te weinig van elkaar verschillen. 

De per functie over profielscores van items berekende IBB is doorgaans hoger. Bij het 

beoordelen van items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën wordt een gemiddelde IBB 

van .45 gevonden. Bij weglating van niet relevante items daalt de IBB tot .05. Indien de 

betrouwbaarheid berekend wordt over gemeenschappelijk beoordeelde relevante items, komt deze uit 

op .27. 

De IBB van de functiecontextvragen lijkt doorgaans hoger te zijn dan die van het WPS 

vragenlijstgedeelte waarbij functies in gedragstermen geanalyseerd worden. De gemiddelde IBB bij 

het inschatten van de functiezwaarte is .48. Daarentegen is de IBB bij het inschatten van het 

redeneringsniveau behorend bij functies laag, namelijk .07. De IBB stijgt als de bij het onderzoek 

betrokken functieset heterogener wordt door gegevens van twee WPS-versies bij elkaar te voegen; de 

gemiddelde IBB stijgt voor functiezwaarte tot .61 en voor redeneringsniveau tot .38. 
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6.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt onderzoek besproken naar de IBB van functieanalysegegevens 

die verkregen zijn met behulp van het Work Profiling System (WPS). Eerst wordt elders 

uitgevoerd onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid van WPS gegevens besproken. 

Daarna wordt ingegaan op het belang van de IBB en op een aantal specifieke problemen bij 

het WPS om deze vorm van betrouwbaarheid vast te kunnen stellen. 

De betrouwbaarheid van WPS gegevens 

In de handleidingen van het WPS (Saville & Holdsworth, 1993) wordt een Brits 

onderzoek aangehaald naar de test-hertest betrouwbaarheid van WPS gegevens (gedrag en 

functiecontext). De resultaten hiervan worden in het kort besproken. 

Aan 101 managers werd gevraagd met een tussenpoos van drie tot vijf weken de WPS 

vragenlijst twee maal in te vullen. De mediaan van test-hertest-betrouwbaarheden was voor de 

belangscores van gedragsitems gelijk aan .73, voor de tijdsinschatting van gedragsitems .71 

en voor alle functiecontextitems .66. Zoals al eerder aangegeven zijn er bij WPS gegevens 

nogal wat nulscores te vinden doordat ongeveer tweederde van de items niet ingevuld wordt. 

Indien hier geen rekening mee gehouden wordt, kunnen betrouwbaarheidsmaten kunstmatig 

sterk verhoogd zijn. De onderzoekers hebben er voor gekozen alleen items in de analyse mee 

te nemen, waarop tenminste 30% van de respondenten een score hoger dan nul hadden 

toegekend. Het is de vraag of dit wel de juiste strategie is. Het lijkt beter wanneer per 

respondent die items waren weggelaten waaraan beide keren een nulscore was toegekend (dat 

zijn de echt niet relevante items voor elke afzonderlijke functie). Dit zou een juister beeld 

geven van de 'werkelijke' test-hertest-betrouwbaarheid, waarbij de verwachting is dat deze 

lager uitvalt. 

Bij functieanalysegegevens wordt vaker de IBB bepaald dan de test-hertest 

betrouwbaarheid. Een van de redenen hiervoor is dat het belangrijk is aan te tonen dat 

beoordelaars in staat zijn 'begrippen' van een instrument voor functieanalyse goed te kunnen 

beoordelen en dat zij daarbij dezelfde betekenis voor ogen hebben. Naarmate er bij de te 

beoordelen functieaspecten meer afgeleid moet worden (en de 'inferential leap' dus groter is; 

zie ook paragraaf 2.2), is het ook voor het uitvoeren van validiteitsonderzoek essentieel te 

laten zien dat beoordelaars items op dezelfde manier beoordelen. Ook als het gaat om meer 

concrete functieaspecten, zoals taken, is het gewenst aan te tonen, dat beoordelaars de 

beoordelingsschalen op dezelfde manier gebruiken. 

Naast betrouwbaarheidsonderzoek lijkt onderzoek naar de begripsvaliditeit van de 

beoordelingen essentieel, mede gelet op de hoeveelheid afleiding ('inferential leap') bij een 

analyse van de taakinhoud in gedragstermen met behulp van het WPS. Ten eerste wordt 

gevraagd uit meerdere categorieën van gedragingen (gedragsdimensies) de acht tot tien 

belangrijkste te kiezen. Het abstractieniveau van deze inschatting is vrij hoog. Want wat is 
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bijvoorbeeld plannen, beslissen, regelen, beoordelen, waarde bepalen, of motiveren?. 

Vervolgens wordt gevraagd gedragsitems van gekozen gedragsdimensies te beoordelen op 

relatief belang en bestede tijd. Het is vrij lastig in te schatten hoeveel tijd besteed wordt aan 

bijvoorbeeld plannen maken, of mensen motiveren. Hetzelfde geldt voor de inschatting van 

het relatief belang. 

De belangschaal van het WPS kan getypeerd worden als een 'within-job-relative-scale' 

(Harvey, 1991); het gaat er om het onderlinge belang van de verschillende gedragingen te 

bepalen ten opzichte van het behalen van de functiedoelen. De tijdsbestedingsschaal van het 

WPS kan worden opgevat als een 'cross-job relative-scale' (Harvey, 1991); het gaat om een 

absolute tijdsinschatting, waardoor beoordelingen van uiteenlopende functies goed vergeleken 

kunnen worden. 

Bij het onderscheid tussen 'within-job-relative' en 'cross-job-relative' stuit men op een 

lastig probleem. Bij 'within-job-relative' kan men zich namelijk afvragen of de scores op 

gegeven kenmerken binnen de ene functie dezelfde betekenis hebben als binnen de andere 

functie, aangezien gedragingen of taken relatief ten opzichte van andere gedragingen binnen 

dezelfde functie beoordeeld worden, zoals bij relatief belang. Als men er vanuit gaat dat 

dezelfde kenmerken bij verschillende functies een andere betekenis kunnen hebben, kan men 

nooit aantonen dat bepaalde 'constructen' met een eenduidige betekenis met een instrument 

gemeten worden. 

Doorgaans gaat men er wel vanuit dat scores van dit soort belangschalen over 

verschillende functies goed vergeleken kunnen worden, want anders heeft het weinig zin 

factoranalyses uit te voeren naar de onderliggende begrippenstructuur (zie onder meer: 

McCormick e.a., 1972; Peterson & Bownas, 1982). Ook bij het WPS is dit het geval, want 

uiteindelijk worden belang- en tijd-scores die aan gedragsitems toegekend zijn, gebruikt om 

een profiel van voor functies relevante persoonsattributen af te leiden. Indien men er vanuit 

zou gaan dat het belang van een gedragsaspect bij de ene functie een heel andere betekenis 

heeft dan bij een andere functie, zouden belangscores niet geschikt zijn om zo'n 

attribuutprofiel af te leiden. 

Een ander lastig thema bij het bepalen van de IBB kan zijn dat verschillende 

functievervullers bij het beoordelen van ogenschijnlijk dezelfde functie toch kunnen 

verschillen in de taakinvulling van de functie. Saville en Holdsworth (1993) geven aan dat ze 

om deze reden niet geïnteresseerd zijn in de IBB van WPS gegevens: 

"The Work Profiling System essentially reflects the perception of a job through one or more 

individuals who are in a position to know the job well. It treats differential job perception as 

valuable information in its own right and not as error in management. Although more 

practicable, inter-rater reliability is not seen conceptually as the most appropriate measure of 

WPS reliability. On the other hand we would expect reasonable stability in job perception for 

the same rater over a relatively short time period. " (chapter 10 page 2). 
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Dit is een opmerkelijk standpunt, omdat ook in veel WPS-procedures gegevens van 

meerdere beoordelaars gecombineerd worden, waarbij verschillen in perceptie toch ook min 

of meer weggemiddeld worden. Vaak is de doelstelling van functieanalyse (bijvoorbeeld het 

ontwerpen van een selectieprocedure, of het vaststellen van het functieniveau) er op gericht 

'de' functie in zijn algemeenheid te analyseren, waarbij kleine verschillen in ideeën en 

opvattingen over de functie bij functievervullers niet relevant zijn. Voorwaarde is wel dat de 

kerntaken van de functie daadwerkelijk dezelfde zijn. Dat laatste is belangrijk, want 

werkelijke verschillen in de taakinhoud geven aanleiding tot een lagere schatting van de 

betrouwbaarheid. Daarbij is het lastig om aan te tonen in welke mate IBB-waarden beïnvloed 

worden door reële verschillen in de taakinhoud. 

Bij WPS-procedures wordt dezelfde functie vaak door meerdere functievervuilers 

beoordeeld. Voor veel met name lagere functies lijkt het niet voor de hand te liggen dat grote 

verschillen in taakinhoud een rol spelen. Een caissière is sterk gebonden aan richtlijnen en 

procedures en heeft weinig vrijheid in het indelen van de werktijd. Echter, naarmate het 

functieniveau van een functie hoger wordt, neemt de handelingsvrijheid toe. Het is 

waarschijnlijk dat dan ook verschillen in de invulling van de taakinhoud kunnen toenemen. 

Daarom is het belangrijk voorafgaand aan een functieanalyse duidelijk te omschrijven welke 

functie geanalyseerd wordt. Indien men verwacht dat verschillen in taakinvulling een grote rol 

kunnen spelen lijkt het weinig zinvol WPS gegevens van meerdere functievervullers bij elkaar 

te voegen. Als men verschillen in taakopvatting verwacht, kan men beter meerdere WPS-

analyses doen. De attribuutprofielen voor de desbetreffende functies zullen in die gevallen 

ook logischerwijze kunnen verschillen. 

Een ander aandachtspunt is wat voor soort beoordelaars het best ingezet kunnen 

worden bij het analyseren van functies. Het is belangrijk zowel om deskundig te zijn in het 

hanteren van de begrippen van een functieanalyse-instrument, als om voldoende functie-

informatie te hebben om een functie goed te kunnen beoordelen. Om deze laatste reden gaat 

men er bij het WPS vanuit dat het best personeelsleden ingezet kunnen worden om functies 

met het WPS te beoordelen. Vanuit de resultaten uit de meta-analyse van hoofdstuk 4 kan 

men zich op voorhand reeds afvragen of dit wel een verstandige keuze is. Uit deze meta-

analyse kwam immers naar voren dat de IBB bij het beoordelen van gedragsvariabelen het 

hoogst is als professionele functieanalisten ingezet worden. Als personeelsleden 

gedragsvariabelen beoordelen worden lagere IBB-waarden gevonden. Indien gegevens van 

meerdere beoordelaars bij elkaar gevoegd worden, kan wel een hogere betrouwbaarheid 

verkregen worden, maar bij het gebruiken van personeelsleden als beoordelaars heeft men 

meer beoordelaars nodig voor het bereiken van eenzelfde niveau van betrouwbaarheid als bij 

het gebruiken van professionele functionalisten. Aan de hand van WPS-praktijkgegevens zal 

onderzocht worden hoeveel beoordelaars het best bij een WPS-procedure ingezet kunnen 

worden. 
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In de praktijk zal het niet voor alle toepassingen nodig zijn bij elke functie een hoge 

IBB te behalen. In sommige gevallen kan de vaststelling, dat men het oneens is over de 

taakinhoud van een functie, juist zeer vruchtbaar blijken, bijvoorbeeld bij de discussie over 

een te ontwerpen, of te herdefiniëren functie. Maar ook als het WPS voor dit soort 

toepassingen gebruikt wordt, lijkt het zinvol eerst aan te tonen in hoeverre men onder de 

begrippen hetzelfde verstaat, anders zou men ten onrechte kunnen concluderen dat men het 

oneens is over bepaalde taken, terwijl men dat in feite helemaal niet is. 
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6.2.2 Methode 

Soorten functies 

In tabel 6.2.1 worden de functies genoemd van het Nederlandse WPS-praktijkbestand. 

Het betreft om 31 functies die met de Management en Staf (M&S)-versie van het WPS 

geanalyseerd zijn en 16 functies die met de Administratie en Dienstverlening (A&D)-versie 

van het WPS geanalyseerd zijn. In de meeste gevallen zijn functies geanalyseerd omdat er een 

vraag vanuit de praktijk was; meestal om een profiel van voor de functie relevante 

persoonsattributen af te leiden. In een aantal gevallen is het initiatief tot het doen van een 

analyse uitgegaan van de onderzoekers Hierbij zijn in vrijwel alle gevallen dezelfde 

procedures gevolgd als bij een reguliere WPS-analyse. Functies waarvoor dit geldt zijn in 

tabel 2 cursief weergegeven. Bij een aantal functies die met de A&D-versie zijn beoordeeld, 

had misschien beter de M&S-versie gebruikt kunnen worden. Het betreft de functies van 

supermarktmanager en afdelingschef, omdat dit in feite leidinggevende posities betreft. De 

twee WPS-versies verschillen echter niet zo sterk van elkaar dat dit een probleem vormt; het 

persoonsattributenmodel is in beide gevallen hetzelfde. Verder is er een redelijk grote overlap 

tussen de gedragsdimensies (zie bijlage 1) en de gedragsitems . 

Tabel 6.2.1 Functies in het WPS-praktijk-bestand 

Functies die geanalyseerd zijn met de Management & Staf fMSVversie van het WPS: 

Senior stafplanner, Hoofd Management Training, Groepsleider Mechanisatie, Groepsleider 
Productsysteem, Groepsleider Automatisering, Regionale Sales Manager, Groepsleider X.l, 
Groepsleider X.2, Groepsleider X.3, Ploegchef, Salesmanager organisatie A, Accountmanager, 
Productmanager organisatie B, Productmanager organisatie C, Manager, Wijkcoördinator, 
Ontwikkelingsmanager, Salesmanager organisatie D, Productiemanager, Algemeen Directeur, 
Accountant, Adviseur Psychotechniek, Salesmanager, Salesperson, Artsenbezoeker, Productieleider, 
Logistiscs Manager, Business Unit Manager, Directeur P.I., Leider Bedrijfsrestaurant, 
Selectiepycholoog 

Functies die geanalyseerd zijn met de WPS-versie voor administratieve en dienstverlenende functies 
(A&D-versiel: 

Matrozen Verzorging, Matrozen Administratie, Korporaals Verzorging, Korporaals Administratie, 
Sergeant Verzorging, Sergeant Administratie, Beoordelaar AAW/WAO, Beoordelaar ZW, 
Beoordelaar WW, Cassière, Afdelingsmanager Kassa, Kraamverzorgende, Ziekenverzorgende, 
Supermarktmanager, Afdelingschef, Promotie Medewerker 

Representativiteit van de M&S-dataset 

Gezien de relatief kleine steekproef van functies is het zinvol te achterhalen of deze 

steekproef van functies enigszins representatiefis. Daarvoor is een aantal aspecten vergeleken 

met een Brits functiebestand van 187 M&S-functies. Het grote verschil met de Nederlandse 

steekproef is dat in het Britse functiebestand vaak (in 176 gevallen) maar één beoordelaar is 
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betrokken bij de functieanalyse. Een oorzaak hiervan kan zijn dat het hier om functies gaat die 

functievervullers zelf geanalyseerd hebben in een WPS-training. De betrouwbaarheid van de 

beoordelingen is hierdoor mogelijk wat lager, maar dit maakt op het doel waarvoor deze 

beoordelingen worden gebruikt, namelijk vergelijking van scorepatronen met de Nederlandse 

dataset, niet zoveel uit. Belangrijk is dat het een groot functiebestand is. 

Als maat voor representativiteit zijn in beide datasets twee gegevens vergeleken: 

- het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen zijn (uitgedrukt in een percentage); 

- de gemiddelde somscore per gedragscategorie, indien deze gekozen is. 

Om te achterhalen of de volgorde waarin gedragscategorieën in beide datasets worden 

gekozen overeenkomt, is de rangcorrelatie berekend tussen gegevens van beide datasets, over 

het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen zijn. Tussen de gemiddelde somscores van 

gedragscategorieën van de twee functiebestanden werd de correlatie (Pearson) berekend. 

De rangcorrelatie tussen het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen zijn in beide 

functiebestanden was zeer hoog: rs=.86 (p=.00). Dus in beide functiebestanden was de 

frequentie van het kiezen van gedragscategorieën zeer vergelijkbaar. In beide 

functiebestanden werd overigens de eerste gedragscategorie 'plannen maken' het meest 

gekozen: in beide functiebestanden in circa 80% van de gevallen. De correlatie tussen de 

gemiddelde scores van gekozen gedragscategorieën was bij de twee databestanden eveneens 

zeer hoog: .82 (p=.00). Dus als gedragscategorieën uitgekozen zijn, dan zijn ook de somscores 

bij de twee data-bestanden goed vergelijkbaar. Zo bezien lijkt het er op dat het Nederlandse 

M&S- functiebestand representatief is voor de functies waarbij de M&S-versie van het WPS 

doorgaans ingezet wordt. 

Beoordelaars 

Het is belangrijk het aantal beoordelaars constant te houden, omdat het aantal 

nulscores bij WPS-functie-analyse-gegevens groot is en het aantal beoordelaars van invloed 

kan zijn op de betrouwbaarheid, als bijvoorbeeld niet relevante items weggelaten worden, of 

juist over unaniem als relevant beoordeelde items berekeningen worden uitgevoerd. Er is voor 

gekozen een functiebestand samen te stellen met telkens drie beoordelaars per functie. Dit 

komt overeen met het aantal beoordelaars dat op grond van de meta-analyseresultaten van 

hoofdstuk 4 wordt geadviseerd wanneer personeelsleden als beoordelaar worden gebruikt. Bij 

minder dan drie beoordelaars bij een functieanalyse met het WPS is de desbetreffende functie 

weggelaten. Bij meer dan drie beoordelaars is een aselecte steekproef van drie beoordelaars 

genomen. 

In de praktijk analyseren meestal meerdere beoordelaars een functie met het WPS. Het 

betreft altijd meerdere functievervuilers, al dan niet in combinatie met een leidinggevende. 

Hierbij is het mogelijk dat functievervuilers verschillen in taakopvatting, zoals in de inleiding 
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beschreven is. Bij de meeste functies is het niet waarschijnlijk dat verschillen in taakopvatting 

een grote rol spelen, omdat dan meerdere functies onderscheiden zouden zijn. 

Bij twee functies is een afwijkende procedure gevolgd, namelijk bij accountants en 

selectiepsychologen. Hier zijn WPS vragenlijsten verstuurd aan functievervuilers uit volstrekt 

verschillende organisaties en omgevingen. Bij de selectiepsychologen is uit het totale aanbod 

een aantal functies met dezelfde kerndoelen in de analyses opgenomen. Deze gegevens zijn 

afgeleid uit de ingestuurde vragenlijsten waarop kerndoelen beschreven worden door 

functievervuilers. Bij accountants waren deze gegevens niet voor handen en is aselect een 

steekproef getrokken uit het totale aanbod. Bij het interpreteren van IBB-maten die zijn 

berekend per functie, zal worden nagegaan of deze twee functies lagere IBB-waarden hebben 

dan de overige functies in de dataset. 

Bij een aantal functies hebben de beoordelaars de keuze van gedragscategorieën in 

overleg bepaald, om verder onbekende redenen. Voor deze laatste functies zal gekeken 

worden of dit van invloed is op IBB-waarden. 

In de inleiding is aangegeven dat de mate waarin verschillen in taakopvatting een rol 

spelen bij functies, wel eens zou kunnen samenhangen met het niveau van de functie. Bij 

hogere functies is meer vrijheid van handelen aanwezig en is er dus meer ruimte zelf inhoud 

aan een functie te geven. Om te onderzoeken of het functieniveau van invloed is op de hoogte 

van de IBB zijn uiteindelijk zeven functiecontext-items geselecteerd met relatieve hoge 

betrouwbaarheidswaarden (per item berekend over functies: zie tabel 9 bij de 

onderzoekresultaten). Het gaat om de volgende items: opleidingsniveau, werkervaring, mate 

van verandering, financiële gevolgen werkuitvoering, verantwoordelijkheid voor 

hulpmiddelen, leidinggeven: aantal direct rapporterenden, en handelingsvrijheid. Scores van 

deze items zijn bij elkaar opgeteld en voor elke functie over beoordelaars gemiddeld. Uit 

onderzoek blijkt dat de IBB van deze somscores gelijk is aan .75 (over alleen M&S-functies) 

en .81 (over M&S- en A&D-functies). Zie verder de in dit hoofdstuk te bespreken 

onderzoeksresultaten. Voor het gemiddelde van drie beoordelaars kan de IBB van deze 

gegevens geschat worden op .90 (na toepassing van de Spearman Brown formule). 

