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Hoofdstuk 8 

Samenvatting en conclusies 

De in hoofdstuk 1 vermelde vraagstelling luidde als volgt: 

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

ten behoeve van verschillende personeelsdoeleinden, waarbij het accent ligt op 

functiewaardering en selectie, het beoordelingsresultaat voldoende psychometrische 

kwaliteiten in termen van betrouwbaarheid en validiteit bezit? 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de algemene onderzoeks

bevindingen met betrekking tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) van 

functiebeoordelingsgegevens. Vervolgens zal op grond van de bevindingen in deze dissertatie 

voor drie aandachtsgebieden een antwoord worden geformuleerd op bovenstaande vragen. 

Deze aandachtsgebieden zijn: 1) de analyse van de taakinhoud van functies in gedragstermen; 

2) de vaststelling van de functiezwaarte en 3) het afleiden van functievereisten voor 

selectiedoeleinden. 

8.1 Algemene onderzoeksbevindingen: determinanten van de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid 

Een belangrijke maat voor onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van 

functiebeoordelingsgegevens is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB): deze geeft aan in 

hoeverre beoordelaars het met elkaar eens zijn (zie paragraaf 2.2). De IBB is zo belangrijk, 

omdat bij een lage IBB validiteitsonderzoek sowieso niet zinvol is. In deze dissertatie wordt 

veel aandacht besteed aan de IBB, omdat het voor alle typen functiebeoordelingsvariabelen 

belangrijk is. Daarnaast is voor het meten van de zwaarte van functies (functiewaardering) 

aandacht besteed aan de constructvaliditeit en aan de predictieve validiteit bij selectie. 

Allereerst wordt beschreven wat voor aspecten van invloed zijn op de IBB bij het beoordelen 

van functies op alle mogelijke variabelen. 

Uit het onderzoek (meta-analyse, zie hoofdstuk 4; het WPS-onderzoek, hoofdstuk 6; 

discussie in hoofdstuk 7) blijkt dat de volgende aspecten van invloed zijn op de hoogte van de 

IBB bij functiebeoordelingsgegevens: 1) de instrumentervaring van beoordelaars en het type 

beoordelaar; 2) het type beoordelingsschaal dat gebruikt wordt en het soort functie-
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beoordelingsvariabele; 3) de wijze waarop omgegaan wordt met nulscores; 4) de 

samenstelling van de steekproef; 5) de wijze waarop de IBB berekend en gerapporteerd wordt. 

1. Instrumentervaring en type beoordelaar 

Een belangrijke vraag bij functieanalyse is wie daarbij de deskundigen zijn: zijn dit de 

mensen die het meeste zicht op de functie-inhoud hebben (zoals functievervullers en 

leidinggevenden), of zijn dit de mensen die het meeste zicht hebben op de toepassing van een 

functieanalyse-instument? Dit laatste blijkt doorslaggevend te zijn. Uit de meta-analyse die is 

beschreven in hoofdstuk 4, blijkt dat instrumentdeskundigen de hoogste IBB behalen. Het 

hebben van meer zicht op de functie-inhoud heeft geen effect op de IBB als mensen geen 

instrumentervaring hebben. Zelfs het effect van training is niet aangetoond. 

2. Type beoordelingsschaal en de aard van het te meten begrip 

Uit de meta-analyse blijkt dat de IBB lager is wanneer functies op taken of op 

persoonsattributen beoordeeld worden aan de hand van subjectieve schalen, dan wanneer 

functies op functiezwaarte of persoonsattributen beoordeeld worden aan de hand van 

geobjectiveerde schalen. Onduidelijk is of het schaaltype verantwoordelijk is voor de hoogte 

van de IBB of de aard van het te meten begrip. Uit de verschillende hoofdstukken van dit 

proefschrift komt in ieder geval naar voren dat gegevens van ongetrainde beoordelaars een 

relatief hoge betrouwbaarheid kunnen hebben als het algemeen niveau van een functie geschat 

moet worden. Dit werd niet alleen gevonden in de meta-analyse bij functiewaarderings-

onderzoek en bij de beoordeling van persoonskenmerken op de zgn. 'General Education 

Development' (GED)-schalen (zie hoofdstuk 4), maar ook in het WPS-onderzoek waar bij de 

functiecontextvragen, die aan het functieniveau gerelateerd zijn, een naar verhouding hoge 

betrouwbaarheid gevonden werd (zie hoofdstuk 6). In dit laatste onderzoek waren er 

aanwijzingen dat de aard van het te meten begrip een grotere invloed heeft op de IBB dan het 

type beoordelingsschaal als het gaat om niveau-inschattingen. In zijn algemeenheid zullen 

beide aspecten een rol spelen. 

