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Samenvatting 

Het belang van functie-analyse is dat het gebruikt kan worden voor uiteenlopende 

personeelsdoeleinden, zoals voor functiewaardering, selectie, prestatiebeoordeling, loopbaanplanning, 

management development, ontwikkelen van trainings- en opleidingsprogramma's, organisatieontwerp, 

etc. Onder functie-analyse wordt hier verstaan: 'Het op min of meer systematische wijze verzamelen 

van gegevens van en over een functie'. De term 'functiebeoordeling' wordt toegepast op het 

omschrijven (typeren) van de functie-inhoud (in termen van taken, of gedrag), of het inschatten van 

andere functie-aspecten (zoals functiezwaarte en persoonsattributen) aan de hand van een 

beoordelingsschaal (of meerdere schalen). De algemene vraagstelling van deze dissertatie luidt 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 hoofdstuk twee is onder meer ingegaan op een aantal belangrijke psychometrische criteria 

bij functiebeoordeling, zoals de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (zonder deze heeft 

valditeitsonderzoek geen zin), de inhoudsvaliditeit (in feite voor alle typen functiegegevens/ variabelen 

belangrijk), de constructvaldititeit (belangrijk bij de beoordeling van functies in termen van gedrag en 

functiezwaarte), en de predictieve validiteit (van selectiegegevens). Bijzondere aandacht wordt in dit 

proefschrift besteed aan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van functiebeoordelingsgegevens, 

omdat als beoordelaars het niet eens kunnen worden over de betekenis van de te beoordelen 

begrippen en het hanteren van bijbehorende beoordelingsschalen, nader validiteitsonderzoek geen zin 

heeft. 

In hoofdstuk drie is besproken hoeveel functie-informatie nodig is om een selectieprocedure 

te kunnen ontwerpen met een sterk voorspellend vermogen (predictieve validiteit). Een belangrijke 

conclusie is dat voor het ontwerpen van een goede selectieprocedure, in tegenstelling tot de trend die 

blijkt uit het steeds meer toepassen van validiteitsgeneralisatie, functie-analyse onmisbaar is en tot een 

hogere predictieve validiteit kan leiden bij selectieprocedures in de praktijk. 
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In hoofdstuk vier worden resultaten besproken van een meta-analyse over de onderzoeks

literatuur, waarbij onderzocht is welke aspecten van invloed zijn op de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid (IBB) van functiebeoordelingsgegevens en welke gemiddelde betrouwbaarheids-

waarden verwacht kunnen worden bij bepaalde combinaties van soort beoordelaarcategorie, 

instrumentkennis, type functie-informatie, en dergelijke. 

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

die het meeste zicht op de functie-inhoud hebben, of zijn dit juist degenen die de meeste 

instrumentdeskundigheid hebben? Uit dit onderzoek komt naar voren dat instrumentdeskundigheid tot 

de hoogste IBB-waarden leidt. Mensen die vanuit hun professie veelvuldig met een bepaald instrument 

werken behalen over de gehele linie een hogere IBB. Personeelsleden (zoals functievervuilers en 

leidinggevenden), die de meeste kennis hebben van de functie-inhoud blijken over het algemeen IBB-

waarden te behalen die vergelijkbaar zijn met die van studenten die deze ervaringskennis niet hebben. 

Bij de niet instrumentdeskundigen blijkt overigens training niet tot een hogere IBB te leiden. Als het 

gaat om de aard van de functie-informatie blijkt alleen bij de bovengenoemde instrumentdeskundigen 

functiecontact (zoals door middel van een interview) tot een hogere IBB te leiden dan 

functiebeschrijvingen. 