Uiteindelijk is onderzocht of deze somscores samenhangen met de hoogte van de IBB die per 

functie is berekend over de itemscores. 

Variabelen 

In tabel 6.2.2 worden alle variabelen van de WPS vragenlijst genoemd. Deze vallen 

uiteen in drie categorieën: gedragsdimensies, gedragsitems en functiecontextvragen. Het 

accent in de statistische analyses zal op de eerste twee categorieën liggen. Dit zijn de 

variabelen waar het in feite om gaat: de variabelen die er op gericht zijn om de taakinhoud van 

de functie te analyseren. Deze gegevens worden gebruikt om andere functieaspecten, zoals 

prestatiebeoordelingscriteria, af te leiden en om gewichten toe te kennen aan relevant geachte 
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functievereisten. Zowel de gedragsitems als de gevormde schalen zullen worden onderzocht. 

Ten behoeve van dit laatste worden de scores van alle items die bij een gedragscategorie 

behoren bij elkaar opgeteld en voor deze somscore per gedragscategorie wordt eveneens de 

IBB bepaald. 

De functiecontextvragen bestaan uit diverse items, waarvan een aantal items 

interessant zijn voor concrete personeelsdoeleinden. Vrij veel items gaan over specifieke 

verantwoordelijkheden, communicatie en kennisniveau, dat wil zeggen onderwerpen die voor 

het bepalen van het functieniveau (functiewaardering) zeer relevant zijn. Verschillende items 

komen sterk overeen met de dimensies waaruit functiewaarderings(FW)-instrumenten 

bestaan. Hieronder bevinden zich negen tamelijk algemene items, waarmee het functieniveau 

goed geschat kan worden: opleiding, functiegerichte training, functiegerichte werkervaring, 

mate van verandering, financiële gevolgen werkuitvoering, verantwoordelijkheid voor 

hulpmiddelen, verantwoordelijkheid personeel (directe rapportage), tijd tussen fouten en 

waarneembare gevolgen, en handelingsvrijheid. Bij functiewaardering werkt men eigenlijk 

nooit met functievervullers om het niveau van de functie vast te stellen. Het zijn vrijwel altijd 

instrumentdeskundigen die uiteindelijk het niveau van een functie vaststellen, na een 

uitvoerige analyse van de taakinhoud. Bij het WPS werkt men daarentegen vrijwel altijd met 

mensen die de taakinhoud van een functie van binnenuit zeer goed kennen, omdat ze deze zelf 

uitoefenen. Het is interessant of deze groep in staat is het niveau van hun functie in te 

schatten, zonder dat een dergelijk doel benadrukt wordt. Van deze groep wordt alleen de IBB 

berekend. In een uitgebreider onderzoek dat in paragraaf 6.4 wordt beschreven, worden 

functieniveauschattingen via de functiecontextvragen van het WPS afgezet tegen gegevens 

van reguliere FW-systemen. 

Onder de functiecontextvragen bevinden zich ook nog drie items die vanuit het 

oogpunt van selectie interessant zijn. Het gaat hier om items waarmee complexiteit van 

redeneren gemeten wordt. Gevraagd wordt op een vijfpuntsschaal in te schatten wat het 

niveau van analytisch redeneren is dat vereist wordt in de functie (uiteenvallend in drie 

aspecten: verbaal redeneren, numeriek redeneren en symbolisch/ schematisch redeneren). Het 

gaat hier dus om een zeer belangrijke categorie van persoonsattributen. Alhoewel het WPS 

deze informatie afleidt uit de analyse van de taakinhoud, is het interessant te onderzoeken hoe 

hoog de IBB is als dit soort functieaspecten direct beoordeeld wordt. De overige 

functiecontextvragen (o.m. werkomstandigheden) worden buiten beschouwing gelaten. 

In tabel 6.2.2 staan alle variabelen nog eens opgesomd. 
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Tabel 6.2.2. WPS-Functiebeoordelings-variabelen 

I. Gedragsdimensies: 
alle gedragscategorieën (dimensies) (M&S-versie: 31 gedragscategorieën, A&D-versie: 26 gedrags
categorieën), beoordeeld op: 

relevantie (wel of niet behorend bij 8 tot 10 belangrijkste) 
rangschikking relevante gedragscategorieën 

II. Gedragsitems: 
items die bij relevant geachte gedragscategorie/ dimensie horen (7-14 items per gedragscategorie) worden 
beoordeeld op: 

relatief belang (zeven puntsschaal) en 
tijdsbesteding (vierpuntsschaal) 

(beide scores met elkaar gecombineerd en itemscores per gedragscategorie gesommeerd levert 'somscores' op) 

III. Functiecontextvragen: 
in dit onderzoek opgedeeld in: 

functiewaarderingsitems (9 items), 
functievereistenitems: complexiteit van redeneren (3 items) 

Knelpunten in IBB-onderzoek bij WPS-praktijkgegevens 

Elk type variabelen heeft een aantal kenmerken, die berekening van een zuivere IBB-

score bemoeilijken. De gedragsdimensies vormen wat dit betreft de meest eenvoudige klasse. 

Als iemand met behulp van het WPS een functie analyseert, worden in ieder geval alle 

gedragscategorieën (gedragsdimensies) bekeken en beoordeeld en hiervoor kan zonder 

problemen de IBB worden berekend. Dit geldt niet voor de gedragsitems. Alleen de items die 

bij een gekozen gedragscategorie behoren worden gescoord, de rest (ongeveer tweederde) 

krijgt een nulscore. Indien beoordelaars het volledig eens zijn over de relevantie van de 

gedragscategorieën, zullen ze in ieder geval bij tweederde van de items nulscores gemeen 

hebben. Zouden deze scores zonder meer in de berekening worden meegenomen, dan dit tot 

een geïnflateerd beeld leiden van de feitelijke overeenstemming. Het weglaten van items 

waarvoor automatisch een nulscore wordt gegeven, zou mogelijk een reëler beeld van de 

'werkelijke' IBB geven. Maar als beoordelaars het niet helemaal eens zijn bij de keuze van 

gedragscategorieën, dan zullen ze verschillende sets van items gebruiken om de functie verder 

te analyseren. Waar de ene beoordelaar dan een nulscore heeft, heeft een andere beoordelaar 

scores boven nul aan items toegekend. Hierdoor zal de IBB onterecht te laag worden geschat. 

Eigenlijk zouden dan alleen die items moeten worden opgenomen en in de berekening worden 

betrokken, die bij gemeenschappelijk als relevant beoordeelde gedragscategorieën behoren. 
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Om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de feitelijke IBB bij de gedragsitems van het 

WPS worden de items in vier categorieën ingedeeld: 

* Alle items, inclusief alle nulscores 

* Alleen items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën, inclusief nulscores 

* Alle items, met weglating van gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante items 

* Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items. 

Bij de functiecontextitems speelt een heel ander probleem. In veel gevallen wordt dit 

WPS-gedeelte of gezamenlijk ingevuld, of door één persoon beoordeeld; in het laatste geval 

wordt de beoordeling door andere beoordelaars overgenomen. Dus de scores van het 

gedragsgedeelte van het WPS komen vrijwel altijd individueel tot stand, terwijl het bij het 

functiecontextgedeelte niet altijd het geval is. Hoe de functiecontextvragen beoordeeld zijn 

was helaas niet meer te achterhalen. Bij sommige functies werd een correlatie van 1.00 

gevonden bij het functiecontextgedeelte en bij andere functies niet. We hebben hiervoor een 

vrij kunstmatige oplossing verzonnen. Alle functies met een IBB boven de .85, hebben we 

weggelaten in de betrouwbaarheidsanalyses. Hierbij is het nog steeds mogelijk dat er bij 

sommige functies discussie heeft plaats gevonden over de scoring, waardoor de gemiddelde 

IBB een te hoge schatting geeft van de werkelijke IBB. Anderzijds is het ook mogelijk dat 

functies weggelaten zijn met een hoge IBB waarbij de scoring toch individueel tot stand 

gekomen is. 

Statistische analyses 

Voor de keuze van relevante gedragsdimensies (categorieën van gedragingen) is het 

vooral zinvol te weten hoeveel gedragscategorieën beoordelaarparen en beoordelaartrio's 

gemeenschappelijk kiezen per functie. Voor het wel of niet kiezen van een gedragscategorie 

werd een IBB-maat op nominaal schaalniveau berekend (kappa). Daarnaast werd ook een 

gemiddelde correlatie berekend tussen beoordelaarparen (r): voor het wel kiezen van een 

gedragscategorie werd de score 1 toegekend en voor het niet kiezen de score 0. Voor de 

overeenstemming in ranking werden Kendall-correlaties bepaald. Voor de overige typen 

variabelen (gedragsitems en functiecontextvragen) is altijd een gemiddelde correlatiemaat (r) 

berekend. De IBB zal zowel per functie over itemscores berekend worden als per item over 

functies. 

Theoretisch gezien zijn deze laatste maten (per item berekend over functies) het meest 

interessant omdat ze meer zicht kunnen geven op de begripsvaliditeit (zie paragraaf 2.2). Om 

deze maat te kunnen berekenen, moet echter eerst een aantal problemen in de dataset worden 

opgelost. Voor dezelfde functie zijn steeds andere beoordelaars gebruikt. Er is sprake van een 

genest '(B:F)*V onderzoeksdesign. Beoordelaars (B) zijn genest binnen functies (F), maar 

elke set van beoordelaars heeft dezelfde variabelen (V) beoordeeld. Theoretisch gezien 

kunnen binnen dit onderzoeksdesign geen relatieve intraklassecorrelatiematen (zoals 
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correlaties tussen beoordelaarparen) per variabele over functies bepaald worden, omdat niet 

alle variantie-componenten geschat kunnen worden. Variantie van beoordelaars is niet te 

onderscheiden van variantie veroorzaakt door de interactie tussen beoordelaars en functies. Bij 

de relatieve intraklasse correlatie-maat (en R) wordt de laatstgenoemde variantie weggelaten 

uit de errorterm, maar deze kan dus niet geschat worden. Wel kan de absolute intraklasse 

correlatie berekend worden, door beide typen variantie als error te beschouwen (zie Shavelson 

& Webb, 1991; Cronbach e.a, 1972). Een relatieve intraklasse correlatie kan alleen berekend 

worden als de nesting van beoordelaars genegeerd wordt en de data behandeld wordt alsof 

hier sprake was van een gekruist design. Omwille van de vergelijkbaarheid is voor deze 

laatste optie gekozen. 

Het berekenen van de IBB per item over functies is een tijdrovende klus, omdat het 

om veel items gaat (334 voor de M&S-versie en 297 voor de A&D-versie van het WPS). Als 

er dan ook nog heel veel nulscores zijn, blijven er voor weinig populaire items te weinig 

functies over, waarbij alle beoordelaars een item hebben gescoord. Daarom is ervoor gekozen 

een selectie te maken uit het totale aanbod van items: alleen voor de tien meest gekozen 

gedragscategorieën worden IBB-maten per item berekend. Deze analyses zijn alleen voor de 

M&S versie van het WPS uitgevoerd. Het aantal A&D-functies is te beperkt voor zo'n 

analyse, omdat hier bij de meeste items te weinig functies over blijven. 

Voor de functiecontext-items zijn ook absolute intraklasse correlatie-maten berekend. 

Bij functiewaardering wordt het absolute niveau van een functie vastgesteld. Daardoor is het 

bij functiewaarderingsitems belangrijk dat beoordelaars overeenstemmen in de toekenning 

van exact dezelfde schaalwaarde. Meestal worden dit soort maten niet berekend, maar bij 

functiewaarderingsvariabelen zijn ze wel belangrijk. Voor gedragsitems is dit minder 

belangrijk en zijn deze analyses niet uitgevoerd. 

Voor alle analyses (per item over functies en per functie over items) is er voor gekozen 

alleen statistische maten te berekenen als er tenminste vier cases overbleven. Zo werd 

bijvoorbeeld voor een item geen IBB-maat bepaald, wanneer voor dit item maar drie functies 

overbleven, ook al werd dit item door alle beoordelaars voor deze functies relevant geacht. 

Bij middeling van IBB-waarden zijn negatieve waarden niet tot nul getransformeerd. 

Negatieve correlaties bij het vergelijken van beoordelingsgegevens hebben in feite geen 

betekenis. Alle waarden onder nul en gelijk aan nul kunnen opgevat worden als een uiting van 

maximale onbetrouwbaarheid. Door waarden onder de nul niet tot nul terug te brengen kan de 

betrouwbaarheid worden onderschat. Aan de andere kant kan ook gezegd worden dat 

toevalsfluctuaties in positieve zin, weggemiddeld worden door de toevalsfluctuaties aan de 

negatieve zijde niet weg te halen. Beide manieren voor het berekenen van de 

betrouwbaarheid, dus door negatieve betrouwbaarheidswaarden wel tot nul terug te brengen of 

juist niet, verschillen overigens niet dramatisch van elkaar. Om een indruk hiervan te krijgen, 
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zie bijlage 2 voor betrouwbaarheidswaarden voor de items van de vier meest gekozen 

gedragscategorieën en bijlage 4 voor betrouwbaarheidswaarden van afzonderlijke functies. 

6.2.3 Resultaten 

De IBB-gegevens worden in drie gedeelten besproken. Eerst wordt ingegaan op de 

beoordeling van de gedragscategorieën (gedragsdimensies). Vervolgens wordt ingegaan op de 

beoordeling van de taakinhoud van functies op itemniveau. Tot slot worden 

betrouwbaarheidsgegevens van twee typen functiecontextvragen besproken (functiezwaarte en 

persoonsattributen). 

De IBB bij de keuze van gedragscategorieën per functie 

In tabel 6.2.3 staan alle IBB-gegevens van beoordelaars vermeld omtrent keuze en 

ranking van gedragscategorieën. Gegevens waarbij beoordelaars gezamenlijk tot een keuze 

van gedragscategorieën gekomen zijn, zijn niet meegenomen in deze analyses. Ook de 

gegevens van selectiepsychologen en accountants zijn bij deze analyses weggelaten. 

In tabel 6.2.3 is te zien dat beoordelaarparen gemiddeld rond de vier à vijf 

gedragscategorieën gemeenschappelijk kiezen. Worden de gegevens van drie beoordelaars bij 

elkaar gevoegd, dan blijken zij gemiddeld genomen maar van de acht à tien 

gedragscategorieën er drie gemeenschappelijk gekozen te hebben. Dat is vrij weinig. In de 

praktijk wordt bij een functieanalyseprocedure regelmatig van drie beoordelaars gebruik 

gemaakt, terwijl het ook voorkomt dat meer beoordelaars worden ingezet. Voor de praktijk is 

deze uitkomst dan ook niet bemoedigend, aangezien bij meer beoordelaars het aantal 

gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën nog kleiner zal zijn. Tenminste drie 

beoordelaars inzetten in een functieanalyseprocedure lijkt vrij realistisch (zie ook hoofdstuk 

4). 
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Tabel 6.2.3 Gemeenschappelijke keuzen beoordelaarparen en trio's bij selectie relevante 

gedragscategorieën (gedragsdimensies). 

M&S-versie (N=26): A&D-versie (N=13):  

Gemiddeld aantal gedragscategorieën gemeenschappelijk gekozen per functie: 

beoordelaarparen: 4.5 (sd=1.0) 4.3 (sd=0.7) 

beoordelaartrio's: 3.1 (sd=1.3) 3.0 (sd=1.7) 

Gemiddelde kappa keuze gedragscategorieën per functie: 

beoordelaarparen: .42 .37 

beoordelaartrio's: .18 .20 

Gemiddelde IBB (rangcorrelatie) bij ranking gedragscategorieën per functie, 

met weglating gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante gedragscategorieën: 

beoordelaartrio's: .46 (sd=.16) .35 (sd=.13) 

Gemiddelde correlatie beoordelaarparen keuze(l,0) gedragscategorieën, 

berekend per functie: 

.46 (sd=.23) .31 (sd=.14) 

Gemiddelde correlatie beoordelaarparen keuze gedragscategorieën (1,0), 

berekend per gedragscategorie over functies: 

.33 (sd=.17) .42 (sd=.25) 

M&S: versie voor management en staf-functies 
A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende functies 

Er werd ook een IBB op intervalniveau berekend voor de keuze van 

gedragscategorieën, door aan het kiezen van een gedragscategorie een score 1 toe te kennen en 

aan het niet kiezen van een gedragscategorie een score 0 en vervolgens de gemiddelde 

correlatie te bepalen tussen gegevens van beoordelaarparen. In feite is dit een schatting van de 

IBB op het niveau van gedragsdimensies, die vergeleken kan worden met IBB-waarden 

verkregen op itemniveau. 

Berekend per functie over 1,O-scores van gedragscategorieën is de gemiddelde IBB 

gelijk aan .46 bij de M&S-versie van het WPS en .31 bij de A&D-versie van het WPS. 

Berekend per gedragscategorie over scores van functies is de gemiddelde IBB gelijk aan .33 

bij de M&S-versie van het WPS en .42 bij de A&D-versie van het WPS. 
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Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de gedragsitems 
In tabel 6.2.4 worden betrouwbaarheidswaarden weergegeven van belangscores van 

items, op verschillende manieren berekend, waarbij al dan niet rekening werd gehouden met 

de nulscore-problematiek. De berekeningen worden zowel per functie over itemscores als per 

item over functies uitgevoerd. 

Tabel 6.2.4 Gemiddelde IBB bij inschatting belang van WPS-gedragsitems; berekend per 

functie over item-profielen; berekend per item over functies 

M&S-versie A&D-versie 

IBB sd ni nf IBB sd ni nf 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per functie over item

profielen 

Alle items, inclusief nulscores .51 (.32) 334 31 .46 (.23) 297 16 

Alleen items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën .45 (.13) 

Alle items, met weglating van niet relevante items1 .05 (.19) 120 31 .05 (.25) 100 16 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items .27 (.25) 28 30 .21 (.27) 23 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per item2 over functies 

Alle items, inclusief nulscores .33 (.15) 117 31 

Alleen items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën .12 (.27) 112 9 

Alle items, met weglating van functies die op betreffende items 

gezamenlijke nulscores hebben .02 (.14) 116 18 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items .03 (.28) 71 9 

M&S: versie voor management en staf-functies; A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende functies; 
IBB: IBB; sd; standaard deviatie; ni: gemiddeld aantal betrokken items; nf: gemiddeld aantal betrokken functies; 
1 : zoals in beoordelaargroep gemeenschappelijk beoordeeld. 
2: in deze analyses zijn alleen items van de tien meest gekozen gedragscategorieën opgenomen (zie methodesectie) 

In tabel 6.2.4 is te zien dat als gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante items 

worden weggelaten, de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij het inschatten van het belang 

van gedragsitems daalt tot waarden dicht bij nul. Zowel voor de M&S-versie als de A&D-

versie is de gemiddelde IBB berekend per functie gelijk aan .05; per item berekend is deze 

gelijk aan: .02 (alleen berekend bij M&S-versie). In deze analyses zijn ook items opgenomen, 

waarover men van mening verschilt met betrekking tot de relevantie voor de betreffende 

functie. Dit type items kan in aantal vrij groot zijn, omdat beoordelaars het in beginsel al 

oneens zijn over de relevantie van gedragscategorieën (zie tabel 6.2.3), waardoor beoordelaars 

andere sets van items beoordeeld kunnen hebben. 

Door de IBB te berekenen over alleen die items waarover de beoordelaars 

overeenstemming vertonen met betrekking tot hun relevantie, wordt deze problematiek 
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omzeild. In feite gaat het dan om een inschatting van het relatieve belang van relevante items. 

De IBB van deze gemeenschappelijk relevant beoordeelde items is berekend per functie over 

itemscores gelijk aan: .27 voor de M&S-versie en .21 voor de A&D-versie. Berekend per item 

over functies is de IBB .03 (M&S-versie). 

In tabel 6.2.5 worden de betrouwbaarheidsgegevens vermeld van de inschatting van de 

hoeveelheid bestede tijd aan omschreven gedragingen (items) en van somscores per 

gedragsdimensie. 