Een van de verwachtingen was dat het abstractieniveau van te meten begrippen van 

invloed is op de betrouwbaarheid. Dat naarmate begrippen concreter en minder abstract zijn, 

de IBB hoger wordt. In dat geval zou de betrouwbaarheid het hoogst moeten zijn bij de 

beoordeling van functies in termen van taken en dan steeds verder af moeten nemen bij 
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gedrag, (algemene) persoonskenmerken en functiezwaarte. Deze volgorde wordt in het geheel 

niet teruggevonden. Bij de beoordeling van functies op taken worden relatief lage 

betrouwbaarheden behaald, terwijl bij bijvoorbeeld functiewaarderingsvariabelen relatief hoge 

IBB-waarden behaald worden. Bij algemene persoonskenmerken, zoals bij de beoordeling van 

persoonlijkheidseigenschappen en capaciteiten worden alleen hoge IBB's behaald als het om 

niveauschattingen gaat, niet als het relatief belang bepaald moet worden. 

Een inschatting van het relatief belang van min of meer abstracte en algemene 

begrippen levert doorgaans bij de niet-deskundigen lage betrouwbaarheden op. Dit geldt voor 

zowel voor de beoordeling van persoonskenmerken (meta-analyse, hoofdstuk 4) als voor de 

beoordeling van de taakinhoud van functies in termen van gedrag met behulp van het WPS 

(hoofdstuk 6). Daarentegen wordt bij een instrument als de PAQ (zie onder meer McCormick 

e.a., 1972) waarbij dit type schaal eveneens gebruikt wordt om de taakinhoud van functies in 

gedragstermen te analyseren ook bij niet-deskundigen wel een hogere betrouwbaarheid 

gevonden. Dit kan diverse oorzaken hebben, waarop in paragraaf 8.2 nader wordt ingegaan. 

3. De nulscoreproblematiek 

Het vóórkomen van nulscores in functiebeoordelingsgegevens blijkt een lastig 

probleem te zijn. Het weglaten van unaniem als niet relevant beoordeelde items (over alle 

functies, of over alle beoordelaars per functie) is niet voldoende om het effect van 

gemeenschappelijke nulscores op de hoogte van de IBB weg te nemen (zie hoofdstuk 6). Het 

is aan te bevelen bij IBB-onderzoek meerdere maten te berekenen waarbij op verschillende 

manieren met nulscores wordt omgegaan. 

4. Samenstelling van de steekproef van functies 

Nulscores ontstaan doordat items niet voor alle functies relevant zijn. De IBB is dus 

kunstmatig te verhogen door niet relevante items toe te voegen, of functies in de 

onderzoekssteekproef op te nemen waarbij een relatief groot aantal nulscores verwacht wordt 

(bijvoorbeeld door functies op te nemen, waarvoor het instrument in minder mate bedoeld is; 

zie hoofdstuk 7). Daarom is het in ieder geval ook belangrijk de samenstelling en de 

oorsprong van de steekproef uitvoerig te beschrijven, alsmede aan te geven voor welk type 

functies het instrument bedoeld is. Hoe homogener de steekproef is des te lager is de IBB 

(paragraaf 6.2, hoofdstuk 7) 
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5. De wijze waarop de IBB berekend en gerapporteerd wordt 

Vier aspecten van de wijze waarop de IBB wordt berekend of gerapporteerd, zijn van 

invloed op de hoogte van de IBB, namelijk: 1) of gegevens van afzonderlijke beoordelaars bij 

elkaar gevoegd worden, of dat beoordelingen in een beoordelaarsgroep plaatsvinden; 2) of 

items wel of niet bij elkaar gevoegd worden tot een 'totaalscore'; 3) of de berekening over 

functies, of per functie over profielscores plaats vindt; 4) of een absolute of relatieve maat 

wordt berekend. 