Een andere belangrijke vraag is of het type functiebeoordelingsvariabele en de daarbij 

gehanteerde schaal van invloed is op de IBB. In dit onderzoek blijkt dat het beoordelen van functies op 

taken en functievereisten over het algemeen tot een lagere IBB leidt dan beoordelingen op gedrag of 

functiezwaarte. Het type schaal dat daarbij gehanteerd wordt, zou deels dit effect kunnen verklaren: 

met geobjectiveerde schalen, die bijvoorbeeld bij functiewaardering gebruikt worden, wordt een hogere 

IBB gevonden dan met subjectieve schalen. Er is echter meer systematisch onderzoek nodig met 

verschillende schaaltypen, waarbij het type variabele constant gehouden wordt. 

Voor een IBB van tenminste .80 kan men in het algemeen volstaan met de beoordeling van 

één instrumentdeskundige. Voor dezelfde waarde zijn echter twee professionals, twee of drie 

personeelsleden, of twee tot vier studenten nodig. Voor een beoordeling van functies op 

persoonsattributen en taken zijn doorgaans meer beoordelaars benodigd per beoordelaarcategorie. 

In hoofdstuk vijf worden twee onderzoeken besproken omtrent de psychometrische 

kwaliteiten van functiewaarderingssystemen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat algemene kenmerken in 

feite hetzelfde onderliggende aspect meten, aangeduid als: het algemene functieniveau. Extra factoren 

kunnen alleen statistisch worden onderscheiden als het gaat om functiespecifieke kenmerken. Aan het 

gebruik van functiespecifieke kenmerken is een aantal nadelen verbonden, waardoor het de vraag is of 
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dit soort kenmerken niet beter weggelaten kunnen worden, of apart van functiewaardering horen te 

worden behandeld. 

In het tweede onderzoek komt een heel ander probleem naar voren. Functiewaarderings

systemen zijn goed in staat het niveau van een functie te bepalen, maar doen dat op grovere wijze dan 

waarvoor ze in de praktijk ingezet worden. Met andere woorden: dat wat gemeten wordt met 

functiewaarderingssystemen, sluit niet helemaal aan bij de vaak zeer gedifferentieerde 

salarisgroepindelingen, die in de praktijk gehanteerd worden. De consequentie hiervan is dat het 

functieniveau uitgedrukt in puntentotalen redelijk stabiel en betrouwbaar gemeten kan worden, maar de 

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

functiegroepstoewijzing kan sterk beïnvloed worden door: willekeur ('error'), gekozen wegingsfactoren 

van kenmerken ook als kenmerken hoog onderling gecorreleerd zijn, gebruik van subjectieve 

schaalwaarden en dergelijke. Een betere aansluiting tussen functie-waarderingssystemen en 

indelingen van functiegroepen (salarisgroepen) kan verkregen worden door functiegroepen te 

verbreden, of door het aantal schaalwaarden van kenmerken te vergroten en deze van nieuwe 

definities te voorzien. 

In hoofdstuk zes wordt onderzoek besproken met betrekking tot een specifiek instrument voor 

functie-analyse/ functiebeoordeling: het Work Profiling System (WPS). 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 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 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 het WPS 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). 
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Uit het onderzoek zijn ook een aantal conclusies te trekken specifiek over het WPS. 

Met behulp van het WPS wordt de taakinhoud van een functie (in termen van gedrag) 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 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

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 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 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 betrouwbaarheids-waarden 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 interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is doorgaans hoger. 

Bij het beoordelen van items van gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën wordt een 

gemiddelde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van .45 gevonden. Bij weglating van niet relevante 

items daalt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tot .05. Indien de betrouwbaarheid berekend wordt 

over gemeenschappelijk beoordeelde relevante items, komt deze uit op .27. 

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 

persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen bij zes uiteenlopende functies (matroos met eenvoudige 

administratieve werkzaamheden, kraamverzorgende, directeur, selectiepsycholoog, AIO en manager) 

blijkt niet hoog is. De onderlinge correlatie was voor resp. persoonlijkheidskenmerken en gedragsstijlen 

gelijk aan .63 en .71 (na weglating van de niet relevante persoonsattributen). Bij persoonlijkheids

kenmerken 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 
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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, 

selectiepsycholoog en AIO), gematigd cognitief niveau (kraamverzorgende) en laag niveau (matroos 

met eenvoudige administratieve taken) 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). 