Tabel 6.2.5 Gemiddelde IBB bij inschatting bestede tijd aan gedragingen (items) en 

somscores per gedragscategorie (dimensie-schaal-scores) ; berekend per functie over item, of 

schaal-scores; berekend per item, of per schaal over functies 

M&S-versie A&D-versie 

IBB sd ni nf  

Bestede tijd aan gedragingen (items): 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per functie over item-

profielen 

Alle items, inclusief nulscores 

Alle items, met weglating van niet relevante items' 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items 

.44 (.16) 334 31 .43 (.21) 297 16 

.09 (.18) 120 31 .13 (.22) 100 16 

.28 (.29) 27 31 .23 (.37) 23 16 

.59 (.24) 31 31 .57 (.26) 26 16 

.33 (.29) 14 31 .34 (.29) 8 16 

.60 (.36) 5 31 .30 (.53) 5 16 

Dimensie-schaal-scores (somscores per gedragscategorie!: 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per functie over 

schaalscores 

Alle categorieën, inclusief nulscores 

Alle niet relevante categorieën weggelaten' 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde categorieën 

Gemiddelde betrouwbaarheid berekend per categorie over 

functies 

Alle categorieën, inclusief nulscores 

Met weglating van functies die op betreffende categorie gezamenlijke 

nulscores hebben 

Alleen gemeenschappelijk als relevant beoordeelde categorieën 

M&S: versie voor management en staf-functies; A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende functies; 
IBB: IBB; sd: standaard deviatie; ni: gemiddeld aantal items, of gedragscategorieën; nf: gemiddeld aantal functies; 
1 : zoals in beoordelaargroep gemeenschappelijk beoordeeld is. 

In tabel 6.2.5 is te zien dat de inschatting van de tijdsbesteding van gedragingen niet 

tot een andere IBB leidt dan bij het beoordelen van het relatieve belang van gedragsitems. Om 

deze reden is de berekening van de IBB van items over functies verder achterwege gelaten. 
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.45 (.21) 31 31 .46 (.22) 26 16 

.13 (.249) 17 31 .20 (.28) 8 16 

.35 (.28) 8 31 .36 (.38) 5 16 



Dimensie-schaal-scores zijn tot stand gekomen door eerst voor alle items belang en 

tijdscores met elkaar te combineren en vervolgens deze scores voor alle items behorend bij 

een gedragscategorie bij elkaar op te tellen. Gezien de grote hoeveelheid scores, op grond 

waarvan deze dimensie-schaal-scores zijn opgebouwd (tijd en belang scores van 7 tot 14 

items, is de IBB van deze somscores niet groot te noemen. Na weglating van 

gemeenschappelijk beoordeelde niet relevante gedragscategorieën is de gemiddelde IBB per 

functie over somscores berekend .33 voor de M&S-versie en .34 voor de A&D-versie en per 

somscore over functies berekend .13 voor de M&S-versie en .20 voor de A&D-versie. 

Tot slot wordt ingegaan op mogelijke aspecten die van invloed zijn op de IBB van 

belangscores van items. Dit zijn: 1) het niveau van functies; 2) selectie van gedrags

categorieën in een beoordelaargroep; 3) verschillende functies. Voor de volledige tabel wordt 

verwezen naar bijlage 4. 

Om te onderzoeken of het functieniveau van invloed is op de hoogte van de IBB, is 

eerst het functieniveau geschat door zeven 'functiezwaarte'-items uit de functiecontext-

vragenlijst met een acceptabele IBB (boven de .40) te gebruiken (zie tabel 6.2.6 voor welke 

items dit opgaat). Voor elke functie is de gemiddelde somscore van de drie beoordelaars 

genomen. De IBB van deze gegevens blijkt overigens uitzonderlijk hoog te zijn, namelijk .90 

(berekend over de functies van de M&S-versie). Vervolgens is de correlatie berekend tussen 

dit geschatte 'functieniveau' en de per functie berekende IBB over gedragsitems. Deze 

correlatie bedraagt .02 (p=.92).Het functieniveau is kennelijk niet van invloed op de hoogte 

van de IBB van gedragsitemprofielen. Het functieniveau is ook niet van invloed op het aantal 

gedragscategorieën dat beoordelaars gemeenschappelijk gekozen hebben, deze correlatie is 

namelijk .05 (p=.74). 

Functies waarbij de keuze van relevante gedragscategorieën gezamenlijk tot stand 

gekomen is, lijken een gemiddeld hogere IBB te hebben als gemeenschappelijk bevonden 

niet-relevante items worden weggelaten: de betrouwbaarheid bij individuele keuze van 

gedragscategorieën is .05 (M&S-versie; aantal functies, nf=25) en -.03 (A&D-versie; nf=13. 

De betrouwbaarheid bij gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën is aan .23 (M&S-

versie; nf=3) en .47 (A&D-versie; nf=3). De verschillen zijn overigens bij een dergelijke 

kleine steekproef niet significant. Dat er verschillen moeten zijn in betrouwbaarheid tussen 

individuele en gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën lijkt logisch, omdat door 

gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën in ieder geval dezelfde items beoordeeld 

worden. De genoemde betrouwbaarheidswaarden (na gemeenschappelijke keuze van 

gedragscategorieën) geven een indicatie van de hoogte van de IBB als items direct beoordeeld 

zouden worden en niet eerst individueel relevante gedragscategorieën worden gekozen. Als de 

IBB berekend wordt van zowel de gemeenschappelijk als de relevant beoordeelde items, dan 

lijkt de manoer waarop de keuze van gedragscategorieën tot stand komt, geen effect te hebben 

op de IBB bij de M&S-versie: de betrouwbaarheid bij de individuele keuze van 
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gedragscategorieën is .24 en die bij gemeenschappelijke keuze van gedragscategorieën is .26. 

Bij de A&D-versie lijkt er wel een verschil te zijn tussen respectievelijk individuele keuze en 

gemeenschappelijk keuze van gedragscategorieën: de betrouwbaarheid is respectievelijk .14 

en .42. Maar ook hierbij geldt dat de verschillen niet groot genoeg zijn voor significantie bij 

de gegeven omvang van de steekproef. 

Er was binnen twee functies (accountants en selectiepsychologen) sprake van 

vergelijking van gegevens van feitelijk verschillende functies. Het gaat hier ook om een te 

klein aantal functies om eenduidige conclusies te kunnen trekken. Het aantal 

gedragscategorieën dat bij selectiepsychologen en accountants gemeenschappelijk is gekozen, 

is in beide gevallen gelijk aan één. Dit aantal is in ieder geval laag. Hierdoor is het niet 

verwonderlijk, dat bij weglating van niet relevante items de betrouwbaarheid negatief is (-

.26). De betrouwbaarheid bij scoring van louter relevante items lijkt hierdoor echter niet te 

worden beïnvloed, want deze is relatief hoog (.52). Het aantal items dat hierbij 

gemeenschappelijk beoordeeld is, is overigens laag (ni=4). 

De IBB bij functiezwaarte en geschat redeneringsniveau 

Zoals eerder aangegeven worden voor de schatting van de betrouwbaarheid van de 

functiecontextvragen alleen van items met betrekking tot functiezwaarte (negen items) en 

persoonsattributen (drie items) gebruik gemaakt. Met betrekking tot functiezwaarte is de 

gemiddelde IBB-waarde, berekend per functie over profielscores van items, bij M&S-functies 

.66 (sd= .13; N=14) en bij de A&D-functies .54 (sd= .12; N=4). Dit zijn onverwacht hoge 

waarden. Uit de factoranalyses van hoofdstuk 5 kwam naar voren dat bij functiewaardering in 

feite maar één, of hooguit twee factoren ten grondslag liggen aan scorepatronen van dit soort 

kenmerken. Dit betekent dat voor een functie op alle items nagenoeg hetzelfde wordt 

gescoord, de variantie tussen items is daardoor klein en daardoor zou de IBB berekend over 

itemprofielen in feite laag moeten zijn. Kennelijk zit er toch wat variantie tussen de items. 

In tabel 6.2.6 staan IBB-waarden vermeld, berekend voor alle functiewaarderingsitems 

en persoonsattributen voor twee sets van functies: set 1) veertien M&S functies en set 2) een 

combinatie van 14 M&S- en 4 A&D-functies. Voor alle onderscheiden functiewaarderings

items en persoonsattributen zijn twee typen IBB-maten berekend: de gemiddelde correlatie 

tussen de oordelen van beoordelaarparen en de intraklassecorrelatie (van het absolute type), 

waarbij ook relatieve verschillen in oordelen als error opgevat worden. 
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Tabel 6.2.6. IBB voor functiewaarderings - variabelen over resp. 14 M&S-functies en 14 

M&S+4 A&D-functies. 

Items: (schaaltype) 14 MS functies 

R IKCahs 

18MS&ADfunct. 

R IKC,„-

Functiezwaarte 

Opleidingsniveau (geobjectiveerde schaal)' 

Handelingsvrijheid (geobjectiveerde schaal)2 

Financiële gevolgen werkuitv. (in termen van geld) 

Verantwoordelijkheid voor hulpmiddelen (in geldterm.) 

Leidinggeven: aantal direct rapporterend (in aantallen) 

Functiegerichte training (uitgedrukt in tijdsintervallen) 

Functiegerichte werkervaring (in tijdsintervallen) 

Tijd tussen fouten en waarneembare gevolgen (tijdsint.) 

Mate van verandering (subjectieve schaal)3 

Gemiddelde IBB: 

0.75 0.65 0.90 0.88 

0.45 0.49 0.50 0.50 

0.44 0.41 0.60 0.60 

0.56 0.56 0.62 0.61 

0.74 0.72 0.71 0.70 

-0.12 -0.13 0.21 0.17 

0.66 0.59 0.75 0.71 

-0.05 -0.09 0.39 0.35 

0.53 0.45 0.44 0.41 

0.48 0.44 0.61 0.54 

Persoonsattributen4 

Verbaal redeneren 

Numeriek redeneren 

Symbolisch/schematisch redeneren 

Gemiddelde IBB: 

0.13 0.03 0.51 0.42 

0.20 0.25 0.52 0.52 

-0.13 -0.21 0.07 0.06 

0.07 0.02 0.38 0.35 

1: deze schaal is gedefinieerd in termen van opleidingsniveau en type taken; 2: deze schaal is gedefinieerd in termen van hoeveelheid 
vrijheid 3: het betreft hier een schaal met volgende categorieën: nauwelijks, af en toe, frequent, constant, fundamenteel, zonder nadere 
omschrijvingen; 4: de hier vermelde persoonsattributen worden gemeten met een schaal ingedeeld in vijf niveaugroepen aan de hand van 
een subjectieve schaal (geen, eenvoudig, niet al te complex, complex en hoog) waarbij het bijbehorende percentage van de bevolking dat 
zich in de verschillende categorieën bevinden vermeld wordt. 
MS-functies: geanalyseerd met versie voor management en staf-functies; AD-functies: geanalyseerd met versie voor Administratieve en 
Dienstverlenende functies; R: relatieve IBB, IKCabs: absolute IBB. 

De gemiddelde relatieve IBB van functiewaarderingsitems over M&S-functies is .48, 

de absolute IBB (IKCabs) ) is .44. De relatieve en absolute IBB van persoonsattributen liggen 

een stuk lager, namelijk respectievelijk .07 en .02. De variantie in IBB-scores is vrij groot. 

Kennelijk zijn sommige variabelen makkelijker te beoordelen dan andere. 

Interessant is te zien dat toevoeging van vier A&D functies aan de veertien M&S-

functies leidt tot een hogere IBB. Dit is vooral het geval bij de drie persoonsattributen, 

waarbij de gemiddelde relatieve en absolute IBB stijgen tot respectievelijk: .38 en .35. De 

oorzaak hiervan is dat de spreiding tussen functies toeneemt. Bij het berekenen van de IBB 

wordt de variantie in oordelen van beoordelaars afgezet tegen de spreiding tussen functies (zie 

ook 2.3 en hoofdstuk 7). De IBB kan dus sterk toenemen, als de spreiding tussen functies 
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groter wordt. Kennelijk neemt de spreiding toe door toevoeging van de vier A&D-functies aan 

de M&S-set. 

Het uitsluiten van de twee FW-items met negatieve IBB-waarden bij M&S functies 

leidt overigens tot een gemiddelde IBB-waarde van: .60. Dat is dezelfde waarde zoals die bij 

de meta-analyse van hoofdstuk 4 gevonden werd bij het beoordelen van de zwaarte van 

functies (met items uit gangbare FW-systemen). De zeven items met positieve 

betrouwbaarheidsmaten zouden goed tezamen gebruikt kunnen worden om het functieniveau 

van een functie in te schatten. De IBB van de somscore, verkregen door deze itemwaarden bij 

elkaar op te tellen, blijkt gelijk te zijn aan .75 voor de M&S-functies en .81 voor de M&S- en 

A&D-functies tezamen. Gezien onderzoeksbevindingen van hoofdstuk 5 dient opgemerkt te 

worden dat slechts een grof niveau van de functie ingeschat kan worden. Personeelsleden 

lijken hiertoe goed in staat te zijn met de hiervoor geselecteerde WPS-functiecontext-items. 

Het vereiste redeneringsniveau is door personeelsleden kennelijk lastig in te schatten 

als het om symbolisch/schematisch redeneren gaat: de gevonden betrouwbaarheidswaarden 

liggen rond de nul. Verbaal en numeriek redeneren lijkt door personeelsleden redelijk 

ingeschat te kunnen worden als functies sterk van elkaar verschillen (r is circa .50), maar 

klaarblijkelijk niet in de homogene M&S dataset (r is lager dan .20). 

In tabel 6.2.6 is ook een korte omschrijving weergegeven van het type 

beoordelingsschaal dat bij de verschillende items hoort. Zo is er een item (mate verandering) 

waarbij de verschillende niveaus alleen een korte aanduiding gekregen hebben (subjectieve 

schaal), maar ook schalen waarbij een nadere omschrijving van deze niveaus gegeven worden 

(geobjectiveerde schalen), schalen waarbij de hoeveelheid bestede tijd geschat moet worden 

(zoals bij ervaring), schalen waarin het niveau in termen van geld uitgedrukt wordt (zoals 

financiële gevolgen en verantwoordelijkheid voor hulpmiddelen) en schalen waarbij het 

niveau in aantallen uitgedrukt wordt (zoals bij leidinggeven). Er is niet een patroon 

waarneembaar in verschil in hoogte van de IBB bij verschillende typen schalen. Wel is er 

variatie in de IBB bij de verschillende items. Kennelijk zijn sommige begrippen lastiger te 

beoordelen dan andere. Zo wordt een lage IBB gevonden bij het item 'tijd tussen fouten en 

waarneembare gevolgen' en het item 'functiegerichte training', maar een hoge IBB bij het item 

'functiegerichte werkervaring', terwijl bij deze drie items hetzelfde type beoordelingsschaal 

gebruikt is. Ook bij de twee geobjectiveerde schalen wordt een verschil in de hoogte van de 

IBB gevonden bij opleidingsniveau en handelingsvrijheid. Kennelijk zijn de omschrijvingen 

van het vrijheidsniveau lastiger voor personeelsleden te beoordelen dan het opleidingsniveau. 
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6.2.4 Discussie 

De beoordeling van gedrag met behulp van het WPS 

Uit het onderzoek met WPS-praktijkgegevens gericht op de analyse van de taakinhoud 

(in gedragstermen) van functies zijn twee belangrijke conclusies te trekken: 

1. Het aantal gedragscategorieën (aangeduid met een gedragsdimensie) dat beoordelaars 

gemeenschappelijk kiezen is te laag 

2. De IBB op het niveau van items, waarbij de taakinhoud in meer specifieke gedragstermen 

wordt beschreven, is veel te laag 

Beide aspecten zullen hieronder wat uitgebreider worden besproken. 

Ad 1. De beoordeling van globale gedragsdimensies 

Het aantal gedragscategorieën dat beoordelaars gemeenschappelijk kiezen is zo laag, 

dat het zinvol lijkt de WPS-procedure bij te stellen. Misschien is het beoordelen van 

gedragsdimensies een te moeilijke abstracte taak. Uit een onderzoek van Butler en Harvey 

(1988) blijkt dat zelfs ervaren functieanalisten moeite hebben PAQ-dimensies direct op belang 

te scoren, terwijl itembeoordeling in het algemeen geen problemen geeft. De IBB bij de 

beoordeling van dimensies bleek veel lager te zijn dan de IBB van items. Uit deze gegevens 

kan niet zondermeer de conclusie worden getrokken dat het beoordelen van globale dimensies 

moeilijker is dan het beoordelen van specifieke items. De betreffende functieanalisten waren 

wèl ervaren in het beoordelen van items maar niet in de beoordeling op gedragsdimensies. 

Wellicht zou de IBB hoger zijn als deze functieanalisten wat meer ervaring hadden met het 

beoordelen van functies op gedragsdimensies. Daarnaast is in dit onderzoek de IBB per 

functie berekend over item- of dimensieprofielen. Strikt genomen zijn scoreprofielen van 

dimensies niet equivalent aan die van items. Als de IBB berekend wordt over functies, dan 

speelt dit probleem geen rol. 

Jako & Murphy (1990) kwamen m.b.t. prestatiebeoordeling ook tot de conclusie dat 

beoordelingen aan de hand van meerdere criteria ('decomposition') tot een hogere IBB leiden, 

dan globale beoordelingen ('overal performance'). In hun onderzoek werd de IBB vergeleken 

van een drietal prestatiegegevens: 1) beoordeling van de 'overall performance'; 2) beoordeling 

van prestaties aan de hand van drie prestatiefactoren ('dimensions'); 3) beoordeling van 

prestaties aan de hand van negen subfactoren ('subdimensions'). Gegevens van afzonderlijke 

factoren, of subfactoren, werden bij elkaar gevoegd tot één totaalscore. De IBB's van deze 
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drie soorten beoordelingsgegevens waren respectievelijk .42, .59 en .79. Het is de vraag of de 

hogere IBB bij de meer specifieke beoordelingen veroorzaakt wordt doordat men de meer 

specifieke items beter kan beoordelen. Een alternatieve verklaring is dat de IBB stijgt 

naarmate meer items gebruikt zijn om tot een prestatietotaalscore te komen. Het is heel goed 

mogelijk dat bij de meer specifieke dimensies per gebruikte schaal zelfs een lagere IBB 

behaald is dan bij de dimensie voor 'overall-jobperformance'. 

De resultaten van een deelonderzoek met het WPS (de Buvry, Kakebeeke, Kerkhoffs, 

ten Pierick & de Vries, 1995) wees eveneens in deze richting. In dit onderzoek werd de IBB 

bij het beoordelen van WPS-gedragsdimensies vergeleken met de IBB van specifieke WPS-

items. De IBB van de specifieke items bleek lager te zijn dan de IBB van de 

gedragsdimensies. Evenals in het onderzoek van Harvey en Butler (1988) was de IBB echter 

per functie over scoreprofielen berekend. De dataset van de Buvry e.a. (1995) was echter te 

klein om de IBB over functies te kunnen berekenen. 

Een van de redenen om bij het WPS eerst globale dimensies te laten beoordelen is een 

beperking van de beoordelingstaak, aangezien het hele instrument uit meer dan 300 items 

bestaat. Deze benadering lijkt gezien de lage IBB van globale dimensies voor individuele 

beoordelaars niet zinvol. Indien men toch het aantal te beoordelen gedragsdimensies wil 

beperken teneinde te voorkomen dat alle 300 (grotendeels irrelevante) items moeten worden 

beoordeeld, dan zou de keuze van relevante gedragsdimensies tenminste gebaseerd moeten 

zijn op het consensusoordeel van meerdere beoordelaars. Dit leidt tenminste tot een identieke 

set van te beoordelen items. 

Ad 2. De beoordeling van WPS-items 

Uit de analyses over alleen de gemeenschappelijk als relevant beoordeelde items komt 

naar voren dat de IBB die per functie over itemprofielen wordt berekend hoger is, dan de IBB 

die per item over functies berekend wordt. Verschillen in de uitkomsten van deze twee 

manieren van berekenen van de IBB wijzen erop dat de variantie tussen functies veel kleiner 

is dan de variantie tussen items. Bij het berekenen van de IBB voor afzonderlijke items wordt 

de variantie tussen functies gedeeld door de totale variantie. Naarmate beoordelaars meer 

overeenkomstig oordelen en een sterker onderscheid tussen functies maken, wordt de IBB 

hoger. Bij de hier onderzochte management en staf versie van het WPS, en de versie voor 

administratieve en dienstverlenende functies valt deze verhouding te laag uit. Als de twee hier 
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onderzochte versies van het WPS samengevoegd zouden worden, wordt het functiedomein 

heterogener. In dat geval wordt verwacht dat de IBB hoger zal zijn. Dit bleek in feite al het 

geval te zijn bij het inschatten van het functieniveau en het redeneringsniveau. Binnen de 

meer heterogene functieset wordt een hogere IBB gevonden dan voor de meer homogene set 

van management en staf-functies. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat met de twee 

onderzochte WPS-versies functies te weinig onderscheidend geanalyseerd kunnen worden. 