Door gegevens van meerdere beoordelaars samen te voegen wordt de IBB hoger. Met 

behulp van de Spearman Brown-formule (formule 2, paragraaf 2.3) is te berekenen hoeveel 

beoordelaars nodig zijn om een bepaalde waarde van de IBB te behalen. Uit de meta-analyse 

blijkt dat voor de beoordeling van functies aan de hand van geobjectiveerde schalen een IBB 

boven de .80 behaald kan worden door gegevens te gebruiken van tenminste één 

instrumentdeskundige, twee professionals (zoals P&O-medewerkers), twee tot drie 

personeelsleden (functievervullers, leidinggevenden), of twee tot vier studenten (A&O-

psychologie). 

Vergelijkbaar met de invloed van het aantal items op de homogeniteit van een schaal 

is de invloed van het aantal items op de IBB: hoe meer items des te hoger is de IBB (zie 

hoofdstukken 5, 6 en 7). Waarschijnlijk speelt hierbij de hoogte van de interitemcorrelaties 

een rol: hoe hoger deze is, des te sterker is het effect van het bij elkaar voegen van items op de 

hoogte van de IBB (hoofdstuk 7). Het is belangrijk in IBB-onderzoek de basiswaarde van de 

IBB te rapporteren, dat wil zeggen de IBB voor één beoordelaar en één item (hoofdstuk 4 en 

7). In het geval van IBB-onderzoek over schalen dient het aantal items waarop deze gebaseerd 

zijn vermeld te worden. 

De IBB berekend per item over functies blijkt, in ieder geval bij het WPS, lager te zijn 

dan wanneer de IBB wordt berekend per functie over scoreprofielen (zie paragraaf 6.2). Als 

eerste indicatie van de constructvaliditeit heeft alleen het eerstgenoemde type (IBB over 

functies) waarde. Als deze IBB laag is, wat het geval is bij het WPS, dan heeft het weinig zin 

verder onderzoek te doen naar de constructvaliditeit van een functieanalyse-instrument. 

Ten slotte is het soort IBB-maat van invloed: bij een 'relatieve' IBB-maat waarbij 

systematische verschillen tussen beoordelaars genegeerd worden, is de IBB doorgaans hoger 

180 



dan bij de 'absolute' maten, dat wil zeggen wanneer systematische verschillen in de 'error'-

term opgenomen worden (zie paragraaf 2.3.1 en tabel 6.2.6 in paragraaf 6.2.3). 

Mogelijk vervolgonderzoek 

In het algemeen kunnen verschillende maatregelen genomen worden, om de IBB bij 

functieanalyse omhoog te brengen. Ten eerste door de functie te laten beoordelen door 

instrumentdeskundigen met instrumentervaring (zie hoofdstuk 4). Ten tweede door in plaats 

van relatieve belang en frequentieschalen gebruik te maken van geobjectiveerde schalen, ofte 

onderzoeken of een betere definitie van het te meten begrip tot een hogere IBB kan leiden. 

Ten derde door items bij elkaar te voegen en op 'schaal'-niveau de IBB te bepalen. Ten vierde 

door het aantal beoordelaars te vergroten. 

Met de twee laatste genoemde maatregelen kan de IBB weliswaar op een aanvaardbaar 

niveau worden gebracht, maar de vraag is welk effect hiermee wordt bereikt. Immers, de 

verwachting is dat de overige psychometrische kwaliteiten (validiteitsaspecten) lager zullen 

zijn naarmate de basiswaarde van de IBB (dat wil zeggen de IBB van gegevens verkregen van 

één beoordelaar en één item) daalt. Bij een basiswaarde van .20 zijn 16 beoordelaars nodig om 

een IBB boven de .80 te behalen, bij een basiswaarde van .60 maar drie. Ook al is het in beide 

gevallen mogelijk dezelfde feitelijke IBB te behalen, het is de vraag of gegevens gebaseerd op 

oordelen van zestien niet-deskundigen dezelfde validiteit hebben als gegevens gebaseerd op 

oordelen van drie deskundigen. Een interessante onderzoeksvraag is dan ook welk effect het 

samenvoegen van gegevens (van meerdere beoordoordelaars en/of meer items) heeft op 

andere kwaliteitsaspecten van functiebeoordelingsgegevens. 

8.2 De analyse van de taakinhoud van functies in termen van gedrag 

De resultaten ten aanzien van de hoogte van de IBB bij het beoordelen van functies in 

termen van gedrag, zijn niet eenduidig. Uit de meta-analyse blijkt dat een IBB van circa .62 

op itemniveau behaald kan worden wanneer personeelsleden (zoals functievervullers en 

leidinggevenden) de taakinhoud hoordelen aan de hand van belang- of frequentieschalen in 

combinatie met geobjectiveerde schalen zonder verdere training. Daarentegen blijkt uit het 

WPS-onderzoek dat een veel lagere IBB behaald wordt. 

