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0. Voorwoord 

Sinds 21 november 2002 is 4TP lid van de European Federation of Psychologists’ Associations  

(EFPA). Gelijktijdig hiermee werd door prof. Dave Bartram toestemming verleend tot het gebruik van 

het EFPA Review Model voor de beschrijving en evaluatie van psychologische tests. In het voorlig-

gende document wordt dit model toegepast voor de review van de OPQ32 van SHL Nederland. 

 

Spelregels 4TP 

In de 4TP werkwijze is een aantal aanvullingen aangebracht in vergelijking met het EFPA origineel. 

Bij een 4TP Test Review worden de volgende procedurele afspraken gehanteerd: 

 

1. Het beoordelingsmodel EFPA 3.2b wordt gehanteerd 

2. De review is niet anoniem 

3. Er zijn twee onafhankelijke reviewers en een eindredacteur 

 

Voor de reviewers (beoordelaars) geldt: 

4. Zij dienen in psychometrisch c.q. praktisch opzicht over ruime ervaring te beschikken 

5. Er mogen geen zakelijke belangen meespelen (partner, concurrent) 

6. Er mag geen 'vriendschappelijke relatie' bestaan met de organisatie van de testauteur(s) 

7. Er mag geen 'vriendschappelijke relatie' bestaan met de testauter(s) 

8. De reviewers hebben geheimhoudingsplicht 

9. De reviewers mogen onderling geen overleg voeren over de review, het product, enz. 

10. De namen van de reviewers zijn in het rapport terug te vinden 

 

En verder: 

11. Vanuit 4TP worden voor de review twee reviewers aan de opdrachtgever voorgesteld 

12. Indien de opdrachtgever gegronde bezwaren heeft tegen een of beide reviewers, wordt een 

aangepast voorstel gedaan 

13. In een offerte wordt behalve de prijs ook een doorlooptijd aangegeven 

14. Deze nagestreefde doorlooptijd is tussen de twee en vier weken 

15. De regie en eindredactie berust bij 4TP 

16. Het rapport is eigendom van de opdrachtgever 

17. Indien gewenst wordt een samenvatting van het rapport op de 4TP site gepubliceerd 

18. Een tweede review op onderdelen (na herziening) is mogelijk 

 

 

In het oorspronkelijke model wordt een codering gebruikt bij de beschrijving en beoordeling van de 

diverse rubrieken. In de 4TP versie zijn deze coderingen vervangen door gekleurde stippen. De bete-

kenis daarvan en het EFPA equivalent staan in onderstaande tabel. 
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Symbool 4TP Betekenis EFPA 

� Aanwezig, van toepassing  √ 

� Niet van toepassing, niet aanwezig  -- 

� Niet te beoordelen, onvoldoende informatie  -1 

� Inadequaat  -1 

� Adequaat   0 

�� Goed  +1 

��� Uitstekend  +2 

 

De eerste twee symbolen (zwart en wit) zijn descriptief van aard. De overige symbolen zijn normatief 

(beoordelend) gebruikt. De overeenkomstige EFPA beoordelingen staan in de laatste kolom van bo-

venstaande tabel. 

 

Bij het maken van een hardcopy wordt sterk aanbevolen dit op een kleurenprinter te doen. 

 

Het EFPA Model versie 3.2.b bestaat uit twee delen. Het eerste deel vormt de beschrijving van het 

instrument. In het tweede deel wordt een evaluatie gegeven. Dezelfde indeling en nummering wordt in 

dit document gehanteerd.
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1. Beschrijving van het instrument 

 

Algemene informatie en classificatie 

1.1 Instrument naam (lokale versie) Occupational Personality Questionnaire 32 

1.2 Originele instrument naam Occupational Personality Questionnaire 32 

1.3 Auteurs van de lokale versie geen opgave 

1.4 Auteurs van de originele versie geen opgave 
1.5 Redacteur van lokale versie geen opgave 
1.6 Redacteur originele versie geen opgave 
1.7 Lokale uitgever / distributeur SHL Nederland b.v. 
1.8 Uitgever van de originele versie SHL Group plc. 
1.9 Publicatie data  
 1.9.1 Huidige revisie / versie 2002 
 1.9.2 Lokale versie 2002 
 1.9.3 Originele versie onbekend 