Het blijkt met het WPS wel mogelijk functies te onderscheiden die sterk van elkaar afwijken, 

maar dat zijn niet de doorsnee functies waarvoor de beide versies bedoeld zijn. Uit het 

voorgaande volgt dat het mogelijk is de betrouwbaarheid te verhogen door de beide WPS-

versies samen te voegen. Dit heeft als nadeel dat het toch vooral een cosmetische oplossing is, 

omdat functies uit dezelfde functiegroepen er niet beter door worden onderscheiden. 

Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat zich in het onderzochte functiebestand 

teveel van hetzelfde type management functies bevinden. Uit vergelijking van gegevens van 

gedragscategorieën (de gemiddelde scores en het aantal keren dat gedragscategorieën gekozen 

werden) van dit functiebestand met een uit veel meer functies bestaand Brits functiebestand 

bleek dat er een hoge overeenkomst bestaat wat betreft scoring. Dus de representativiteit van 

het onderzochte functiebestand is kennelijk groot genoeg. 

Een andere oorzaak voor de lage IBB bij de beoordeling van de WPS-gedragsitems 

kan zijn, dat het inschatten van het relatieve belang van en de bestede tijd aan gedragingen, 

een te moeilijke beoordelingstaak is. Wellicht dat als schalen geobjectiveerd worden, dat wil 

zeggen dat de betekenis van de verschillende mogelijke schaalwaarden nader omschreven 

wordt, een hogere IBB behaald kan worden. Het objectiveren van schalen van gedragsitems is 

echter complex en tijdrovend. 

In bijlage 2 staan IBB-waarden vermeld van de items van de vier meest gekozen 

gedragscategorieën. Het betreft berekeningen over gemeenschappelijk gekozen gedrags

categorieën. Hierbij is te zien dat er vrij veel variatie is in de hoogte van de IBB. Dit laatste 

was al af te lezen aan de relatief hoge standaard deviaties die gevonden werden (zie tabel 

6.2.4). Door een handige itemkeuze bij een vereenvoudigde versie van het WPS kan dus een 

hogere gemiddelde betrouwbaarheid behaald worden. 
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Door de IBB op schaalniveau te berekenen (per gedragscategorie over functies) steeg de IBB 

in beperkte mate (de IBB varieerde afhankelijk van de berekeningswijze van de IBB van .13 

tot .45). Ook in die gevallen waarbij de IBB op itemniveau relatief niet zo laag was (.33, 

indien de nulscoreproblematiek genegeerd werd) bleek de relatieve stijging in de IBB laag te 

zijn (.45), gelet op het grote aantal items waarop de totaalscores voor de gedragscategorieën 

waren gebaseerd (10-14 items). Een verklaring hiervoor is dat de gedragscategorieën van het 

WPS niet homogeen zijn. Dat is ook te zien bij de functies waar de beoordelaars gezamenlijk 

de relevante gedragscategorieën gekozen hebben. Het aantal items dat vervolgens door alle 

beoordelaars als relevant werd beoordeeld blijkt sterk af te wijken van het aantal items dat in 

totaal beoordeeld is (zie bijlage 4; totaal aantal items dat doorgaans beoordeeld wordt bij het 

WPS is circa 100). Bij nadere inspectie van het soort items dat bij de verschillende 

gedragscategorieën hoort (zie bijlage 2), valt op dat soms meerdere factoren bij elkaar 

genomen zijn. Zo behoren bijvoorbeeld de items 'het maken van dienstroosters' en 

'activiteiten of taken in een logische volgorde plannen' beide tot de gedragscategorie 'plannen', 

waarbij het eerste item duidelijk minder algemeen is dan het tweede; tot de gedragscategorie 

'motiveren' behoren de items 'leerlingen aanmoedigen' en 'mensen aanzetten tot een sneller 

werktempo', waarbij ook het eerste item minder algemeen is. Om de homogeniteit van 

gedragsdimensies te vergroten zou men kunnen overwegen alle inhoudelijk verschillende 

dimensies in ieder geval apart te behandelen en functiespecifieke items weg te laten. Uit een 

nadere bestudering van de items van de M&S- en A&D-versie van het WPS blijkt dat in ieder 

geval veertig relevante gedragsdimensies inhoudelijk onderscheiden kunnen worden (zie 

bijlage 5). Gelet op de discussie over de invloed van het aantal items op de betrouwbaarheid is 

het in ieder geval zinvol dimensies door meerdere min of meer homogene items te 

representeren. Men zou bijvoorbeeld voor drie items per gedragsdimensie kunnen kiezen, 

namelijk die items die de desbetreffende dimensie inhoudelijk het best op algemene wijze 

omschrijven. 

Op deze manier zouden maar 120 items beoordeeld hoeven worden en zouden functies 

aan de hand van 40 dimensies getypeerd kunnen worden. De verwachting is dat een op deze 

wijze vereenvoudigd instrument niet alleen tot een hogere IBB zal leiden, maar ook tot een 

hogere interne consistentie (hogere interitemcorrelaties). De constructvaliditeit hoeft door het 

verkleinen van het aantal items niet te worden aangetast, integendeel door een hogere 

betrouwbaarheid zal deze eerder groter zijn. 
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De beoordeling van functiezwaarte met behulp van het WPS 

Uit het onderzoek bleek dat de IBB van de functiecontextitems van het WPS die de 

zwaarte van functies meten relatief hoog was. Uit een onderzoek van Jaarsveld, Koop, Lauw, 

Prosper en de Reu (1996) bleek dat de IBB van de WPS-items vergelijkbaar was met die van 

items van reguliere FW-systemen wanneer personeelsleden (functievervuilers, 

leidinggevenden) als beoordelaars optraden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 

personeelsleden de relatieve waarde van functies goed kunnen beoordelen. Met betrekking tot 

het toewijzen van functies aan functiegroepen bestond er geen overeenstemming met 

functiegroeptoewijzingen van professionals uit de praktijk, zelfs bij correlaties tussen 

puntentotaalscores van beoordelaars en formele functiegegevens variërend van .78- .96 bleek 

de gemiddelde afwijking in functiegroepplaatsing circa drie functiegroepen te bedragen. 

Specifiek voor het WPS geldt dat als functievervuilers en/ of leidinggevenden functies 

beoordelen dat de desbetreffende WPS-functiecontextitems gebruikt kunnen worden om een 

globale indicatie van het functieniveau te geven. 
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6.3 De bruikbaarheid van WPS-profielen van persoonsattributen voor selectie

doeleinden 

Belangrijkste bevindingen van deze paragraaf 

Op grond van verkregen WPS-gegevens wordt met behulp van een computerprogramma een 

profiel afgeleid van relevante persoonsattributen voor een functie. Na het invoeren van WPS-functie-

analyse-gegevens kent het WPS gewichten (belang en breedte) toe aan attributen voor fysieke en 

cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen. Uit het onderzoek zijn een vijftal 

conclusies getrokken. 

Allereerst blijkt dat het discriminerend vermogen van attribuutprofielen voor persoonlijkheids

kenmerken en gedragsstijlen bij zes uiteenlopende functies (matroos met eenvoudige administratieve 

taken, kraamverzorgende, directeur, selectiepsycholoog, AIO en manager) blijkt niet hoog is. De 

onderlinge correlatie was voor resp. persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen gelijk aan .63 en. 71. 

Bij persoonlijkheidskenmerken bleek de onderlinge correlatie nog hoger te zijn indien alleen naar 

aspecten gekeken werd waarop alle functies een score boven de nul hadden; deze bleek gelijk te zijn 

aan.82. 

Ten tweede blijkt taakinformatie (WPS-gegevens omtrent de taakinhoud) een minder grote 

invloed te hebben op het tot stand komen van attribuutprofielen (voor persoonlijkheidskenmerken en 

gedragsstijlen) dan verwacht: indien alleen informatie over de functiecontext (functiezwaarte en een 

beperkt aantal persoonsattributen) ingevoerd wordt, genereert het WPS attribuutprofielen die relatief 

hoog correleren met de profielen van zes volledig geanalyseerde functies. Dit effect blijkt zelfs op te 

treden als aan alle functiecontextvragen een minimum score wordt toegekend en op grond van deze 

gegevens door het WPS een attribuutprofiel gegenereerd wordt. 

Ten derde lijkt een analyse van de taakinhoud van functies met het WPS de stabiliteit van 

attribuutprofielen te verhogen als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid niet ai te laag is. Is de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bij de analyse van de functie-inhoud erg laag, dan wijken correlaties 

tussen afzonderlijke profielen van persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen niet af van correlaties 

tussen profielen van verschillende functies. 

Ten vierde worden geen positieve correlaties gevonden tussen profielen voor cognitieve 

capaciteiten van zes verschillende functies (gemiddelde correlatie bedraagt -.56), ook niet waar dat wel 

verwacht zou worden. De indeling in 3 niveaus: hoog cognitief niveau (directeur, manager, selectie

psycholoog en AIO), gematigd cognitief niveau (kraamverzorgende) en laag niveau (matroos) wordt 

niet door de WPS-profielen gereflecteerd. Ook bij de twee functies waarbij individueel verkregen 

attribuutprofielen van verschillende beoordelaars van dezelfde functie worden vergeleken, worden 

relatief lage correlaties tussen attribuutprofielen gevonden (.35 en .04). 
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Tot slot blijkt de correlatie tussen WPS- attribuutprofielen en direct beoordeelde persoonsattributen niet 

bijzonder hoog te zijn. In een exploratieve analyse waarbij WPS-attributen direct beoordeeld werden 

door drie beoordelaars en vergeleken werden met WPS-attribuutprofielen voor dezelfde functie, werden 

correlaties gevonden van .34 voor fysieke capaciteiten, .26 voor cognitieve capaciteiten en .34 voor 

persoonlijkheidsattributen.  

6.3.1 Inleiding 

In de vorige paragraaf stond de IBB van WPS gegevens die zijn verkregen door 

analyse van de taakinhoud van een functie centraal. Deze WPS gegevens worden verwerkt 

met behulp van een computerprogramma en worden onder meer gekoppeld aan 

persoonsattribuut-gegevens. Uiteindelijk genereert het WPS een rapport met voor de functie 

relevante persoonsattribuutgegevens, dat bruikbaar is voor selectie en daaraan verwante 

doeleinden. 

In deze paragraaf worden de resultaten van een aantal onderzoeken met het persoons-

attributengedeelte van het WPS besproken. Eerst wordt in het kort ingegaan op het 

achterliggende WPS-model van persoonsattributen. Vervolgens wordt een overzicht gegeven 

van tot nu toe met het WPS-model uitgevoerde onderzoek. Ten slotte wordt verslag gedaan 

van het eigen onderzoek met het WPS. 

Het WPS attributenmodel 

Het WPS onderscheidt vier rubrieken van persoonsattributen: fysieke capaciteiten, 

cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen. Bij fysieke capaciteiten 

gaat het om aspecten als gehoor, zicht, smaak, motorische vaardigheden en dergelijke. Bij 

cognitieve capaciteiten gaat het onder meer om verbale en numerieke vermogens, maar ook 

bijvoorbeeld om 'complexe management skills'. Persoonlijkheidsaspecten zijn in negen 

rubrieken ondergebracht, waaronder assertiviteit, empathie, angsten, etc. Bij gedragsstijlen 

zijn vier rubrieken onderscheiden, namelijk teamrollen, leiderschapsstijl, relatie met 

superieuren, stijl om anderen te beïnvloeden (zie bijlage 3 voor een overzicht van de 

belangrijkste persoonsattributen). 

Net zoals bij de Position Analysis Questionnaire (McCormick, Jeanneret & Mecham, 

1972) heeft een team van experts attribuutgewichten bepaald voor alle gedragsitems van het 

WPS. Na invulling van een WPS vragenlijst worden de ingevoerde gegevens gekoppeld aan 

de genoemde gewichten. Voor elk attribuut wordt uiteindelijk een belangscore vastgesteld, 

waarin drie componenten verwerkt zijn: scores op gedragsitems, onafhankelijkheid van 

gedragsitems (mate waarin item niet overeenstemt met andere items) en attribuutgewichten 

(Saville & Holdsworth, 1993). Deze belangscore zegt iets over het relatieve belang van een 

attribuut voor een succesvolle functievervulling. De score op de belang-schaal heeft een range 
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van O tot 100. Er worden ook breedte scores toegekend aan attributen. De breedte-index loopt 

van 0 tot 10. Deze laatste score zegt iets over voor het aantal taakgebieden waarover het 

desbetreffende attribuutitem belangrijk is. Breedtescores worden alleen toegekend aan 

attributen voor persoonlijkheid en cognitieve en fysieke capaciteiten. 

Eerder uitgevoerd onderzoek 

Het meest omvattende onderzoek met scores op attribuutitems is uitgevoerd door 

Schmidt (1991). Deze onderzoeker heeft twee aspecten onderzocht. Allereerst is er onderzoek 

uitgevoerd naar de gevoeligheid van het WPS om profielen van persoonsattributen te generen 

die functiespecifiek zijn. Vervolgens is onderzocht in welke mate attribuutprofielen 

voorspellend zijn voor goede functievervulling. 

Schmidt heeft beide onderzoeken uitgevoerd met een combinatiescore van door het 

WPS toegekende belang- en breedte-scores. Zoals hierboven reeds aangegeven heeft de 

breedte schaal een range van 0 tot 10. Schmidt heeft deze schaal echter in drieën opgedeeld en 

vermenigvuldigd met belangscores. Deze combinatiemaat wordt ook wel 'attribute criticality' 

genoemd. 

Schmidt heeft achttien clusters van functies onderscheiden en deze weer in twee 

groepen opgedeeld namelijk: 'blue collar'- en 'white collar'- workers. De 'blue collar' functies 

zijn geanalyseerd met een versie van het WPS voor manuele en technische functies, een versie 

die buiten ons onderzoek valt. De 'white collar' functies zijn geanalyseerd met zowel de versie 

voor administratieve en dienstverlenende functies als de management en staf versie van het 

WPS. De correlaties tussen de attribuutprofielen van de 11 clusters van 'white collar' functies 

variëren voor capaciteiten (fysieke en cognitieve capaciteiten) van .06 tot .93 (met een 

gemiddelde van .60) en voor persoonlijkheidsattributen van .39 tot .97 (met een gemiddelde 

van .80). Voor de clusters van 'blue collar' functies werden vergelijkbare correlaties 

gevonden. Schmidt concludeert hieruit het volgende: 'on average, the ability attribute 

profiles are moderately related, but there are instances of low and high similarity. (...) A 

moderate to high correlation exists among the personality-based job clusters. ' (Schmidt, 

1991,pl6enp20). 

Onduidelijk bij Schmidts onderzoek is wat gedaan is met nulscores. Er zijn nogal wat 

WPS-attributen waaraan bij sommige functies geen score, of een nulscore wordt toegekend. 

Dit kan de correlaties sterk verhogen. Ook is niet helder of attribuutprofielen van 

afzonderlijke functies in verschillende clusters van functies met elkaar gemiddeld zijn. Ook 

dit zou tot hogere correlaties aanleiding kunnen geven, omdat eventueel kleine verschillen 

tussen functies binnen eenzelfde cluster van functies weggemiddeld worden. Nieuw 

onderzoek in de volgende paragraaf zal over deze onderwerpen uitsluitsel moeten geven. 

Een tweede aandachtsgebied voor onderzoek (Schmidt, 1991) betrof de waarde van 

attribuutprofielen voor het onderscheiden van goede en minder goede presteerders in een 
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functie. Voor acht functies is een gelijktijdigheids validatieonderzoek uitgevoerd. Prestaties 

van functievervuilers zijn afgezet tegen de mate waarin persoonlijke attribuutscores aansluiten 

op het WPS-profiel van attributen. Bij in totaal 536 functievervuilers (gemiddeld 67 

functievervuilers per functie) zijn persoonlijkheids- en capaciteitentests afgenomen. Een 

'Person-Job-Match'-score is berekend voor iedere functievervuller. Deze score reflecteert in 

welke mate iemands persoonlijke attribuutscores aansluiten op het WPS-profiel van een 

functie. Correlaties zijn berekend tussen deze 'Person-Job-Match'-scores en door 

leidinggevenden beoordeelde 'overall' prestaties van functievervullers. In tabel 6.3.1 staan 

deze correlaties vermeld. De correlaties reflecteren in welke mate functieanalyse-instrumenten 

in staat zijn kritieke attribuutprofielen te genereren die gebruikt kunnen worden voor 

selectiedoeleinden om die mensen te selecteren die het best bij een functie passen. Dit wordt 

ook wel synthetische validiteit (of'job component validity') genoemd. Uiteindelijk gaat het er 

bij deze vorm van validiteit om aan te tonen dat voor functies die een functiecomponent 

gemeenschappelijk hebben, dezelfde kritieke persoonsattributen benodigd zijn. Hier wordt 

deze vorm van validiteit onderzocht door de voorspellende waarde in te schatten van scores 

die de mate van aansluiting van kenmerken van mensen op kritiek geachte attribuutprofielen 

weerspiegelen. 

Tabel 6.3.1 Correlaties tussen, door leidinggevenden geschatte, prestaties van 

functievervuilers en 'Person-Job-Match'-scores voor capaciteiten en persoonlijkheids-

attributen. 

Betrokken functie N capaciteiten persoon-

lijkheids-

attributen 

combinatie 

persoonlij kh.-

attributen en 

capaciteiten 

Administrators 91 .33** .33** .40** 

Billing Clerks 55 .29* .23 .32* 

Credit Analysts 80 .30** .19 .31** 

Customer service 97 .19 .15 .25* 

Financial Analysts 85 .29* .28* .38* 

Maintenance Workers 23 .63** .58** .60** 

Production workers 105 .33** .25** .38** 

Alle functies tezamen 536 .30* * .25** .36** 

Bij capaciteiten gaat het om zowel fysieke als cognitieve capaciteiten; bij persoonlijkheidsattributen gaat het zowel om 
persoonslijkheidskenmerken als gedragsstijlen; De correlaties betreffen geobserveerde waarden, er zijn geen statistische correcties 
toegepast; 
* p <.05, tweezijdig getoetst; ** p <.01, tweezijdig getoetst. 
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In de tabel is te zien dat doorgaans relatief hoge correlaties te vinden zijn tussen 

prestaties en 'Person-Job-Match'-scores. De gemiddelde correlatie voor capaciteiten is .30, 

voor persoonlijkheidsattributen .25. Afgezet tegen waarden die doorgaans gevonden worden 

als het om de predictieve validiteit van psychologische tests gaat (zie hoofdstuk 3) is de 

gevonden correlatie met prestaties van persoonlijkheidsattributen relatief hoog en die van 

capaciteiten wat lager. Wel dient te worden opgemerkt dat het hier om minder complexe 

functies gaat en bijvoorbeeld geen managementfuncties bij het onderzoek zijn betrokken. Een 

aantal van deze functies is geanalyseerd met de WPS-versie voor manuele en technische 

functies. Waarschijnlijk zijn de overige functies geanalyseerd met de A&D-versie van het 

WPS (misschien met uitzondering van financial analysts). Graham (1992) heeft een 

soortgelijke analyse uitgevoerd voor een meer complexe functie, namelijk 

luchtverkeersleider. In de twee en halfjaar durende opleiding zijn 'Person-Job-Match'-scores 

van studenten gecorreleerd met examengegevens en door docenten geschatte prestaties. 

Graham vond zeer lage correlaties bij zowel examengegevens (gemiddelde r -0.10; aantal 

studenten circa 365), als bij beoordelingen door docenten (gemiddelde r 0.02; aantal studenten 

circa 136). 

De conclusies uit dit onderzoek waren: 'The relationships between Person-Job Match 

scores and various measures of Air Traffic Controller performance were found to be weak, 

which could be taken to indicate that the human attributes identified as job-relevant by the 

WPS are not in fact associated with successful performance' (Graham, 1992, pi) en: 'if 

however, the job which is to be the object of analysis is fairly high-level of complex it may not 

be effective use 'Person-Job-Match'-scores as a means of testing WPS-validity (Graham, 

1992, p80)'. Voorgesteld werd om naar andere validiteitsaspecten te kijken, zoals de 

convergentie in oordelen bij verschillende typen beoordelaars, en de mate waarin het WPS 

tussen verschillende functies kan onderscheiden. Zo optimistisch als de conclusies van 

Schmidt zijn, zo pessimistisch zijn deze onderzoeksconclusies. Men kan zich afvragen wat de 

oorzaak is van zulke uiteenlopende onderzoeksresultaten. 