De hogere waarde die in de onderzoeksliteratuur wordt gevonden zou veroorzaakt 

kunnen worden door: 1) de combinatie van meerdere schaaltypen, waarbij de geobjectiveerde 
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schalen de lagere betrouwbaarheden van de subjectieve schalen verdoezelen; 2) het negeren 

van het effect van gemeenschappelijke nulscores op de IBB; 3) het veelal berekenen van de 

IBB over items in plaats van over functies. 

Uit het onderzoek van Cornelius e.a. (1984), Davis & Sauser (1991) en Friedman & 

Harvey (1986) blijkt dat door het negeren van de nulscoreproblematiek de IBB bij PAQ-

onderzoek inderdaad overschat is. Daarnaast kan het berekenen van de IBB over functies in 

plaats van over itemprofielen tot een lagere IBB leiden. Onduidelijk is of de geobjectiveerde 

schalen bij de PAQ een hogere betrouwbaarheid hebben dan de subjectieve schalen. Meer 

onderzoek zal dat moeten uitwijzen. 

Als de nulscoreproblematiek niet genegeerd wordt, de IBB berekend wordt over 

functies in plaats van over itemprofielen en alleen subjectieve schalen gebruikt worden zal de 

eerder genoemde IBB-waarde van bijvoorbeeld .62 voor personeelsleden zoals die in de meta-

analyse naar voren kwam, naar verwachting dus lager worden. Onduidelijk is hoeveel lager. 

Bij het WPS-onderzoek waar aan de drie genoemde voorwaarden voldaan werd, lag de 

gemiddelde IBB zelfs onder de .10 en dat is wel heel erg laag. Een van de oorzaken voor deze 

extra lage waarde in het WPS-onderzoek kan zijn dat de variantie tussen functies te gering is, 

en dus dat de functies waarvoor het WPS gebruikt wordt relatief te weinig van elkaar 

verschillen. Een voor de hand liggende andere verklaring is dat de lage betrouwbaarheid 

veroorzaakt wordt door het grote aantal niet gemeenschappelijke nulscores op itemniveau dat 

ontstaat door de gefaseerde beoordeling van de taakinhoud van functies bij het WPS. In de 

eerste fase blijken beoordelaars het al slecht eens te zijn over de keuze van relevante 

gedragscategorieën, waardoor beoordelaars in de tweede fase andere delen van het WPS 

(items) invullen. Daarentegen blijkt de IBB ook relatief laag te zijn wanneer deze berekend 

wordt voor items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën. 

De IBB van de verschillende items bleek sterk te variëren. Sommige items hadden wel 

een redelijke betrouwbaarheid. Wellicht dat met een aangescherpt vereenvoudigd instrument 

waarbij elke gedragsdimensie door een beperkt aantal items gerepresenteerd wordt en bij de 

keuze van relevante items gelet wordt op de hoogte van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, 

dat dan ook bij het WPS een hogere IBB behaald kan worden. 

Waar de grens ligt voor een acceptabele basiswaarde van de IBB is onduidelijk. In 

ieder geval is het in de praktijk in de meeste gevallen niet mogelijk om een onbeperkt aantal 

beoordelaars bij een functieanalyseprocedure te betrekken. Om praktische redenen lijkt het 
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vrij realistisch om het aantal mensen dat bij een functie-analyseprocedure op niet meer dan 

drie tot vijf te schatten (bijvoorbeeld een chef, één of meerdere functievervuilers en iemand 

van P&O). Bij drie beoordelaars is een basiswaarde van .57 nodig om boven de .80 uit te 

komen. Bij vijf beoordelaars is een basiswaarde van .44 benodigd. Indien de IBB ver beneden 

genoemde waarden ligt, en deze waarde niet in hoge mate stijgt bij een systeemmodificatie, 

kan men beter concluderen dat de beoordelingstaak voor mensen zonder instrumentervaring te 

moeilijk is. In dat geval is het efficiënter om de feitelijke analyse door instrumentdeskundigen 

te laten uitvoeren 

Mogelijk vervolgonderzoek 

Bij de beoordeling van functies in termen van gedrag is het interessant te onderzoeken 

in hoeverre geobjectiveerde beoordelingsschalen de IBB verder kunnen verhogen. Het 