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. Hoofdstuk 6 is afgesloten met een aantal 

aanbevelingen voor verbetering van het WPS. 

In hoofdstuk zeven wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de hoogte van de in 

onderzoek gerapporteerde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invloed van de volgende factoren 

kon worden vastgesteld: 

- Heterogeniteit van de steekproef: hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-waarden bij grotere 

heterogeniteit; 

- Variantie binnen profielen (indien de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over scoreprofielen wordt 

berekend): grotere variantie leidt tot hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-waarden; 

- Aantal gecombineerde items: hoe meer des te hoger de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; 

- Aantal samengevoegde beoordelaars: hoe meer des te hoger de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; 
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- Groeps- versus individuele beoordelingen: hogere waarden bij groepsbeoordelingen; 

- Het al dan niet negeren van nulscores: negeren leidt tot hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-

waarden; 

- De wijze waarop gemeenschappelijke nulscores worden aangepakt: het paarsgewijs 

gemeenschappelijke nulscores weglaten leidt tot lagere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid-waarden 

dan als dit groepsgewijs gedaan wordt; 

- Het berekenen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid over functies, of over scoreprofielen: bij een 

heterogene set van items zal de laatste (doorgaans) een hogere waarde opleveren; 

- Keuze van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheidmaat: een 'relatieve' betrouwbaarheidsmaat zal 

doorgaans hoger zijn dan een 'absolute'. 

Gepleit wordt voor een doorzichtige rapportage van interbeoordelaarsbetrouwbaarheids-

waarden waarbij altijd de basiswaarde van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid gerapporteerd zou 

moeten worden (voor één item en één beoordelaar), of wanneer de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

op schaalniveau berekend wordt in ieder geval het aantal items waarop de schaalscores gebaseerd zijn 

te vermelden. Daarnaast zou aangegeven moeten worden of gemeenschappelijke nulscores een rol 

spelen en zo ja hoe daarmee is omgegaan. Tot slot lijkt het zinvol aan te geven voor welke steekproef 

het betreffende instrument bedoeld is en in hoeverre de onderzoekssteekproef hiervoor representatief 

is. 

In hoofdstuk acht worden conclusies omtrent de determinanten van de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid bij het beoordelen van functies samengevat en worden bevindingen met elkaar 

geïntegreerd voor drie doeleinden: 1) de analyse van de functie-inhoud in termen van gedrag, 2) 

functiewaardering en 3) selectie. Mogelijkheden voor vervolg onderzoek zijn eveneens beschreven. 

Rondom het gebruik van gedragsgeoriënteerde functieanalyse-instrumenten zijn er twee 

belangrijke conclusies te trekken. Ten eerste, om een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) te 

behalen bij de beoordeling van de taakinhoud van functies in termen van gedrag (op belang en 

frequentie-schalen), is het de meest efficiënte strategie om instrumentdeskundigen in te zetten. Indien 

men personeelsleden betrekt bij de functie-analyse heeft men om een betrouwbaarheid van .80 te 

behalen: drie beoordelaars nodig bij een basiswaarde van de IBB (voor één item en één beoordelaar) 

van .57 en vijf beoordelaars bij een basiswaarde van .44. Wellicht kan men door het aanscherpen van 

definities van te meten begrippen en de bijbehorende beoordelingsschalen een hogere 

betrouwbaarheid behalen, waardoor men met minder beoordelaars zou kunnen volstaan. Ten tweede 

ligt de bijdrage van gedragsgeoriënteerde functieanalyse-instrumenten voor selectiedoeleinden er met 
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name in dat men de te meten gedragsdimensies kan gebruiken om prestaties in te schatten. De 

bijdrage van dit type instrumenten (zoals het WPS) aan een hogere predictieve validiteit van een 

selectieprocedure, via het afleiden van een kritiek profiel van persoonsattributen, lijkt gering te zijn. 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 predictieve validiteit. 
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