Exploratieve onderzoeken naar de psychometrische kwaliteiten WPS-attribuutprofielen. 

Hier worden de resultaten van vier exploratieve deel-onderzoeken besproken naar de 

waarde van de attribuutprofielen die het WPS genereert na functieanalyse met de WPS 

vragenlijsten. In elk onderzoek staat een ander thema centraal. Allereerst wordt gekeken naar 

het onderscheidend vermogen van WPS-attribuutprofielen, waarmee uiteenlopende functies 

met elkaar vergeleken worden. Hiervoor zal een aantal functies van de management en staf 

versie en van de administratieve en dienstverlenende versie geselecteerd worden. Ten tweede 

wordt onderzocht wat de invloed van functiecontextvragen is op door het WPS geproduceerde 

attribuutprofielen. Tijdens een exploratieve analyse met het WPS was namelijk gebleken dat 

functiecontextvragen een rol spelen bij het toekennen van attribuutgewichten door het WPS. 
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Het is de vraag of het theoretisch wenselijk is dat de functiecontext mede bepalend is voor het 

tot stand komen van attribuutprofielen. Uiteindelijk gaat het erom dat door een analyse van de 

taakinhoud van een functie duidelijk moet worden welke attributen belangrijk zijn. De meeste 

functiecontextvragen bestaan uit items die pas te beoordelen zijn op grond van informatie 

over de taakinhoud, waarbij het de vraag is of deze afleiding niet aan experts over gelaten zou 

moeten worden. Het gaat dan om alle items waarbij naar niveau-aspecten van de functie wordt 

gevraagd. Onder de functiecontextvragen bevindt zich zelfs een aantal vragen, dat direct met 

persoonsattributen te maken lijkt te hebben (complexiteit van redeneren, zie ook paragraaf 

6.2). Uit het onderzoek dat beschreven is in de vorige paragraaf bleek dat personeelsleden 

veel beter in staat zijn niveau-aspecten van een functie (functiewaarderings-items) in te 

schatten dan de taakinhoud in gedragstermen te beoordelen. Op grond van deze 

onderzoeksbevindingen zou men er juist voor kunnen kiezen de beoordeelde niveau-aspecten 

van een functie mee te nemen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. In dat geval is 

het de vraag wat het meest zou moeten bijdragen aan het tot stand komen van 

attribuutprofielen: de informatie verkregen uit een analyse van de taakinhoud, of de 

beoordeelde niveau-aspecten van een functie. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat het 

misschien helemaal niet nodig is de taakinhoud van een functie te analyseren. Hier zal 

onderzocht worden hoeveel invloed de functiecontextvragen hebben op het tot stand komen 

van WPS-attribuutprofielen. 

Een derde onderzoeksthema betreft de relatie tussen de IBB bij het invullen van de 

WPS vragenlijst en de overeenstemming in door het WPS toegekende attribuutprofielen. Uit 

het vorig hoofdstuk kwam naar voren dat de IBB bij het invullen van de WPS vragenlijst vrij 

laag was. Onderzocht wordt hoe groot de samenhang is tussen door het WPS gegenereerde 

attribuutprofielen, indien individueel geanalyseerde WPS gegevens van eenzelfde functie 

apart verwerkt worden. 

Tot slot zal onderzocht worden in hoeverre de scores die het WPS aan attributen 

toekent, overeenkomen met door beoordelaars rechtstreeks gescoorde attributen. 

6.3.2 Methode 

Genoemde vier onderzoeksthema's worden uitgewerkt in een viertal deelonderzoeken. 

Voorafgaand aan de bespreking van deze deelonderzoeken worden hier echter eerst nog 

enkele algemene punten aan de orde gesteld. Omdat het om exploratief onderzoek gaat, is het 

aantal functies beperkt gehouden. Bovendien is de keuze van functies die in het onderzoek 

opgenomen zijn pragmatisch tot stand gekomen: slechts functies waarvoor meerdere WPS 

rapporten beschikbaar waren, zijn in het databestand opgenomen. Alleen voor het rechtstreeks 

beoordelen van attribuutprofielen is speciaal voor dit onderzoek data verzameld. 
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Rubricering van attribuutitems en attribuutindexen 

De verschillende attribuutitems zijn ondergebracht in de volgende categorieën: fysieke 

capaciteiten (38 items), cognitieve capaciteiten (80 items), persoonlijkheidskenmerken (60 

items) en gedragsstijlen (28 items). Voor alle onderzoeksthema's zullen scores van 

verschillende attribuutprofielen met elkaar vergeleken worden per onderscheiden attribuut

categorie. Ook hierbij zijn veel relatief veel nulscores te vinden; er is voorgekozen 

persoonsattributen die bij geen van de betrokken functies relevant zijn, uit de analyses weg te 

laten. Er worden drie verschillende berekeningen uitgevoerd: 

over alle items, met weglating van niet relevante items (w.n.r.i) waarop in alle te 

vergelijken profielen een nulscore is toegekend, de andere nulscores zijn als echte nul in de 

berekeningen opgenomen (w.n.r.i.-totaal). 

- over alle items, met weglating van paarsgewijze niet relevante items: hierbij zijn telkens 

paarsgewijs items weggelaten waarop gemeenschappelijk een nul was toegekend bij alle 

mogelijke te vergelijken attribuutprofielen (w.n.r.i.-paarsgewijs). 

- over alleen relevante items (r.i.): dit zijn items die in alle te vergelijken profielen een score 

boven de nul hebben. 

Het paarsgewijs vergelijken van gemeenschappelijke nulscores is een nieuwe variant. 

Uit een aantal exploratieve analyses bleek dat de correlaties tussen te vergelijken 

attribuutprofielen positief beïnvloed konden worden door gemeenschappelijke nulscores bij 

sommige functies. In deze onderzoekspraagraaf worden in de meest gevallen 

attribuutprofielen van zes functies met elkaar vergeleken. Hierbij kan het voorkomen dat één 

functie op net iets andere persoonsattributen een score heeft dan de andere vijf, waardoor een 

hogere correlatie tussen attribuutprofielen ontstaat. Om het effect van gemeenschappelijke 

nulscores op correlaties tussen attribuutprofielen te elimineren, worden attribuutprofielen 

telkens paarsgewijs vergeleken. Door beide 'w.n.r.i.'-correlaties te vergelijken wordt duidelijk 

in hoeverre gemeenschappelijke nulscores van invloed zijn op de gevonden correlaties. 

Zoals eerder aangegeven wordt door het WPS aan attribuutitems zowel een 

belangscore als een breedtescore toegekend. Hier zullen de analyses worden uitgevoerd met 

drie typen indices: 

belang: de WPS belang scores 

criticality: de breedte-maal-belang-index van Schmidt 

- breedte: de WPS breedte scores 
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Onderzoek 1 : het onderscheidend vermogen van attribuutprofielen 

Om het onderscheidend vermogen van attribuutprofielen te onderzoeken, zijn 

attribuutprofielen van zes uiteenlopende functies met elkaar vergeleken. Het gaat om twee 

functies die met de A&D-versie van het WPS geanalyseerd zijn en vier functies die met de 

M&S-versie van het WPS geanalyseerd zijn: kraamverzorgende, matroos (A&D-functies), 

directeur, selectiepsycholoog, sales manager en AIO (M&S-functies). Bij de matroos gaat het 

overigens om een administratieve functie: iemand die bij de marine eenvoudig administratieve 

taken verricht. Profielen van attribuutitems per attribuutcategorie zullen met elkaar vergeleken 

worden door de correlatie tussen de itemprofielen te berekenen. Daarnaast zal voor de belang 

en breedtescores die het WPS toegekend heeft aan de attribuutitems, de standaarddeviatie per 

item vastgesteld worden door alleen functies bij deze berekening te betrekken waarvoor het 

desbetreffende attribuutitem relevant is (nulscores worden hierbij niet meegenomen). 

Met uitzondering van de AIO-functie waarbij maar één beoordelaar betrokken was, 

zijn bij de overige functies vier tot zes beoordelaars ingeschakeld om de desbetreffende 

functies te analyseren. In alle gevallen ging het hierbij om functievervuilers. 

Attribuutprofielen zijn door het WPS gegenereerd door gegevens van individueel ingevulde 

WPS-vragenlijsten te combineren. 

Onderzoek 2: Invloed van functiecontextvragen op het tot stand komen van WPS-

attribuutprofielen. 

De WPS-vragenlijst bestaat uit twee gedeelten: een gedeelte waarmee de taakinhoud 

van een functie geanalyseerd wordt en een gedeelte met functiecontextitems (zie vorig 

hoofdstuk). Om het effect van functiecontextvragen op door het WPS toegekende 

attribuutscores te onderzoeken zijn van de WPS vragenlijst alleen de functiecontextitems 

beoordeeld zonder de taakinhoud van een functie nader te analyseren. Dit is op twee manieren 

gedaan. Ten eerste zijn alle functiecontextitems beantwoord voor een 'gemiddelde HBO'-

staffunctie (door ons). Hiervoor is op alle aan het functieniveau gerelateerde items doorgaans 

halverwege of net voorbij het midden van een schaal gescoord, bij de overige items 

(arbeidsomstandigheden, reizen, interpersoonlijke relaties) is de minimum score toegekend. 

Ten tweede is aan alle functiecontextitems de minimum score toegekend. Dat betekent dat aan 

alle items die met het functieniveau te maken hebben de laagste score is toegekend. Voor 

beide sets van functiecontextgegevens zijn door het WPS de bijbehorende attribuutprofielen 

gegenereerd. Deze attribuutprofielen zijn vergeleken met de attribuutprofielen van de zes 

eerder beschreven volledig geanalyseerde functies. 
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Onderzoek 3: Relatie IBB WPS vragenlijst-gegevens en samenhang WPS-attribuut-

profielen. 

Voor eerder beschreven onderzoek zijn WPS functieanalysegegevens van meerdere 

beoordelaars bij elkaar gevoegd en op grond hiervan heeft het WPS een profiel van 

peroonsattributen gegenereerd. Voor een tweetal functies, namelijk kraamverzorgende en 

matroos (met administratieve taken), is onderzocht wat de samenhang is tussen 

attribuutprofielen als de WPS-vragenlijst-gegevens van dezelfde functie voor elke beoordelaar 

afzonderlijk verwerkt worden. Ook is onderzocht in hoeverre individueel verkregen 

attribuutprofielen correleren met het attribuutprofiel dat het WPS genereert als alle individuele 

WPS vragenlijstgegevens met elkaar worden gecombineerd. De functie van matroos werd 

door zes beoordelaars beoordeeld die van kraamverzorgende door vier. 

De samenhang in attribuutprofielen van afzonderlijk beoordelaars wordt afgezet tegen 

de hoogte van de IBB die behaald is bij de analyse van de functie-inhoud. Om het aantal 

beoordelaars niet van invloed te laten zijn op berekeningen van de IBB voor de analyse van de 

taakinhoud van de twee functies met de WPS-vragenlijst, zijn nieuwe berekeningen van de 

IBB bij de analyse van de functie-inhoud uitgevoerd, en wel over alle items, waarbij telkens 

per beoordelaarspaar gemeenschappelijke items zijn weggelaten die beide niet relevant 

vonden (w.n.r.i.-paarsgewijs). Voor de functie van kraamverzorgende werd op deze manier 

een gemiddelde IBB behaald bij de analyse van de taakinhoud van .06 (gemiddeld aantal 

items: 39 van de in totaal 298 items) en voor matroos van: -.50 (gemiddeld aantal items: 104 

van de in totaal 298 items). De IBB berekend over door alle beoordelaars gemeenschappelijk 

als relevant aangemerkte items (r.i.-totaal-items) was .34 bij de kraamverzorgende (gemiddeld 

aantal items: 20) en .19 bij de matroos (gemiddeld aantal items: 23). 

Voor het toetsen of gevonden correlaties bij de twee functies van elkaar verschillen 

wordt formule 3 zoals beschreven in paragraaf 2.3 gebruikt. 

Onderzoek 4: Correlatie tussen, door het WPS gegenereerde attribuutprofielen en direct 

gescoorde attributen. 

Normaal gesproken combineert het WPS-vragenlijstgegevens van verschillende 

beoordelaars om een, bij de functie behorend, attribuutprofiel te genereren. Het op deze 

manier verkregen attribuutprofiel van de functie van kraamverzorgende is vergeleken met 

rechtstreeks op belang beoordeelde attributen. 

Als beoordelaars traden op: een student-onderzoekster A&O-psychologie, de 

onderhavige onderzoekster en een universitair docente A&O-psychologie. Aan de hand van 

een functiebeschrijving werden alle attributen uit het WPS-attributenmodel op belang voor de 

functie beoordeeld op een zevenpuntsschaal, die in de praktijk ook gehanteerd wordt bij de 

WPS-vragenlijst. Deze schaal heeft als uiterste schaalwaarden ' niet belangrijk voor de 
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functiedoelen' (waarde 1) en 'essentieel voor alle functiedoelen' (waarde 7). De score 1 van 

deze schaal is als nul-score opgevat voor de indeling van items in analyserubrieken ('w.n.r.i.'-

totaal, 'w.n.r.i.'-paarsgewijs en 'r.i.'-totaal). 

Eerst is de IBB bepaald van de rechtstreeks beoordeelde attribuutgegevens. Hiervoor 

is de correlatie tussen attribuutitems van beoordelaarparen vastgesteld. Omdat waarden van de 

drie beoordelaars met elkaar gecombineerd zijn, is de betrouwbaarheid van deze gegevens 

geschat door toepassing van de Spearman Brown formule (zie paragraaf 2.3, formule 2). 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen de WPS-attribuutprofielen en de direct gescoorde 

attribuutprofielen. 

143 



6.3.3 Resultaten 

Onderzoek 1: Het onderscheidend vermogen van attribuutprofielen 

In tabel 6.3.2 staan de gemiddelde correlaties tussen de attribuutprofielen van zes 

functies (kraamverzorgende, matroos, directeur, selectiepsycholoog, sales manager en AIO) 

vermeld per attribuutcategorie. De gemiddelde correlatie tussen de belangscores van de totale 

attribuut-profielen van de zes functies is redelijk hoog. Voor alle items van de vier 

attribuutrubrieken tezamen is deze gemiddelde correlatie .76 (aantal betrokken attribuutitems 

is 208). Indien niet relevante persoonsattribuutitems weggelaten worden (waar alle functies 

een nulscore voor hebben), dan is de gemiddelde correlatie .58 (aantal betrokken 

attribuutitems is 115). In tabel 6.3.2 worden correlaties tussen attribuutprofielscores van de 

zes functies weergegeven voor de afzonderlijke attribuutrubrieken. 

Tabel 6.3.2 Correlaties tussen de attribuutprofielen van zes functies 

w.n.r.i. w.n.r.i r.i. 

paarsgewijs totaal totaal 

r (sd) ni r (sd) ni r (sd) ni 

Fysieke capaciteiten 

Belang -.56 (.18) 5 .14 (.50) 7 -

'Criticality' -.41 (.26) 5 .17 (.50) 7 -
Breedte -.33 (.25) 6 1 .13 (.50) 6 -

Cognitieve capaciteiten 

Belang -.09 (.26) 22 .33 (.23) 36 .72 (.28) 5 

'Criticality' .05 (.28) 22 .28 (.26) 36 .88 (.23) 5 

Breedte -.05 (.41) 15 .13 (.33) 28 -

Persoonlijkheid 

Belang .63 (.17) 33 .74 (.11) 42 .82 (.11) 15 

'Criticality' .48 (.21) 33 .58 (.15) 42 .47 (.20) 15 

Breedte .02 (.36) 17 .21 (.25) 26 -

Gedragsstijlen 

Belang .71 (.19) 28 .71 (.19) 28 .71 (.19) 28 

w.n.r.i.: met weglating van niet relevante items, dat wil zeggen items met gemeenschappelijke nulscores, zoals paarsgewijs of in totale 
groep (zes functies tegelijk) bepaald: r.i.: analyses alleen over relevante items uitgevoerd, dat wil zeggen items waarop alle zes functies 
(totaal) een score boven de nul hebbben; r: gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van de zes functies; sd: standaard deviatie 
hierbij; ni: aantal betrokken attribuut-i terns. 
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Attribuutprofielen bij persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen blijken hoog met 

elkaar te correleren. Voor belangscores bij persoonlijkheid is de gemiddelde correlatie tussen 

attribuutprofielen .63, voor gedragsstijlen is deze correlatie .71. Bij cognitieve en fysieke 

capaciteiten is er geen positieve samenhang tussen attribuutprofielen en worden zelfs 

negatieve correlaties gevonden (-.09 voor cognitieve en -.56 voor fysieke capaciteiten). Bij 

persoonlijkheidsattributen blijkt er geen samenhang te zijn tussen breedtescores van 

attribuutprofielen (r= .02). Indien belang met breedte gecombineerd wordt (in de zogenaamde 

criticality-index) wordt een correlatie gevonden die iets lager is dan de correlatie die alleen op 

belang gebaseerd is (r= .48). 

Voor een aantal attribuutitems geldt dat ze vrijwel niet onderscheiden tussen de zes 

functies. Het gaat om attributen waarop alle zes functies een score hoger dan nul hebben (r.i.-

items). Dit geldt voor vijf attribuutitems voor cognitieve capaciteiten (r= .72), voor 15 

persoonlijkheidsattributen (r= .82) en alle 28 items voor gedragsstijlen (r= .71) (zie bijlage 3 

voor de omschrijving van alle betrokken attribuutitems). 

Het verschil tussen 'm.w.r.i.-paarsgewijs'- en 'm.w.r.i.-totaal'-items betreft de wijze 

waarop gemeenschappelijke items met nulscores weggelaten zijn. Bij 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-

correlaties is dat telkens per functiepaar bekeken, bij 'm.w.r.i.-totaal' is dat voor alle zes 

functies bij elkaar bekeken. De berekening 'm.w.r.i.-totaal' is logischerwijs over een groter 

aantal items uitgevoerd, omdat er minder items zijn waarop alle functies een nulscore hebben 

dan wanneer dit per functiepaar wordt vastgesteld. Alle correlaties zijn bij 'm.w.r.i.-totaal'-

correlaties wat hoger dan bij 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-correlaties. De enige verklaring hiervoor is 

dat functieparen bij 'm.w.r.i.-totaal'-correlaties toch nulscores gemeenschappelijk hebben, die 

er bij 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-correlaties geheel uitgefilterd zijn. Bij belangscores van 

cognitieve capaciteiten is te zien dat deze gemeenschappelijke nulscores ertoe kunnen leiden 

dat een negatieve correlatie bij de 'm.w.r.i.-paarsgewijs'-items (-.09) kan omslaan tot een 

relatief gematigde positieve correlatie (.33). Dit is ook te zien bij fysieke capaciteiten (-.56 

wordt .14). Bij persoonlijkheidsattributen leidt het tot een verhoging van de correlatie (.63 

wordt .74). 

In tabel 6.3.3 staan de afzonderlijke correlaties vermeld tussen de zes functies voor 

belangscores en de criticality-index, waarbij aspecten (persoonsattribuutitems) met 

gemeenschappelijke nulscores paarsgewijs zijn weggelaten ('m.w.r.i.-paarsgewijs'-correlaties). 