objectiveren van gedragsdimensies (of gedragingen) voor een breed functieaanbod is echter 

een lastige zaak, omdat objectiveren in dit geval kan leiden tot het omschrijven van een 

gedragsdimensie in termen van complexiteit, hetgeen in het algemeen zal samenhangen met 

het functieniveau. Het is interessant te achterhalen hoeveel en welke dimensies een rol spelen 

bij een dergelijk type algemene beoordeling van de taakinhoud. Uit een exploratieve 

factoranalyse met de aan de PAQ verwante Job Element Inventory blijken vijf factoren een rol 

te spelen: 1) beslissen/ communicatie/ algemene verantwoordelijkheid; 2) functie-activiteiten 

waarvoor 'vakkundigheid' benodigd is; 3) activiteiten die betrekking hebben op 

informatieverwerking; 4) fysieke activiteiten en activiteiten gerelateerd aan werkomstandig

heden; 5) het gebruiken van apparatuur/ dienstverlenende activiteiten (Harvey, Friedman, 

Hakel & Cornelius, 1988; zie voor factoranalysegegevens van de PAQ onder meer: Peterson 

& Bownas, 1982). De eerste factor lijkt in ieder geval met het functieniveau samen te hangen. 

Het zou interessant zijn te onderzoeken welke gedragsdimensies van het WPS (zie 

bijlage 1 en 5) zich lenen voor een aan het functieniveaugerelateerde objectivering van de 

beoordelingsschalen. Dit zou betekenen dat per gedragsdimensie voor elk onderscheiden 

functieniveau de daarbij behorende gedragingen nader omschreven zouden worden. Het is 

heel goed mogelijk dat het voor de resterende gedragsdimensies beter zou zijn om deze op een 

minder abstracte wijze te meten, dus in plaats van in gedragstermen de functie-inhoud op het 

niveau van concrete taken te analyseren. 

183 



8.3 Het beoordelen van de zwaarte van functies (functiewaardering) 

Uit de meta-analyse komt naar voren dat de IBB bij het inschatten van de zwaarte van 

functies hoog is, ook bij niet-deskundigen. Op itemniveau kan een gemiddelde IBB van circa 

.60 behaald worden. Voor de puntentotaalscore die uit meerdere items is opgebouwd, is de 

IBB veel hoger. Met professionals kunnen hierbij waarden van circa .95 behaald worden 

(Madigan, 1987). Wanneer gegevens van meerdere beoordelaars bij elkaar gevoegd worden, 

kan een nog hogere IBB behaald worden. Maar zelfs een waarde van 1.00 (bij benadering) 

blijkt niet tot een grote mate van overeenstemming in functiegroepplaatsing te leiden. 

Uit het onderzoek dat in paragraaf 5.1 beschreven is, blijkt dat aan het algemene 

functieniveau één dimensie ten grondslag ligt. Deze factor wordt door meerdere facetten 

gerepresenteerd (kennis, verantwoordelijkheid, communicatie, probleembehandeling) en heeft 

een hoge homogeniteit. Alleen functiespecifieke kenmerken blijken een statistisch 

onderscheidbare factor weer te geven. Aan het gebruik van functiespecifieke aspecten is een 

aantal nadelen verbonden (zie paragraaf 5.1.4); daarom wordt aangeraden voorzichtig te zijn 

met het gebruik van dit type kenmerken en deze bij voorkeur apart van de vaststelling van het 

algemene functieniveau te behandelen. 

In het in paragraaf 5.2 beschreven onderzoek ging het om het effect van een aantal 

systeemmanipulaties op correlaties tussen de originele en gemanipuleerde puntentotaalscores 

en de overeenstemming in functiegroepplaatsing. Deze manipulaties waren: weglating van 

subjectieve schaalwaarden, het veranderen van wegingsfactoren van kenmerken (items) en 

vermindering van het aantal kenmerken (items). Zelfs bij een correlatie tussen de 

gemanipuleerde en de oorspronkelijke puntentotaalscores van .99 of hoger, bleek de 

overeenstemming in functiegroepplaatsing te variëren van 53% tot 89%. Deze relatief lage 

overeenstemmingspercentages in functiegroepplaatsing worden veroorzaakt door een te sterk 

gedifferentieerde functiegroepenindeling. Functiewaarderingssystemen zijn goed in staat het 