Gemeenschappelijke nulscores spelen bij deze correlaties dus geen rol. 
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Tabel 6.3.3 Correlaties tussen attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten, 

persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen van zes functies 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Dir Mng SP Aio Krv Mtr 

Cognitieve Capaciteiten 

1. Directeur (Dir) 1.00 -.08 .42 .33 .29 -.08 
2. Manager (Mng) -.17 1.00 .48 -.13 -.04 -.32 
3. Selectiepsycholoog (SP) -.13 .34 1.00 .08 .52 -.10 
4. AIO AO-psychologie (Aio) .63 -.12 -.15 1.00 -.06 -.33 
5. Kraamverzorgende (Krv) -.03 -.12 -.12 -.14 1.00 -.20 
6. Matroos (Mtr) -.20 -.29 -.32 -.34 -.23 1.00 

Persoonlijkheid 

1. Directeur (Dir) 1.00 .61 .63 .22 .66 .07 
2. Manager (Mng) .87 1.00 .58 .57 .57 .48 
3. Selectiepsycholoog (SP) .75 .85 1.00 .51 .84 .29 
4. AIO AO-psychologie (Aio) .44 .58 .62 1.00 .47 .18 
5. Kraamverzorgende (Krv) .79 .75 .74 .58 1.00 .47 
6. Matroos (Mtr) .47 .56 .55 .23 .60 1.00 

Gedragsstijlen 

1. Directeur (Dir) 1.00 
2. Manager (Mng) .98 1.00 
3. Selectiepsycholoog (SP) .89 .93 1.00 
4. AIO AO-psychologie (Aio) .38 .51 .67 1.00 
5. Kraamverzorgende (Krv) .83 .87 .88 .56 1.00 
6. Matroos (Mtr) .56 .63 .71 .45 .78 1.00 

In onder-driekhoek correlaties tussen belang-scores van attributen; in boven-driehoek con-elaties tussen criticality-indices; 
Betrokken functies: Dir= Directeur, Mng= Manager, SP= Selectiepsycholoog, AIO= Assistent in opleiding, Krv= Kraamverzorgende, 
Mtr= Matroos, 

Tussen attribuutprofielen van functies komen bij cognitieve capaciteiten enkele 

negatieve correlaties voor, die zeer opmerkelijk genoemd kunnen worden. Tussen de 

directeurs functie en de managersfunctie wordt bijvoorbeeld een negatieve correlatie gevonden 

van -.17 voor belangscores en -.08 voor de 'criticality'-index. Met name voor cognitieve 

capaciteiten zouden de eerste vier functies toch redelijk dicht bij elkaar moeten liggen. Het 

gaat in alle gevallen om functies die doorgaans bezet worden door academici, of ervaren 

HBO-ers. Men zou bij deze vier functies minstens een matig positieve correlatie verwachten 

tussen de attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten. De matroosfunctie staat wat betreft 

intellectuele vereisten het verst van deze vier functies af. Een negatieve correlatie met het 

attribuutprofiel van deze functie is derhalve min of meer te verwachten. De functie van 

kraamverzorgende zit wat betreft niveau van cognitieve capaciteiten tussen de matroosfunctie 
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en de eerste vier functies in. Het hier geschetste beeld van drie niveaus in cognitieve 

vaardigheden is echter niet terug te vinden in de correlaties. 

Met betrekking tot correlaties tussen profielen van persoonlijkheidskenmerken en 

gedragsstijlen is het wat complexer een verwacht beeld af te zetten tegen gevonden 

correlaties, omdat het lastiger is te bedenken welke functies qua persoonlijkheid dicht bij 

elkaar zouden moeten liggen. In de tabel is wel te zien dat de correlaties tussen het profiel van 

persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen van de AIO-functie het meest afwijken van die 

van de directeursfunctie. De gevonden correlaties zijn over het algemeen nog lager dan de 

correlaties tussen profielen van de matroosfunctie en de directeursfunctie. Waardoor deze 

verschillen veroorzaakt worden is onduidelijk. 

Om meer inzicht te krijgen in deze onverwachte resultaten zijn voor alle bij de 

analyses betrokken attribuut-items (waarop tenminste één functie een score hoger dan nul 

heeft) de volgende gegevens berekend: gemiddelde scores, standaarddeviaties (waarbij 

nulscores niet meegenomen zijn in de berekeningen) en het aantal en type functies dat een 

score hoger dan nul heeft (zie bijlage 3). 

Wanneer gekeken wordt welke functies een score hoger dan nul hebben bij 

attribuutitems voor cognitieve capaciteiten, dan lijken de scores vrij willekeurig gegeven te 

zijn. Bijvoorbeeld op het item: 'can reason with simple oral information' hebben de 

directeursfunctie en de AIO-functie een score hoger dan nul, terwijl de manager, de 

selectiepsycholoog en de matroosfunctie een score hoger dan nul hebben op het item: 'can 

reason with complex oral information'. Verwacht zou worden dat zowel AIO, directeur, 

manager als selectiepsycholoog op het laatst genoemde item (complexe informatie) zouden 

scoren en de matroos op het eerst genoemde item (eenvoudige informatie). Voor de 

kraamverzorgende die helemaal geen score heeft op een van deze items zou verwacht kunnen 

worden dat het item: 'can reason with moderate oral information' van belang zou zijn. Op het 

item 'can reason with moderate written information' heeft de kraamverzorgende wel een score, 

maar op hetzelfde item voor het complexe niveau: 'can reason with complex written 

information' hebben alleen de manager en de selectiepsycholoog een score, terwijl de AIO en 

directeur hier helemaal niet op scoren. 

De gevonden negatieve correlaties tussen de attribuutprofielen voor cognitieve 

vermogens lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat functies verschillen in of ze wel of niet 

een score boven de nul op attribuutitems hebben. Als de ene functie een score hoger dan nul 

heeft op bijvoorbeeld het item 'can reason with complex information' en een nulscore voor het 

item 'can reason with simple information', komt het vaak voor dat dit bij een andere functie 

net andersom is. Als functies eenmaal een score boven de nul hebben op een item, dan blijkt 

de standaarddeviatie in veel gevallen niet hoog te zijn, waardoor functies als ze eenmaal 

scoren op een item zich niet sterk kunnen onderscheiden. 
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Ook bij de meeste items voor persoonlijkheidsattributen zijn de standaarddeviaties 

relatief laag. Functies lijken zich meer te onderscheiden in het wel of niet hebben van een 

score op een item dan in de feitelijke hoogte van scores. Maar ook indien beide aspecten 

meegenomen worden in analyses, kunnen functies niet goed worden onderscheiden. De 

correlaties tussen attribuutprofielen voor persoonlijkheid blijken namelijk hoog te zijn, ook 

wanneer items in de berekeningen meegenomen worden waarbij de ene functie wel een score 

boven de nul heeft en de andere functie niet ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-correlaties; zie tabel 6.3.3). 

Voorbeelden van persoonlijkheidskenmerken waarop alle functies een score boven de nul 

hebben zijn: 'likes to direct/ manage/ control people'; 'is confident with people'; 'use data/logic 

in analysing'; 'analyses others behavior'; 'enjoys physical exercise'; 'enjoys strategic planning'; 

'is ambitious for succes'. 

Bij gedragsstijlen is in geen van de gevallen een nulscore toegekend. Maar uit 

voorgaande analyses bleek dat functies op deze attribuutitems niet goed onderscheiden 

(gemiddelde correlatie was .71). Voorbeelden van items met een relatief lage standaard 

deviatie zijn: 'is a completer-sees projects through'; 'is an implementer- sets manageable 

tasks'; 'is a delegative leader'; 'is a reciprocating subordinate'; 'is a culture fitter'. 

Bij de 'criticality'-indices zijn dezelfde patronen terug te vinden als bij belangscores 

van attribuutitems. De correlaties tussen attribuutprofielen zijn daarentegen over het geheel 

genomen iets lager. Bij het WPS wordt overigens bij gedragsstijlen alleen gebruik gemaakt 

van belangscores, 'criticality'-scores komen dus bij gedragsstijlen niet voor. 

Uit deze analyses kunnen de volgende conclusies getrokken worden: het 

onderscheidend vermogen van attribuutprofielen voor persoonlijkheid en gedragsstijlen is 

relatief laag. De gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van zes uiteenlopende functies 

was respectievelijk .64 en .71. Bij persoonlijkheidsattributen blijken functies nog wel eens te 

verschillen in het al dan niet hebben van een score op een specifiek item. Bij 15 items hebben 

alle functies een score hoger dan nul, hierbij is de correlatie tussen profielen hoog (.82). 

Attributen voor cognitieve capaciteiten correleren niet positief, ook niet waar dat wel 

verwacht en wenselijk geacht kan worden. Het cognitieve niveau van de bij het onderzoek 

betrokken functies lijkt niet altijd in de attribuutprofielen te worden weerspiegeld. De scores 

die aan de items voor cognitieve capaciteiten aan de zes functies toegekend zijn, lijken vrij 

willekeurig te zijn. 
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Onderzoek 2: Invloed van functiecontextvragen op het tot stand komen van WPS-

attribuutprofielen 

Indien alleen functiecontextgegevens beschikbaar zijn en geen gegevens over de 

functie-inhoud, genereert het WPS toch een volwaardig rapport. Aan attribuutitems kent het 

WPS in op deze manier verkregen rapporten alleen belangscores toe en geen breedte-index. 

Fysieke capaciteiten worden niet genoemd in deze rapporten. In tabel 6.3.4 worden de 

correlaties weergegeven tussen de belangscores van de attribuutprofielen van de zes volledig 

geanalyseerde functies en de belangscores van de attribuutprofielen die alleen op grond van 

functiecontextgegevens tot stand gekomen zijn. In het ene geval is overal de minimumscore 

toegekend aan alle functiecontextitems, in het andere geval zijn functiecontextitems gescoord 

alsof het om een 'gemiddelde' HBO-functie ging. 
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Tabel 6.3.4 Correlaties tussen attribuutprofielen van zes volledig geanalyseerde functies en 

alleen met functiecontextinformatie tot stand gekomen attribuutprofielen (belangscores): 

Attribuutprofielen op grond van alleen functiecontextgegevens: 

overal minimum als gemiddelde HBO 

score toegekend functie gescoord 

w.n.r.i. r.i. w.n.r.i. r.i. 
r (ni) r (ni) • (ni) r (ni) 

Cognitieve Capaciteiten 
1. Directeur .42(15) 1.00(2) .24(16) -.17(6) 
2. Manager .39(17) 1.00(2) -.03 (18) -.04 (6) 
3. Selectiepsycholoog .38(12) 1.00(2) -.10(14) -.14(5) 
4. AIO AO-psychologie .32 (22) 1.00(2) .10(23) .19(6) 
5. Kraamverzorgende .47 (10) 1.00(2) -.10(10) .21 (7) 
6. Matroos .35 (16) 1.00(2) .01 (17) .03 (6) 

gemiddelde correlatie: 39 1.00 .02 .01 

Persoonlijkheid 

1. Directeur 48 (30) .35 (9) .59 (30) .66(19) 
2. Manager 47 (32) .40 (9) .67 (32) .66(19) 
3. Selectiepsycholoog 59(28) .54 (9) .62 (28) .78(19) 
4. AIO AO-psychologie 60(18) .56 (9) .68 (21) .81(19) 
5. Kraamverzorgende 54 (36) .54 (9) .68 (36) .75(19) 
6. Matroos 52 (23) .74 (9) .45 (23) .84(16) 

gemiddelde correlatie: 53 .52 .62 .75 

Gedragsstijlen 

1. Directeur .39 (28) -.39 (28) .40 (28) .40 (28) 
2. Manager .32 (28) -.32 (28) .49 (28) .49 (28) 
3. Selectiepsycholoog .01 (28) -.01 (28) .70 (28) .70 (28) 
4. AIO AO-psychologie 21 (28) .21 (28) .65 (28) .65 (28) 
5. Kraamverzorgende 01 (28) .01 (28) .73 (28) 73 (28) 
6. Matroos 35 (28) .35 (28) .80 (28) .80 (28) 

gemiddelde correlatie: 03 -.03 .63 .63 

w.n.r.i.: met weglating van paarsgewijs gemeenschappelijk niet relevante items; r.i: analyses over paarsgewijs gemeenschappelijk relevante 
items; rxorrelatie attribuutprofielen volledig geanalyseerde functies en profielen op grond van functiecontextgegegevens; ni; aantal items. 

Uit tabel 6.3.4 blijkt dat het attribuutprofiel van een 'gemiddelde HBO-functie', dat 

alleen op functiecontextitems gebaseerd is, doorgaans hoog correleert met de 

attribuutprofielen van de zes volledig geanalyseerde functies. Bij persoonlijkheidsattributen is 

de gemiddelde correlatie, na weglating van niet relevante items, gelijk aan .62 (range van .45 

tot .68), en bij gedragstijlen is dit .63 (range van .40 tot .80). Bij capaciteiten is er vrijwel geen 

samenhang in attribuutprofielen: de gemiddelde correlatie is .02 (range van correlaties liggen 
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tussen -.10 en .24). Voor items die de volledig geanalyseerde functies gemeenschappelijk 

hebben met de HBO-functie (r.i.-items) is te zien dat vooral hoge correlaties gevonden 

worden bij persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen. Bij persoonlijkheidsattributen wordt 

een gemiddelde correlatie gevonden van .75 (range van .66 tot .84). Bij cognitieve 

capaciteiten ligt deze correlatie rond de nul. 

Wanneer alleen de minimale score wordt toegekend op de functiecontextitems en 

wanneer verder de taakinhoud van de functie niet wordt geanalyseerd, dan wordt toch een 

volwaardig WPS-rapport gegenereerd met attribuutprofielen die opmerkelijk hoog correleren 

met de attribuutprofielen van de zes functies. Dit geldt voor persoonlijkheidsattributen (de 

gemiddelde correlatie is .53, range van .47 tot .60 over 'w.n.r.i.'-items), maar ook voor 

cognitieve capaciteiten (de gemiddelde correlatie .39, range van .32 tot .47 over 'w.n.r.i.'-

items). Dit laatste is opvallend, aangezien er zeer lage correlaties werden gevonden met het 

attribuutprofiel van de 'gemiddelde' HBO (verder niet geanalyseerde) functie. Dit zou het 

gevolg kunnen zijn van het feit dat maar weinig items daadwerkelijk een score hoger dan nul 

hebben gekregen bij de minimaal gescoorde functie. Uiteindelijk zijn er maar twee items waar 

dit voor geldt. Kennelijk is bij de zes functies een hogere score toegekend aan deze twee items 

dan aan de andere items, waardoor toch een redelijke correlatie behaald wordt bij de 'w.n.r.i.'-

items. Voor de attribuutprofielen die tot stand gekomen zijn door aan alle functiecontextitems 

de minimale score toe te kennen, ofte scoren voor een gemiddelde HBO-functie, is in bijlage 

3 aangegeven op welke attribuutitems het WPS een score hoger dan nul heeft toegekend. 

De negen items die een score hoger dan nul hebben in het profiel van 

persoonlijkheids-kenmerken gebaseerd op minimaal gescoorde functiecontextgegevens, 

correleren relatief hoog met scores die aan dezelfde items zijn toegekend bij de volledig 

geanalyseerde functies: de gemiddelde correlatie is .52. Voor gedragsstijlen is dit niet het 

geval; de gemiddelde correlatie ligt rond de nul (de gemiddelde correlatie is -.03) 

Voor belangscores van profielen voor persoonlijkheidsattributen werd eerder 

aangetoond dat deze bij zes verschillende functies onderling hoog correleren (zie tabel 6.3.2). 

De gemiddelde correlatie was hierbij .63 (met weglating gemeenschappelijk niet relevante 

items) en .82 (alleen unaniem relevante items). Uit dit deelonderzoek blijkt dat als de functie-

inhoud niet geanalyseerd wordt en alleen aan de functiecontextitems een minimale score 

wordt toegekend, het WPS profielen voor persoonlijkheidsattributen genereert die matig 

correleren met attribuutprofielen van volledig geanalyseerde functies (.53 en .52 over alleen 
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gemeenschappelijk relevante items). Indien de functiecontext voor een gemiddelde HBO-

functie ingevuld wordt, dan wordt een gemiddelde correlatie van .62 (met weglating van 

gemeenschappelijk niet relevante items) en .75 (over alleen gemeenschappelijk relevante 

items) behaald. Deze laatste waarden wijken niet veel af van de gevonden correlaties tussen 

de profielen van zes volledig geanalyseerde functies. Doordat vergelijkbare correlaties 

gevonden tussen attribuutprofielen van verschillende functies indien functies volledig 

geanalyseerd worden, in vergelijking met een analyse van alleen de functiecontext, is het de 

vraag wat de bijdrage is van het 'WPS-analyse-van-taakinhoud'-gedeelte. Waarschijnlijk ligt 

de toegevoegde waarde hiervan vooral in de extra items die relevant geacht worden door het 

WPS. 

Bij gedragsstijlen werd een gemiddelde correlatie tussen de attribuutprofielen van de 

volledig geanalyseerde functies gevonden van .71. Indien een attribuutprofiel voor 

gedragsstijlen gebaseerd is op alleen de minimaal gescoorde functiecontext dan is de 

gemiddelde correlatie tussen dit attribuutprofiel en die van zes volledig geanalyseerde functies 

gelijk aan -.03. Worden functiecontextitems gescoord alsof het om een HBO functie gaat, dan 

werd een gemiddelde correlatie van .63 behaald. Dus als functies volledig geanalyseerd 

worden, wordt een iets hogere onderlinge correlatie behaald. Toch lijkt de bijdrage hieraan 

van het 'WPS-analyse-van-taakinhoud'-gedeelte beperkt. In het volgende onderzoek wordt 

hierop nader ingegaan. 

Bij attributen voor cognitieve capaciteiten worden zeer lage correlaties gevonden 

tussen de attribuutprofielen van de volledig geanalyseerde functies en het profiel van een 

HBO-functie op basis van alleen de functiecontext. Juist voor het inschatten van het cognitief 

niveau van een functie zou men ook moeten kunnen volstaan met alleen informatie over de 

zwaarte van de functie (zie paragraaf 3.1), omdat beide sterk met elkaar samenhangen. Men 

zou om deze reden verwachten dat attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten van hogere 

functies sterker met het attribuutprofiel gebaseerd op de voor een HBO-functie gescoorde 

functiecontext zouden moeten correleren dan met het attribuutprofiel gebaseerd op de 

'minimum. Dit patroon wordt in de gegevens niet teruggevonden. 
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Onderzoek 3: Relatie IBB WPS-vragenlijstgegevens en samenhang WPS-attribuut-

profielen. 

Uit het voorgaande onderzoek kwam naar voren dat de functiecontextitems een grote 

rol spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen voor persoonlijkheidsattributen en 

gedragsstijlen. De vraag is wat de bijdrage is van het functieanalysegedeelte van het WPS. 

Hier wordt nagegaan wat het effect is van een lage IBB bij een WPS-analyse naar de functie-

inhoud, op de attribuutprofielen die het WPS genereert. Lastig hierbij is dat de functiecontext 

niet echt te negeren valt, want ook bij minimale scores op alle functiecontextitems worden 

attribuutprofielen verkregen die in een aantal opzichten correleren met attribuutprofielen van 

volledig geanalyseerde functies, zoals in het vorig onderzoek is gebleken. Hier is er voor 

gekozen de functiecontext constant te houden. Dat wil zeggen: alle beoordelaars hebben 

hetzelfde ingevuld. Uit de vorige paragraaf bleek dat de invloed van functiecontextitems op 

het tot stand komen van attribuutprofielen groot is. Doordat alle beoordelaars bij de 

functiecontext hetzelfde hebben ingevuld zullen attribuutprofielen gebaseerd op WPS 

gegevens (functie-inhoud en functiecontext) van individuele beoordelaars sterk correleren. 

Wat hier vooral bekeken wordt is of een lage IBB bij de analyse van de functie-inhoud 

zichtbaar wordt indien attribuutprofielen van individuele beoordelaars met elkaar vergeleken 

worden. Daarnaast wordt onderzocht wat de correlatie is tussen individueel verkregen 

attribuutprofielen en het attribuutprofiel dat het WPS genereert door combinatie van alle WPS 

vragenlijstgegevens van de individuele beoordelaars. 

De analyse werd over twee functies uitgevoerd, te weten: de functie van 

kraamverzorgende en die van 'administratieve' matroos. De IBB bij de analyse van de functie-

inhoud over alle items na weglating van items waarop paarsgewijs beoordelaars nulscores 

hadden was voor matroos -.50 (gemiddeld aantal items 104) en voor kraamverzorgende .06 

(gemiddeld aantal items 39). De IBB voor de door alle beoordelaars als relevant beoordeelde 

items was bij matroos .19 (gemiddeld aantal items 23) en bij kraamverzorgende .34 

(gemiddeld aantal items 20). Dus bij beide functies was de IBB laag, maar bij matroos was dit 

nog weer lager dan bij kraamverzorgende. 

WPS-vragenlijstgegevens (taakinhoud en functiecontext) van afzonderlijke 

beoordelaars zijn gebruikt om attribuutprofielen te genereren. Deze gegevens zijn gebruikt om 

onderling te kunnen vergelijken, maar ook om de correlatie te bepalen met het attribuutprofiel 
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dat het WPS genereert na combinatie van de individueel verkregen WPS gegevens. In tabel 

6.3.5 staan deze correlaties vermeld. 

Tabel 6.3.5 Samenhang attribuutprofielen gebaseerd op WPS gegevens (taakinhoud en 

functiecontext) van afzonderlijke beoordelaars en correlaties tussen deze attribuutprofielen en 

het attribuutprofiel dat het WPS genereert als gegevens van afzonderlijke beoordelaars met 

elkaar gecombineerd worden. 

w.n.r.i w.n.r.i. r.i. 
paarsgewijs totaal totaal [r-comb] 

r ni r ni r ni 
Fysieke capaciteiten 
Kxaamverzorgende Belang .35 (7) .46 (8) - [.52] 

'Criticality' .60 (7) .64 (8) - [.79] 
Breedte .47 (5) .47 (6) - [.47] 

Matroos Belang .53 (5) .67 (6) - [.67] 
'Criticality' .67 (5) .75 (6) - [.75] 

Breedte .81 (4) 1 .85 (5) - [.85] 

Cognitieve capaciteiten 
Kraamverzorgende Belang .35 (7) .52 (14) .95 (6) [.66] 

'Criticality' .60 (7) .30 (14) .53 (6) [.48] 
Breedte .47 (5) .16 (10) - [•34] 

Matroos Belang .04 (19) .37 (25) .52 (5) [.31] 
'Criticality' .22 (19) .40 (25) .58 (5) [.25] 
Breedte .12 (15) .31 (22) - [-.18] 

Persoonlijkheid 

Kraamverzorgende Belang .87 (37) .89 (38) .95 (30) [.94] 
'Criticality' .77 (37) .78 (38) .74 (30) [.87] 
Breedte .58 (21) .61 (22) .55 (17) [.76] 

Matroos Belang .46 (28) .64 (36) .73 (H) [.39] 

'Criticality' .52 (28) .61 (36) .64 (H) [.58] 
Breedte .46 (17) .52 (24) - [.57] 

Gedragsstijlen 
Kraamverzorgende Belang .95 (28) 95 (28) .95 (28) [.98] 
Matroos Belang .70 (28) .70 (28) .70 (28) [-85] 

w.n.r.i.: met weglating van gemeenschappelijk niet relevante items, zoals paarsgewijs, of in de totale te vergelijken set bepaald; r.i.: 
berekeningen uitgevoerd over relevante attribuutitems waarop alle vergeleken profielen een score boven de nul hebben; [r-comb]: 
gemiddelde correlatie tussen attribuutprofiel van individueel rapport en combinatierapport, verkregen door individuele WPS vragenlijsten 
gekombineerd door het WPS te laten verwerken; r: correlatie tussen attribuutprofielen van individueel verwerkte WPS vragenlijsten; ni: 
aantal items waarover correlatie is uitgevoerd; 
1: deze correlatie is gebaseerd op negen van de vijftien paarsgewijs verkregen correlaties, de andere zes waren op te weinig items 
gebaseerd (minder dan vier). 
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Behalve voor fysieke capaciteiten zijn de correlaties tussen de attribuutprofielen zowel 

voor belang, criticality als breedtescores bij de administratieve matroosfunctie lager dan bij de 

functie van kraamverzorgende. Bij cognitieve capaciteiten is voor belangscores de 

gemiddelde correlatie (over 'w.n.r.i.-paarsgewijs'-items) tussen attribuutprofielen van 

afzonderlijke beoordelaars gelijk aan .35 bij de kraamverzorgende - en .04 bij de 

matroosfunctie 

Bij persoonlijkheidsattributen is deze gemiddelde correlatie voor belangscores bij 

kraamverzorgenden .87, terwijl dat bij matrozen .46 is. Bij gedragsstijlen is de correlatie bij 

kraamverzorgende tussen profielen extreem hoog, namelijk .95, tegenover .70 bij matrozen. 

Bij persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen zijn deze verschillen in hoogte van gevonden 

correlaties tussen attribuutprofielen significant voor belangscores (in beide gevallen: p < 

.001). 

Ook correlaties tussen itemprofielen waaraan in alle profielen van afzonderlijke 

boordelaars een score boven de nul is toegekend ('r.i.'-items), zijn bij de kraamverzorgende -

hoger dan bij de matroosfunctie. Voor cognitieve capaciteiten, persoonlijkheidsattributen en 

gedragsstijlen zijn de correlaties voor belangscores tussen attribuutprofielen bij 

kraamverzorgenden respectievelijk .95, .95 en .95, en bij de matroosfunctie respectievelijk 

.52, .73 en .70 is (de bijbehorende p-waarden voor het toetsen of correlaties van elkaar 

verschillen, zijn respectievelijk p= .09, p= .01 en p < .001). Het aantal attributen waarop 

gezamenlijk een score boven de nul is toegekend (r.i-items) is bij persoonlijkheidsattributen 

bij kraamverzorgenden hoger (30) dan bij de matroos functie (17). De correlaties tussen de 

attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars en het verkregen attribuutprofiel dat 

gebaseerd is op gezamenlijke functieanalyse gegevens van alle beoordelaars zijn, met 

uitzondering van de correlaties bij fysieke capaciteiten, bij kraamverzorgenden eveneens 

hoger dan bij de matroosfunctie. 

Voor een aantal aspecten blijkt er geen samenhang te bestaan tussen attribuutgegevens 

van afzonderlijke beoordelaars voor dezelfde functie. Bij fysieke capaciteiten zijn er geen 

attributen die in alle WPS profielen gezamenlijk een score hoger dan nul hebben voor beide 

functies. Dit geldt ook voor breedtescores bij cognitieve capaciteiten en voor breedtescores bij 

persoonlijkheidsattributen voor de matroosfunctie. 

Met uitzondering van fysieke capaciteiten is de samenhang tussen attribuutprofielen 

van afzonderlijke beoordelaars bij de kraamverzorgenden groter dan bij de matroosfunctie. Bij 

beide functies was de functiecontext constant gehouden, d.w.z. alle beoordelaars hadden 

hierbij hetzelfde ingevuld. Men mag veronderstellen dat de lagere IBB bij de analyse van de 

taakinhoud bij de matroosfunctie hiervoor verantwoordelijk is. Het is de vraag hoe groot dit 

effect is en of een hogere samenhang behaald wordt bij het vergelijken van attribuutprofielen 

van afzonderlijke beoordelaars van dezelfde functie dan wanneer profielen vergeleken worden 

van verschillende functies (zie tabel 6.3.2) 
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Om hierin meer inzicht te krijgen is de gemiddelde correlatie tussen de profielen van 

de zes functies telkens vergeleken met de gemiddelde correlatie tussen de profielen van 

afzonderlijke beoordelaars voor de kraamverzorgenden en de matroosfunctie. Uit deze 

analyses blijkt dat de correlaties tussen de attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars 

bij de matroosfunctie (tabel 6.3.5) niet significant afwijkt van de gemiddelde correlaties 

tussen de attribuutprofielen van de zes verschillende functies (zie tabel 6.3.2). Bij de 

kraamverzorgenden blijkt de gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van afzonderlijke 

beoordelaars wel significant te verschillen van de gemiddelde correlatie tussen de 

attribuutprofielen van de zes verschillende functies, namelijk bij persoonlijkheid voor 

belangscores ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-correlaties: p<.001; 'r.i.-paarsgewijs'-correlaties: p= .03) 

en voor breedtescores ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-correlaties: p= .04) en bij gedragsstijlen (p<.001). 

Is de IBB bij de analyse van de taakinhoud heel erg laag, zoals bij de matroosfunctie, dan is 

de samenhang tussen attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars vergelijkbaar met 

correlaties tussen attribuutprofielen van verschillende functies. Is de IBB bij de analyse van de 

taakinhoud van functies wat hoger, dan worden profielen gegenereerd die significant sterker 

met elkaar samenhangen dan de correlaties die gevonden worden tussen profielen van 

verschillende functies, zoals bij de kraamverzorgenden het geval was. Meer onderzoek is 

nodig om preciezer het verband vast te stellen tussen de IBB bij de analyse van de taakinhoud 

en de samenhang tussen attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars. 
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Onderzoek 4: De correlatie tussen rechtstreeks beoordeelde attributen en door het WPS 

gegenereerde attribuutprofielen 

Drie externe beoordelaars hebben voor de functie van kraamverzorgende het belang 

van de WPS-persoonsattributen direct geschat. Beoordelingen zijn vergeleken met de door het 

WPS gegenereerde attribuutprofielen. De gevonden IBB-waarden bij het direct laten 

inschatten van het belang van WPS-attribuutitems staan vermeld in tabel 6.3.6. In tabel 6.3.6 

wordt in de eerste kolom de IBB weergegeven voor alle items zonder te letten op nulscores. In 

de tweede kolom worden waarden vermeld van de IBB waarbij items werden weggelaten 

waarop beoordelaars paarsgewijs een nulscore hebben gegeven ('w.n.r.i.-paarsgewijs'-items). 

De IBB daalt dan van .47 tot .37 (voor fysieke capaciteiten), van .68 tot.52 (voor cognitieve 

capaciteiten),van .56 tot .38 (voor persoonlijkheidsattributen) en van .38 tot .07 (voor 

gedragsstijlen). In de derde kolom wordt de IBB weergegeven, berekend over items waarover 

beoordelaars het paarsgewijs eens zijn dat ze relevant zijn ('r.i.-paarsgewijs'-items). Alleen bij 

cognitieve capaciteiten wordt een relatief hoge IBB behaald (.64); bij fysieke capaciteiten 

wordt een waarde van .30 en bij persoonlijkheidsattributen een waarde van .34 gevonden. Bij 

gedragsstijlen is de IBB zeer laag: .08. 

Indien beoordelingen van individuele beoordelaars met elkaar gecombineerd worden, 

wordt de IBB hoger. Met behulp van de Spearman Brown formule (zie paragraf 2.3, formule 

2) kan berekend worden hoe hoog de betrouwbaarheid dan wordt. Over 'w.n.r.i.-paarsgewijs'-

correlaties is deze betrouwbaarheid geschat en deze waarde wordt weergegeven in de vierde 

kolom van tabel 6.3.6. Betrouwbaarheden van de gecombineerde directe schattingen liggen 

tussen de .64 en .77, met uitzondering van gedragsstijlen (.18). Gedragsstijlen zijn kennelijk 

lastig te beoordelen: het is de enige attribuutcategorie waarbij de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid, ook na het combineren van gegevens, te laag is om verder te gebruiken. 

Tabel 6.3.6 De IBB bij directe scoring van het belang van attribuut-items 

alle items w.n.r.i. r.i. w.n.r.i 

IBB, (ni) IBB, (ni) IBB, (ni) IBB, 

Fysieke capaciteiten .47 (38) .37 (35) .30 (22) .64 

Cognitieve capaciteiten .68 (80) .52 (55) .64 (41) .77 

Persoonlijkheids-attributen .56 (60) .38 (49) .34 (30) .65 

Gedragsstijlen .38 (28) .07(21) .08(11) .18 

Alle items: alle items inclusief nulscores; w.n.r.i.: met weglating van paarsgewijs gemeenschappelijk niet relevante items; r.i: analyses over 
alleen paarsgewijs gemeenschappelijk relevante items; IBB,: IBB individuele gegevens; IBB3: betrouwbaarheid van gecombineerde 
gegevens van de drie beoordelaars; ni: aantal attrbuutitems. 

Gegevens van rechtstreekse attribuutbeoordelingen zijn bij elkaar gevoegd en gebruikt 

om itemscores te vergelijken van het attribuutprofiel dat het WPS genereert als WPS 

vragenlijstgegevens (taakinhoud, functiecontext) van vier individuele beoordelaars 
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gecombineerd verwerkt worden. De correlaties tussen de direct beoordeelde profielen en de 

WPS-attribuutprofielen staan vermeld in tabel 6.3.7. 

Tabel 6.3.7 Correlaties tussen direct gescoorde en door het WPS toegekende scores aan 

attribuutitems. 

Alle items w.n.r.i. r.i. 

r (m) r (ni) r (ni) 

Fysieke capaciteiten 

belangscores .34 (38) .34 (38) .04 (4) 

'criticality' .32 (38) .32 (38) .20 (4) 

breedte .27(38) .27 (38) .98 (3) 

Cognitieve capaciteiten 

belangscores .34 (80) .26 (59) .51 (9) 

'criticality' .37 (80) .33 (59) .55 (9) 

breedte .38 (80) .37 (59) .36 (5) 

Persoonlij kheidsattributen 

belangscores .43 (60) .34 (54) .44(18) 

'criticality' .49 (60) .44 (54) .59(18) 

breedte .50 (60) .49 (53) .59(12) 

Gedragsstijlen 

belangscores .11(28) .11(28) -.54(8) 

Alle items: alle items, inclusief nulscores; w.n.r.i.: met weglating van paarsgewijs gemeenschappelijk niet relevante items; r.i: analyses 
over alleen paarsgewijs gemeenschappelijk relevante items; r: correlaties tussen direct gescoorde en door het WPS toegekende scores aan 
attribuutitems; ni: aantal attrbuutitems. 

De gevonden correlaties tussen de direct beoordeelde attribuutitems en de door het 

WPS toegekende scores aan attribuutitems zijn over het algemeen vrij laag. Na weglating van 

items waaraan zowel het WPS als de drie beoordelaars een nulscore hebben toegekend 

('w.n.r.i.'-items), is de correlatie voor belangscores van fysieke attributen .34, bij cognitieve 

capaciteiten is deze .26, bij persoonlijkheidsattributen .34 en voor gedragsstijlen .11. Voor de 

items waar zowel het WPS als de drie beoordelaars een score boven de nul hebben gegeven 

('r.i.'-items), is de correlatie voor belangscores van fysieke capaciteiten laag (.04), voor 

cognitieve capaciteiten matig (.51), voor persoonlijkheidsattributen matig (.44) en voor 

gedragsstijlen is deze zeer laag (-.54). Dat bij gedragsstijlen zulke lage correlaties gevonden 
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worden is niet opmerkelijk, aangezien eerder bleek (zie tabel 6.3.6) dat de drie beoordelaars 

het lastig vonden dit type attributen te beoordelen (de IBB was zeer laag). 

Bij persoonlijkheidsattributen werd een hogere correlatie gevonden tussen de directe 

scoringen van attributen en de WPS breedtescores dan bij belangscores, zowel bij 'w.n.r.i.'-

items (voor breedte .49 en belang .34) als 'r.i.'-items (voor breedte .59 en belang .44). Deze 

verschillen zijn echter niet significant. 

Het aantal items dat door tenminste één van de drie beoordelaars relevant gevonden 

wordt, is veel groter dan het aantal items waaraan het WPS een score boven de nul toekent. 

Dit is af te leiden uit het aantal 'w.n.r.i.'-items dat gevonden wordt, in vergelijking met het 

aantal 'r.i.'-items. Het verschil betreft de items, waarover het WPS en tenminste één van de 

beoordelaars het niet eens zijn met betrekking tot de relevantie. Het aantal items waarover 

tussen beoordelaars volledige overeenstemming bestaat met betrekking tot de relevantie en 

waaraan het WPS toch een nulscore toekent, is 15 bij fysieke attributen, 27 bij cognitieve 

capaciteiten en 7 bij persoonlijkheid (het betreft hier extra informatie, deze gegevens zijn niet 

in bijlage 3 weergegeven). Bij gedragsstijlen geldt het omgekeerde: het WPS heeft aan geen 

van de 28 items een nulscore toegekend, terwijl de drie beoordelaars het slechts over 8 items 

eens zijn met betrekking tot hun relevantie. 

Alhoewel het hier maar om één functie gaat en meer onderzoek nodig lijkt, kan toch 

een voorzichtige conclusie getrokken worden. Het lijkt er namelijk op dat directe schattingen 

van attributen tot andere resultaten leiden dan berekening van attribuutprofielen met behulp 

van het (geautomatiseerde) WPS expert systeem. 
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6.3.4 Integratie onderzoeksbevindingen en discussie 

In de vier onderzoeken zijn telkens attribuutprofielen vergeleken van 

achtereenvolgens: a) verschillende functies (onderzoek 1); b) op de functiecontext 

beoordeelde en op de functie-inhoud volledig geanalyseerde functies (onderzoek 2); c) 

individueel verkregen attribuutprofielen, waarbij een relatie gelegd werd met de IBB bij de 

analyse van de functie-inhoud (onderzoek 3) en d) profielen verkregen door beoordelaars 

rechtstreeks WPS attribuutitems te laten beoordelen en door het WPS gegenereerde 

attribuutprofielen (onderzoek 4). Het aantal geanalyseerde functies bij deze analyses is 

beperkt, maar het verkregen beeld lijkt vrij helder. De resultaten worden per onderscheiden 

attribuutcategorie toegelicht. 

Attribuutprofielen voor fysieke capaciteiten van zes verschillende functies correleren 

zeer laag (onderzoek 1). Indien alleen de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextitems worden gescoord en de functie-inhoud wordt verder niet geanalyseerd, 

worden geen scores boven de nul toegekend aan fysieke capaciteiten (onderzoek 2); een 

volledige functieanalyse naar de taakinhoud is dus nodig. Voor twee functies is onderzocht 

wat het effect is van de IBB bij de analyse van de taakinhoud op de samenhang tussen 

attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars. Geen enkel attribuutitem voor fysieke 

capaciteiten bleek een score hoger dan nul te hebben in alle attribuutprofielen van de 

afzonderlijke beoordelaars. Mogelijk zijn fysieke capaciteiten gevoeliger voor een lage IBB 

bij de analyse van de taakinhoud (onderzoek 3). Aan de andere kant zijn juist hogere 

correlaties gevonden tussen attribuutprofielen bij de functie met de laagste IBB-waarden bij 

de analyse van de taakinhoud bij de 'w.n.r.i.-paarsgewijs'-items (na weglating van paarsgewijs 

nul gescoorde attribuut-items) (onderzoek 3). Indien deze categorie van items direct 

beoordeeld wordt, worden veel meer items relevant gevonden dan wanneer door het WPS 

attribuutprofielen worden gegenereerd. Correlaties tussen beide typen scores zijn relatief laag 

(.34). (onderzoek 4). 

Attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten van zes verschillende functies 

correleren zeer laag, ook waar een hoge correlatie verwacht zou kunnen worden. Als het over 

het niveau van bepaalde aspecten gaat, differentieert het WPS tussen drie niveaus: voor veel 

items is er een: 'simple, moderate en complex variant. De zes functies zijn in drie 

niveaugroepen ingedeeld. In het hoogste cognitieve niveau werden directeur, manager, 

selectiepsycholoog en AIO ondergebracht, in het midden niveau kraamverzorgende en in het 

laagste cognitieve niveau matroos met eenvoudig administratieve taken. Deze niveaus worden 

niet gereflecteerd in de attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten van de zes functies 

(onderzoek 1). De oorzaak hiervan is onduidelijk. Als alleen de aan het functieniveau 

gerelateerde functiecontextitems gescoord worden en verder geen taakinhoud geanalyseerd 

wordt, is de correlatie tussen het profiel voor cognitieve capaciteiten van een 'gemiddelde' 

HBO-functie en de zes functies ook laag (onderzoek 2). Bij deze categorie van attributen zou 
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juist wel een hogere correlatie verwacht worden. Doorgaans hangt het functieniveau sterk 

samen met het cognitieve niveau dat vereist is om de functie te kunnen vervullen (zie ook hfst 

5). Aangezien beoordelaars de aan het functieniveau gerelateerde functiecontextvragen 

redelijk goed lijken te kunnen beoordelen (zie paragraaf 6.2), kan een relatief hoge correlatie 

verwacht worden tussen het hier geschatte niveau van de functie en het cognitieve niveau dat 

het WPS vaststelt. De IBB bij de analyse van de taakinhoud van functies blijkt niet 

overtuigend van invloed te zijn op de correlaties tussen de profielen van afzonderlijke 

beoordelaars (onderzoek 3). Wellicht wordt, als de IBB bij de analyse van de functie-inhoud 

hoger is, een sterkere samenhang tussen attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars 

gevonden. Correlaties tussen rechtstreekse beoordelingen van attributen en WPS-

attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten zijn laag tot matig (.26). 