niveau van een functie te bepalen, maar doen dat op grovere wijze dan wat in 

overeenstemming is met het doel waarvoor ze in de praktijk worden gebruikt. Het 

functieniveau, uitgedrukt in puntentotalen, kan met behulp van een 

functiewaarderingssysteem redelijk betrouwbaar en stabiel gemeten worden, maar de 

uiteindelijke toewijzing van een functie aan een functiegroep (salarisgroep) niet. Indien een 

groot aantal functiegroepen gehanteerd wordt, kan de feitelijke toewijzing van functies aan 

functiegroepen niet meer gefundeerd worden op het functiewaarderingsysteem. Het is best 
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mogelijk dat de toewijzing van functies aan functiegroepen in die gevallen op een 

systematische en zorgvuldige wijze plaatsvindt, maar het kan niet op stabiele wijze 

onderbouwd worden door het gehanteerde functiewaarderingssysteem. 

Een oplossing voor dit probleem is, óf het aantal (geobjectiveerde, d.w.z. 

gedefinieerde) schaalwaarden van kenmerken van functiewaarderingssystemen te vergroten, 

óf het aantal functiegroepen sterk te verminderen. Om het aantal schaalwaarden te kunnen 

vergroten is het aannemelijk dat het (abstractie) niveau van analyse zal veranderen. In dat 

geval zal men naar de meer functiespecifieke en concrete aspecten van de taakinhoud van een 

functie moeten kijken, waardoor de kans groot is dat niet volstaan kan worden met een 

uitbreiding van het aantal schaalwaarden van bestaande kenmerken, maar dat daarentegen een 

veel groter aantal (functiespecifieke) kenmerken in het functiewaarderingssysteem 

opgenomen zal moeten worden. Een meer globale meting van de functiezwaarte (in minder 

functiegroepen) zal niet alleen tot een hogere 'feitelijke' IBB leiden, maar ook stabieler zijn. 

Bij kleine wijzigingen in de taakinhoud van functies zal de zwaarte in de meeste gevallen niet 

veranderen. 

Mogelijk vervolgonderzoek 

Het lijkt erop dat functiezwaarte uitgedrukt in een beperkt aantal klassen (5 of 6) vrij 

makkelijk te meten is. Ook met ongetrainde 'leken' kan een hoge IBB behaald worden. 

Onderzocht zou kunnen worden hoe stabiel 'leken' dit concept kunnen beoordelen en in welke 

mate dit overeenkomt met oordelen van experts. Het effect van training op de IBB is niet 

teruggevonden in de meta-analyse. Het is heel goed mogelijk dat training wel een effect heeft 

op de IBB indien een 'absolute' betrouwbaarheidsmaat bepaald wordt, maar juist niet wanneer 

een relatieve betrouwbaarheidsmaat bepaald wordt. Het lijkt erop dat niet-professionals wel 

een goed gevoel voor relatieve verhoudingen hebben, maar niet goed de precieze 

niveaugroepen in kunnen schatten (Jaarsveld e.a., 1996). Meer onderzoek moet hierover 

uitsluitsel geven. 

Om het differentiatievermogen van functiewaarderingssystemen te kunnen uitbreiden 

zal het niveau van analyse aannemelijkerwijs veranderen. De aard van de functie-informatie 

op grond waarvan de zwaarte van een functie bepaald zal worden, zal in dat geval een veel 

belangrijker rol gaan spelen. Onderzocht zou kunnen worden of vragenlijsten die de functie-

inhoud in termen van taken analyseren ('taskinventories') hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
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Het algemene functieniveau kan een interessante invalshoek zijn voor het afleiden van 

relevante functievereisten (persoonsattributen). Men zou kunnen onderzoeken welke 

algemene taken (gedragingen) met dit algemene globale functieniveau geassocieerd zijn en 

welke relevante persoonsattributen aan de hand hiervan afgeleid kunnen worden (zie ook 

paragraaf 8.2 en 8.4). 

8.4 Het afleiden en kiezen van relevante predictoren voor selectiedoeleinden 

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de predictieve validiteit van selectie

instrumenten, gerelateerd aan de analyse (beoordeling) van de taakinhoud van functies. In 

hoofdstuk 3 en paragraaf 6.4 (zie ook figuur 2.1 in paragraaf 2.1) zijn vier categorieën van 

selectie-instrumenten benoemd, op grond van de aard en hoeveelheid functie-informatie die 

benodigd is om ze af te leiden, cq. te kiezen: 1) instrumenten gerelateerd aan het 

functieniveau; 2) instrumenten gerelateerd aan de functiedoelstelling; 3) instrumenten 

gerelateerd aan een beschrijving van de functie-inhoud in termen van gedrag 

(gedragsdimensies); 4) meer functiespecifieke selectie-instrumenten gebaseerd op concrete 

specifieke taken. 