Profielen voor persoonlijkheidsattributen van verschillende functies correleren relatief 

hoog met elkaar (.63) (onderzoek 1). Ook als alleen de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextvragen gebruikt worden om een attribuutprofiel te genereren voor een 

'gemiddelde HBO'-functie, wordt een relatief hoge gemiddelde correlatie (.62) gevonden met 

de attribuutprofielen van de volledig geanalyseerde functies. Zelfs als aan alle 

functiecontextvragen de minimum score wordt toegekend (in feite wordt er dus niets 

beoordeeld), genereert het WPS een attribuutprofiel dat met de attribuutprofielen van de 

volledig geanalyseerde functies, weliswaar iets lager, maar toch nog relatief hoog correleert 

(.53) (onderzoek 2). Kennelijk zijn aan de minimum scores op functiecontextitems toch ook 

gewichten toegekend voor de persoonsattributen van het WPS-model. Alleen bij de functie 

met de iets hogere IBB bij de analyse van de taakinhoud worden significant hogere correlaties 

gevonden tussen de profielen van persoonlijkheidsattributen van afzonderlijke beoordelaars 

(.87 met weglating gemeenschappelijk niet relevante items en .95 over gemeenschappelijk 

relevante items) dan de gemiddelde correlatie bedraagt tussen profielen van afzonderlijke 

functies (respectievelijk .63 en .82) (onderzoek 3). Correlaties tussen directe beoordeelde 

items voor persoonlijkheidsattributen en door het WPS toegekende scores zijn relatief laag 

(.34). Aangezien voor deze laatste analyses maar één functie gebruikt is, is meer onderzoek 

nodig om een algemeen beeld te verkrijgen (onderzoek 4). 

Attribuutprofielen van verschillende functies voor gedragsstijlen correleren hoog met 

elkaar (.71) (onderzoek 1). Als alleen informatie van de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextvragen gebruikt wordt om een attribuutprofiel voor een 'gemiddelde HBO'-

functie vast te stellen, dan is de correlatie met attribuutprofielen voor gedragsstijlen van 

volledig geanalyseerde functies aanzienlijk (gemiddeld .63) (onderzoek 2). Alleen bij de 

functie met de iets hogere IBB worden significant hogere correlaties gevonden tussen de 

attribuut-profielen voor gedragsstijlen van afzonderlijke beoordelaars (gemiddeld .95) dan de 

gemiddelde correlatie tussen attribuutprofielen van verschillende functies (.71). Dus ook hier 

lijkt een iets hogere IBB bij de analyse van de functie-inhoud iets toe te voegen. Correlaties 
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tussen WPS-scores en rechtstreekse beoordelingen zijn zeer laag (.11), maar alleen bij deze 

attribuutcategorie blijkt de IBB van de directe beoordelingen onacceptabel laag te zijn (.18) 

(onderzoek 4). Bij dit laatste onderzoek ging het overigens om maar één functie, generalisatie 

van de onderzoeksbevindingen naar andere functies is derhalve vooralsnog niet mogelijk. 

Uit onze onderzoeksbevindingen kan geconcludeerd worden dat de attribuutprofielen 

die het WPS oplevert voor cognitieve capaciteiten weinig waardevol zijn. Het lijkt zinvol het 

expertsysteem van het WPS in dit opzicht nader te onderzoeken en bij te stellen. Verder 

worden hoge correlaties gevonden tussen attribuutprofielen voor persoonlijkheid en 

gedragsstijlen bij verschillende functies, ook als de functies alleen beoordeeld worden op de 

functiecontextvragen zonder verdere analyse van de functie-inhoud. Samenhangen tussen 

attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars zijn hoger dan de correlaties tussen profielen 

van verschillende functies bij de functie met de iets hogere IBB bij de analyse van de 

taakinhoud. Analyse van de functie-inhoud lijkt dus wel iets, zij het in beperkte mate, toe te 

voegen als de IBB niet extreem laag is. Correlaties tussen rechtstreekse beoordelingen en 

WPS-scores van attribuutprofielen zijn niet erg hoog. 

Kwaliteit WPS-attribuutprofielen 

In deze paragraaf zullen enige kritische kanttekeningen geplaatst worden bij 

bovengenoemde conclusies. De oorzaak van lage correlaties tussen rechtstreekse 

beoordelingen en door het WPS toegekende scores aan attributen kan niet geheel aan het WPS 

worden toegeschreven. De IBB van de directe beoordelingen was namelijk niet bijzonder 

hoog (tussen .30 en .64). Pas na het bij elkaar voegen van de gegevens van individuele 

beoordelaars kwam de betrouwbaarheid op een waarde van circa .70, met uitzondering van 

gedragsstijlen waarvoor de betrouwbaarheid ook dan nog lager was. Bovendien is dit 

onderzoek maar bij één functie verricht, waarmee de generaliseerbaarheid van dit onderzoek 

niet is aangetoond. Voor de gevonden lage correlaties tussen rechtstreekse beoordelingen en 

WPS-scores van cognitieve capaciteiten bestaat tevens een andere verklaring. Bij het 

vergelijken van de attribuutprofielen van de zes verschillende functies blijkt dat het niveau 

slecht gereflecteerd wordt in de profielen voor cognitieve capaciteiten. Dit lijkt niet in 

overeenstemming met de door Schmidt (1991) geschatte synthetische validiteit ('job 

component validity') van attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten (.30). Hiermee zou 

verdedigd kunnen worden dat de profielen voor cognitieve capaciteiten een redelijke validiteit 

bezitten. Aan de andere kant vond Graham (1992) een waarde van rond nul voor de 

synthetische validiteit. Zij gaf daarvoor als verklaring dat het bij de functies van Schmidt om 
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de wat minder complexe functies gaat, terwijl het in haar onderzoek om een zeer complexe 

functie ging. Dus voor minder complexe functies zou het WPS voor cognitieve capaciteiten 

attribuutprofielen opleveren met een wat hogere synthetische validiteit dan voor meer 

complexe functies. Toch lijken er ook wat meer complexe functies, bijvoorbeeld die van 

'financial analist', in de dataset van Schmidt opgenomen te zijn, zodat de conclusie van 

Graham op grond van beschikbare gegevens niet zonder meer kan worden onderschreven. 

Het is lastig te beoordelen wat de waarde is van de persoonlijkheidsprofielen die het 

WPS genereert. Het lijkt erop dat voor functies die zich op bepaalde items zouden moeten 

onderscheiden, voor deze items toch dezelfde score hebben gekregen, gezien het type items 

waarop voor alle functies een hoge score is toegekend ('likes to direct/ manage/ control 

people'; 'use data/logic in analysing'; 'enjoys physical exercise'; 'enjoys strategic planning'; 'is 

ambitious for succes' ). Voor het merendeel van de functies lijkt 'likes physical exercise' niet 

relevant voor het behalen van de functiedoelen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 'likes to 

direct/ manage/ control people', dit lijkt zeker niet relevant voor matroos, kraamverzorgende, 

AIO en selectiepsycholoog. 

Men kan zich voorstellen dat voor veel functies van eenzelfde niveau bepaalde 

gemeenschappelijke persoonlijkheidseigenschappen wenselijk zijn. Maar als de aard van 

werkzaamheden en het niveau sterk uiteenlopen zouden persoonlijkheidsprofielen meer uit 

elkaar moeten liggen. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor de functie van kraamverzorgende en 

de directeursfunctie, waarbij ook een vrij hoge correlatie gevonden wordt tussen beide 

profielen voor persoonlijkheidsattributen (.79). Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd 

dat de kwaliteit van de WPS-attribuutprofielen op meerdere punten verbeterd zou kunnen 

worden. 

De rol van functiecontextvragen 

De aan het functieniveau gerelateerde functiecontextvragen kunnen in principe pas 

beoordeeld worden als men een goed beeld heeft van de taakinhoud van een functie. Het is de 

vraag of het theoretisch gezien wenselijk is dat de aan het functieniveau gerelateerde 

functiecontextvragen zo'n grote rol spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. 

Uiteindelijk gaat het er bij een functieanalyse-instrument om eerst de taakinhoud van een 

functie op kwantitatieve wijze te analyseren en vervolgens deze gegevens te gebruiken voor 

verschillende doeleinden, zoals het verkrijgen van attributenprofielen, of bijvoorbeeld het 

afleiden van het functieniveau. 

Uit het onderzoek blijkt dat de aan het functieniveau gerelateerde functiecontext-items 

een grote rol spelen bij het tot stand komen van attributenprofielen. Het is zelfs de vraag wat 

een systematische analyse van de taakinhoud van een functie met behulp van het WPS verder 
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bijdraagt. Uit het hier beschreven onderzoek blijkt enerzijds, dat de toegevoegde waarde van 

een analyse van de taakinhoud kan zijn dat meer attribuutitems relevant geacht worden, dus 

dat attribuutprofielen wat breder worden. Anderzijds blijkt, dat als de IBB bij de analyse van 

de taakinhoud niet extreem laag is, de attributenprofielen wat stabieler lijken te worden; 

attributenprofielen verwerkt op grond van gegevens van afzonderlijke beoordelaars vertonen 

dan een sterkere samenhang. 

Als een functie geanalyseerd wordt met de WPS vragenlijst, dan ligt het grootste 

accent op de analyse van de taakinhoud van functies. Aan de analyse van de functiecontext 

wordt in veel gevallen relatief minder aandacht besteed: in een WPS-procedure komt het 

regelmatig voor dat deze items maar door één beoordelaar ingevuld worden. Het zou in ieder 

geval duidelijker (explicieter) gemaakt moeten worden dat in het WPS de aan 'het-

functieniveaugerelateerde zo'n grote rol spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. 

In de huidige praktijk wordt de indruk gewekt dat het voor de functie relevante profiel van 

persoonsattributen voornamelijk tot stand komt door een WPS-analyse van de taakinhoud, 

terwijl de invloed van de functiecontextvragen veel groter is op het tot stand komen van WPS-

attribuut-profielen. 

Waarde van WPS-attribuutprofielen t.b.v. selectiedoeleinden 

In hoofdstuk 3 werd gesteld dat de toegevoegde waarde van een gedragsgeoriënteerde 

functieanalyse daaruit kan bestaan dat een nauwkeuriger profiel van persoonsattributen 

verkregen kan worden om mensen te selecteren. Los van functieanalyse kan een aantal 

predictoren gekozen worden die volgens de onderzoeksliteratuur een hoge 'universele' 

predictieve validiteit hebben. Met behulp van gedragsgeoriënteerde functieanalyse zou de 

totale predictieve validiteit van een selectieprocedure misschien nog wat verhoogd kunnen 

worden door een iets meer functiespecifieke set van predictoren te vinden. 

Gezien de onderzoeksbevindingen lijkt het er niet op dat het WPS daartoe in staat is. 

De synthetische validiteit van attribuutprofielen voor cognitieve capaciteiten is zeker niet 

hoger, maar eerder lager, dan waarden die doorgaans gevonden worden voor de predictieve 

validiteit van tests voor cognitieve capaciteiten. Bovendien lijkt de kwaliteit van deze 

profielen niet erg hoog te zijn. Bij profielen voor persoonlijkheidsattributen en gedragsstijlen 

blijkt dat correlaties zo hoog zijn tussen profielen van verschillende functies dat deze 

profielen kennelijk een hoog universeel karakter hebben. 

Het echt functiespecifieke gedeelte van een attribuutprofiel kan pas waarde hebben 

voor de predictieve validiteit van een selectieprocedure, als aangetoond kan worden dat dit 

gedeelte gekoppeld is aan een functiespecifiek aspect van de taakinhoud en niet op willekeur 

is gebaseerd. Om dit aan te tonen zou eerst vastgesteld moeten worden dat de IBB bij de 

analyse van de taakinhoud hoog genoeg is. Uit het onderzoek beschreven in paragraaf 6.2 

blijkt dat hieraan niet wordt voldaan, de IBB bij de analyse van de taakinhoud was laag. 
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Vervolgens zou aangetoond moeten worden dat gegevens over de taakinhoud een grote rol 

spelen bij het tot stand komen van attribuutprofielen. Ook dit is hier niet aangetoond. 

Verwacht zou worden dat wanneer een lage IBB gevonden wordt bij de analyse van de 

taakinhoud van een functie, attribuutprofielen van afzonderlijke beoordelaars dan laag met 

elkaar zouden correleren. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. 

6.4 Aanbevelingen voor verbetering van het WPS 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden om het WPS te verbeteren. 

Eerder beschreven suggesties worden hier per type functiebeoordelingsvariabele nog eens 

samengevat. Daarna volgt een algemene discussie over de gebruiksmogelijkheden van een 

herzien WPS voor selectiedoeleinden. 

Gedragsdimensies 

Zoals al in de discussie van paragraaf 6.2 aan de orde kwam, is het onduidelijk of 

functiebeoordeling op globale gedragsdimensies moeilijker is dan het beoordelen van meer 

specifieke gedragsaspecten. Het aantal items lijkt in ieder geval een positief effect te hebben 

op de IBB. Inherent aan de representatie van een gedragsdimensie door meerdere items is het 

specifieker worden van het meetniveau. Daarmee lijkt het zinvoller items direct te beoordelen, 

zonder dat daar een globale dimensiebeoordeling aan voorafgaat. Daarnaast zou men 

gegevens van meerdere beoordelaars bij elkaar kunnen voegen en op deze wijze de 

betrouwbaarheid bij een directe beoordeling van functies op gedragsdimensies kunnen 

verhogen. 

Gedragsitems 

Uit de analyses over uitsluitend die items die door alle beoordelaars als relevant 

werden beoordeeld blijkt dat de IBB, berekend per item over functies, uitzonderlijk laag is. Er 

werd gesteld dat een oorzaak hiervan kan zijn dat van de functies waarvoor de twee WPS-

versies bedoeld zijn de taakinhoud te weinig onderscheidend geanalyseerd kan worden. 

Aangezien beide versies sterk met elkaar overeenkomen, zouden de twee WPS-versies bij 

elkaar gevoegd kunnen worden. Dit zal een gunstig effect op de betrouwbaarheid hebben, 

omdat het functieaanbod dan heterogener zal zijn. Dit heeft als nadeel dat het toch vooral een 
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cosmetische oplossing is, omdat functies uit dezelfde functiegroepen er niet beter door worden 

onderscheiden. 

Het aantal items waaruit de WPS-vragenlijst bestaat is vrij groot. Beide WPS-versies 

bestaan uit circa 300 items. De fasering van de beoordeling van de taakinhoud van functies 

waarbij eerst gedragsdimensies en daarna gedragsitems beoordeeld worden, heeft 

voornamelijk tijdsbesparing als doel doordat niet alle items beoordeeld hoeven worden. Er 

zijn voldoende argumenten om het totaal aantal items te reduceren. Zo lijkt het zinvol te 

streven naar een homogene itemopbouw per gedragsdimensie. Daarnaast kan het instrument 

worden vereenvoudigd door de twee WPS-versies bij elkaar te voegen. Bestudering van beide 

instrumenten leidde tot een gezamenlijke lijst van veertig relevante gedragsdimensies (zie 

bijlage 5), in plaats van 25 voor de A&D-versie en 31 voor de M&S-versie (zie bijlage 1). Per 

dimensie zouden drie items geselecteerd kunnen worden. Dimensiescores zouden dan 

verkregen worden door scores van deze items bij elkaar op te tellen. De verwachting is dat dit 

niet alleen tot een hogere IBB leidt, maar ook tot een grotere interne consistentie. Als 

vervolgens aangetoond kan worden dat de beoogde begrippen ook daadwerkelijk gemeten 

worden (constructvaliditeit) zouden de gebruiksmogelijkheden van zo'n instrument sterk 

kunnen toenemen 

Functiezwaarte-items 

Uit het onderzoek blijkt dat de WPS-functiecontextitems die aan de zwaarte van 

functies gerelateerd zijn, goed gebruikt kunnen worden om een globaal functieniveau vast te 

stellen. 

Persoonsattributen 

Uit de onderzoeksbevindingen omtrent het attribuutgedeelte van het WPS blijkt dat dit 

gedeelte op meerdere punten verbeterd zou kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat de 

functiecontextitems een grote rol spelen. In principe is het functieniveau een interessante 

invalshoek om voor functies relevante persoonsattributen af te leiden. In hoofdstuk 3 kwam 

echter naar voren dat voor het afleiden van de relevante persoonsattributen meestal meer 

functie-informatie nodig is om relevante persoonsattributen af te leiden. Maar predictoren als 

cognitieve capaciteiten, zoals mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, 

probleemoplossend vermogen en kennisniveau, hangen met het functieniveau samen. 
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Daarmee is een belangrijke categorie van predictoren met een relatief hoge predictieve 

validiteit geïdentificeerd. 

Onduidelijk is hoeveel meer functie-informatie benodigd is om te achterhalen welke 

persoonlijkheidsattributen voor een functie belangrijk zijn. Voor de meeste functies lijkt in 

ieder geval een basisniveau van bepaalde persoonlijkheidsattributen vereist. Het is vrijwel 

altijd wenselijk dat mensen in ieder geval een beetje vriendelijk, serieus en nauwgezet en niet 

al te neurotisch zijn. Ook zal het functieniveau van invloed zijn op de eisen die worden 

gesteld m.b.t. bepaalde persoonlijkheidsattributen, zoals de hogere eisen die doorgaans aan 

sociale vaardigheden worden gesteld in vergelijking met de lagere functies (zie ook Barrick & 

Mount, 1993). 

Voor sommige doeleinden bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van selectie

instrumenten volgens de 'sample'-benadering of voor personeelsbeoordeling, zal men meer 

functie-informatie nodig hebben, omdat persoonlijkheidsvereisten in termen van de 

taakinhouden moeten worden geformuleerd. De beschrijving van de persoonlijkheidstrekken 

komt dan meer in de buurt van gedragsdimensies, zoals gebeurt bij de beschrijving van 

functies. De analysegegevens over de taakinhoud van functies in termen van 

gedragsdimensies zijn direct te gebruiken om meer functiespecifieke 

persoonlijkheidsvereisten te omschrijven. Dit soort gedragsdimensies kunnen gebruikt worden 

om de meer sample getinte selectie-instrumenten te ontwerpen. Daarnaast zijn deze dimensies 

te gebruiken bij prestatiebeoordeling. 

Het is de vraag wat de beste methode is om vereiste persoonlijkheidskenmerken die 

ergens in het midden van het 'globaal-specifiek'-continuüm liggen af te leiden. Wellicht heeft 

het zin voor dit soort attributen opnieuw een verbinding te maken met de belangrijkste 

gedragsdimensies van een herzien WPS. 

De enige nog onbesproken categorie van functievereisten zijn de vereisten waarvoor 

de benodigde functie-informatie specifieker is dan gedragsdimensies, zoals voor 

functiespecifieke kennis en vaardigheden. Met een instrument waarmee de taakinhoud van de 

functie in gedragstermen wordt geanalyseerd kunnen dit soort gegevens niet worden afgeleid. 

Het is de vraag of het zinvol is dit soort specifieke aspecten op te nemen in een 

functieanalyse-instrument dat is bedoeld voor een brede toepassing. In sommige gevallen kan 

mogelijk een directe vraag naar opleidingseisen opheldering geven; in andere gevallen is het 
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nodig de taakinhoud op een veel gedetailleerder niveau te analyseren, bijvoorbeeld als een 

arbeidsproef ontworpen moet worden voor een specifieke functie. 

Gebruiksmogelijkheden van een herzien WPS voor selectiedoeleinden 

In hoofdstuk 3 werden drie selectie-onderwerpen genoemd waaraan een kwantitatief 

functieanalyse-instrument zou kunnen bijdragen: 1) het ontwikkelen van selectie-instrumenten 

volgens de 'sample'-benadering; 2) het vaststellen van het relatief belang van de verschillende 

predictoren, om tot een totaaloordeel te kunnen komen van een sollicitant; 3) het afleiden van 

criteria ten behoeve van predictorontwikkeling en personeelsbeoordeling. Als het WPS 

gedragsdimensies die relevant zijn voor functies op een meer betrouwbare wijze (hoge IBB, 

hoge homogeniteit) kan meten, dan zijn deze dimensiegegevens zowel te gebruiken voor het 

eerste als het derde punt. Om het WPS voor het tweede punt te gebruiken zou het zinvol zijn 

om een methode te ontwikkelen om gewichten aan de hierboven beschreven 

attribuutcategorieën (gerelateerd aan het functieniveau, gedragsdimensies en 

persoonlijkheidskenmerken) toe te kennen. Op deze manier zou men het tot stand komen van 

een totaaloordeel over kandidaten verder kunnen systematiseren. 

De bijdrage van een dergelijke aanpak voor het ontwerpen van selectieprocedures kan 

systematisch onderzocht worden. Men kan de predictieve validiteit vergelijken van 

totaaloordelen die op verschillende manieren tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld gebaseerd 

op slechts één categorie van persoonsattributen, of meerdere categorieën). Ook kan 

onderzocht worden op welke manier de meest optimale gewichten toegekend kunnen worden 

aan functievereisten om tot totaaloordelen over kandidaten te komen. 
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