1. Predictoren gerelateerd aan het functieniveau 

Het gaat hier om predictoren die geassocieerd zijn met cognitieve capaciteiten, het 

niveau van uitdrukkingsvaardigheid en het kennisniveau (opleidingsniveau). De verwachte 

predictieve validiteit van cognitieve capaciteitentests is in ieder geval hoog. 

2. Predictoren gerelateerd aan de belangrijkste functiedoelen 

Voor veel mogelijke predictoren is het de vraag hoeveel functie-informatie nodig is 

om tot een inschatting van het belang van die predictoren voor de functie te kunnen komen. 

Op grond van de algemene functiedoelstelling kan voor een aantal algemene selectie

instrumenten gekozen worden, zoals globale persoonlijkheidstests, algemene 

functiekennistests, algemene arbeidsproeven, algemene assessment centers, ongestructureerd 

interview, ongestructureerde beoordeling van ervaring, referenties, gemiddeld schoolcijfer, 

biografische gegevens, en interessen. Verwacht wordt dat de validiteit van de hier genoemde 

predictoren verder zal stijgen wanneer op een meer systematische wijze de taakinhoud van 

een functie geanalyseerd wordt en een meer functiespecifieke en systematische variant van 
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bijvoorbeeld een assessmentcenter, interview, kennistest, e.d. ontwikkeld kan worden. Voor 

een aantal type predictoren is dit ook daadwerkelijk aangetoond (interview: Huffcut & Arthur, 

1994 en Wiesner & Cronshaw, 1988; functiekennistests: Dye, Reck & McDaniel, 1993; 

beoordeling van ervaring: McDaniel & Schmidt in: van der Maesen, 1992). 

3. Predictoren gebaseerd op een analyse van de functie-inhoud in termen van gedrag 

Het gaat bij deze categorie om predictoren die in gedragstermen (gedragsdimensies; 

zie bijvoorbeeld bijlagen 1 en 5) omschreven worden en gemeten kunnen worden met een 

assessment center, een arbeidsproef, een gestructureerd interview, of een situatietest. 

Functieanalyse-instrumenten als de PAQ en het WPS komen op grond van gedragsgegevens 

tot een profiel van kritieke persoonsattributen. Belangscores van de persoonsattributen in zo'n 

profiel kunnen als gewichten gebruikt worden om tot een gewogen totaaloordeel over 

kandidaten te komen. Zo'n systematische werkwijze zou tot een hogere gecombineerde 

predictieve validiteit kunnen leiden. Een beperkende factor hierbij is dat op grond van 

gedragsgegevens alleen het belang van de meer algemene persoonsattributen afgeleid kan 

worden en niet van specifieke, mogelijk meer relevante persoonsattributen. Het is de vraag 

hoeveel ruimte er bij dit type algemene en globale persoonsattributen is om de totale 

predictieve validiteit te verbeteren door het gebruik van genoemde functieanalyse

instrumenten. 

4. Functiespecifieke predictoren gebaseerd op concrete taken. 

Het gaat hier om specifieke arbeidsproeven, assessment centers, situatietests, 

gestructureerd interview, gestructureerde beoordeling van ervaring en functiespecifieke 

kennistests. De predictieve validiteit van dit soort selectie-instrumenten is doorgaans hoog. 

Meer onderzoek is nodig naar de hoeveelheid en aard van de functie-informatie op het niveau 

van taken die vereist zijn om dit soort selectie-instrumenten te kunnen ontwerpen en om het 

belang daarvan in te kunnen schatten teneinde tot een totaaloordeel van kandidaten te komen. 

187 



De toegevoegde waarde van een functieanalyse in termen van gedrag voor selectie

doeleinden 

Onduidelijk is welke stijging in predictie verwacht kan worden naarmate de functie-

inhoud systematischer en concreter geanalyseerd wordt. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat 

voor een aantal selectie-instrumenten de toegevoegde waarde van zo'n meer systematische 

analyse daadwerkelijk is aangetoond (zoals voor het interview, functiekennistests en de 

beoordeling van ervaring; zie paragraaf 3.2). 

Systematische analyse van functies in gedragstermen kan in drie fasen van het 

selectie- en valideringsproces een toegevoegde waarde hebben: 1) het afleiden van het belang 

van verschillende persoonsattributen, zoals gedragsdimensies en persoonlijkheidsattributen; 2) 

het meten van prestaties in gedragstermen; 3) het ontwikkelen van selectie-instrumenten als 

assessment centers, arbeidsproeven, gestructureerd interview. Ten aanzien van het eerste 

aspect is het onduidelijk of bestaande functieanalyse-instrumenten daadwerkelijk een bijdrage 

kunnen leveren aan een hogere predictieve validiteit. Die bijdrage zou dan moeten liggen in 

de systematische afleiding van kritieke persoonsattributen voor een functie, op grond waarvan 

men tot een gewogen totaaloordeel over kandidaten kan komen. Functieanalyse-instrumenten 

die zich richten op een analyse van de taakinhoud in algemene gedragstermen zijn alleen in 

staat om het belang van de meer algemene persoonsattributen af te leiden en, zoals eerder 

aangegeven, het is de vraag of er bij dit type persoonsattributen veel ruimte is de 

gecombineerde predictieve validiteit te verhogen door zo'n systematische afleiding van het 

onderling belang van verschillende persoonsattributen. Bij het WPS lijkt deze ruimte klein te 

zijn, doordat niet aangetoond werd dat afgeleide profielen van persoonsattributen van 

verschillende functies zich voldoende onderscheiden (zie paragraaf 6.3). Ten aanzien van het 

tweede aspect kan opgemerkt worden dat een prestatiebeoordeling gebaseerd op meerdere 

dimensies tot een hogere (interbeoordelaars-) betrouwbaarheid (ten behoeve van sommige 

predictoren en de criteriummeting) kan leiden en op die manier een gunstig effect kan hebben 

op de geobserveerde predictieve validiteit. Hierbij is het de vraag met hoeveel dimensies men 

zou kunnen volstaan. Ten aanzien van het derde aspect is het de vraag of selectie

instrumenten, zoals assessmentcenters en arbeidsproeven, niet meer gebaat zijn bij een minder 

abstracte analyse van de taakinhoud van functies. Dat wil zeggen: hoe concreter en 

functiespecifieker de taakinhoud van functies geanalyseerd wordt, des te groter is de bijdrage 

aan de predictieve validiteit. 
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Mogelijk vervolgonderzoek 

Om een goede selectieprocedure te kunnen ontwerpen is altijd een vorm van 

functieanalyse vereist (hoofdstuk 3). Het is alleen de vraag hoe uitgebreid en systematisch 

zo'n analyse moet zijn en hoe concreet (functiespecifiek) het niveau van analyse daarbij moet 

zijn. In onderzoek zouden de hoeveelheid en de aard van de functie-informatie waarop een 

selectieprocedure gebaseerd is, afgezet moeten worden tegen de totale predictieve validiteit 

daarvan. Verwacht wordt dat op grond van het algemene (en globale) functieniveau een groot 

aantal relevante persoonsattributen is af te leiden die voor een vrij aardige gecombineerde 

predictieve validiteit kunnen zorgen. Niet alleen gaat het om cognitieve capaciteiten en alles 

wat daarmee samenhangt (zoals mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid), maar 

mogelijk ook om gedragsdimensies die aan het functieniveau gerelateerd zijn (waarvoor nader 

onderzoek gewenst is). Vervolgens zal voor elke volgende functieanalysestap (meer concreet, 

systematisch, uitgebreid) onderzocht moeten worden in welke mate de totale predictieve 

validiteit van de selectieprocedure die daarop gebaseerd is verder kan stijgen. De verwachting 

is dat naast de aan het functieniveau gerelateerde predictoren, vooral predictoren gebaseerd op 

een analyse van de taakinhoud op een zeer concreet en functiespecifiek niveau substantieel 

kunnen bijdragen aan een verdere stijging van de totale predictieve validiteit. 

Niet alleen is het interessant te onderzoeken wat de bijdrage van de aard van 

functieanalyse is aan de predictieve validiteit van een selectieprocedure, maar ook welke 

kosten daaraan verbonden zijn. Met behulp van utiliteitsformules (zie bijvoorbeeld Schmidt & 

Hunter, 1983) zou onderzocht kunnen worden wat een poging om de predictieve validiteit van 

een selectieprocedure te verbeteren uiteindelijk kan opleveren, afgezet tegen de kosten 

daarvan. 
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