 

Inhoud 

1.10.1 Inhoudsdomeinen  Keuze 
Schoolprestaties  
Algemene intelligentie  
Verbale aanleg  
Numerieke aanleg  
Ruimtelijk inzicht  
Non-verbale intelligentie  
Waarnemingssnelheid  
Geheugen  
Handvaardigheid  
Persoonlijkheid – eigenschappen � 
Persoonlijkheid – toestand  
Cognitieve stijl  
Motivatie  
Waarden   
Belangstellingen   
Opvattingen  
Afwijkingen en pathologie  
Functioneren - groep  
Functioneren - familie   
Functioneren - organisatie functioneren  
Functioneren - school of onderwijs  
Anders, nl.  
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1.10.2. Bedoeld gebruik of belangrijkste toepassingsgebied(en)  

Klinisch   

Neurologisch  

Forensisch  

Onderwijskundig   

Werk en beroep � 

Counseling, advies, begeleiding en beroepskeuze  

Gezondheid algemeen, leven en welzijn  

Sport en vrije tijd  

Anders, omschrijf:  
 

1.10.3. Wijze van gebruik 
(condities w.o. instrument gestandaardiseerd en gevalideerd is) 

1 

Ongesuperviseerde afname zonder controle over de identiteit van de ge-

teste persoon en zonder volledige controle over de afname condities (b.v. 

vrij toegankelijke tests via Internet; tests te koop bij boekhandel). 

 

2 

Ongesuperviseerde afname. Controle over condities (tijdbewaking etc.) en 

enige controle over de identiteit van de geteste persoon (b.v. testafname 

via Internet maar uitsluitend aan bekende personen – toegang beperkt 

d.m.v. een wachtwoord). 

� 

3 
Gesuperviseerde en gecontroleerde afname. Instrument afname onder 

controle van een gekwalificeerde testleider of surveillant. 
 

4 
Gereguleerde afname. Instrument afname uitsluitend via aangewezen, 

specifieke testcentra (b.v. bij certificering of licensering).  
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1.10.4 Beschrijving van de populaties waarvoor het instrument is bedoeld 
Beoordelaar A Beoordelaar B 

Volwassenen. Nederlandstalige hand-

leiding geeft geen preciezere aandui-

ding. Engelstalige handleiding meldt 

dat het instrument wat minder ge-

schikt is voor de laagste opleidings-

niveaus. Leeftijdsaanduiding wordt 

niet gegeven. 

De versie i kent twee normgroepen: 
hoger opgeleiden (HAVO, HBO, VWO, WO; 
n=2446) en lager tot middelbaar opge-
leiden (LO, MAVO, MBO, VBO, VMBO; 
n=582). De versie n kent een norm-
groep (HAVO, HBO, MAVO, MBO, VWO, WO; 
N=300). [Vetgedrukt zijn de dominante 
schooltypen.] De samenstelling van de 
normgroepen is in de ‘online’-
documentatie te vinden. Mij ontbreken 
de middelen de representativiteit van 
de groepen te onderzoeken. De n-
normgroep lijkt veel op de i-
normgroep voor hoger opgeleiden. Deze 
gegevens zijn ontleend aan de ‘onli-
ne’-handleiding; de papieren handlei-
ding spreekt over een enkele norm-
groep voor de OPQi. 

 

1.10.5 Aantal schalen en korte omschrijving van de gemeten variabele(n) 
Beoordelaar A Beoordelaar B 

32 inhoudelijke schalen en een con-
sistentie schaal (ipsatieve versie) 
32 inhoudelijke schalen en een socia-
le wenselijkheid schaal (normatieve 
versie) 
 
(1) Overtuigend (2) Leidinggevend (3) 
Direct (4) Onafhankelijk handelend 
(5) Extravert (6) Gesteld op contact 
(7) Zelfverzekerd (8) Bescheiden (9) 
Democratisch (10) Zorgzaam (11) Rati-
oneel (12) Kritisch (13) Gericht op 
gedragingen (14) Conventioneel (15) 
Abstract (16) Vindingrijk (17) Ge-
richt op afwisseling (18) Buigzaam 
(19) Vooruitziend (20) Accuraat (21) 
Volhardend (22) Regels volgend (23) 
Ontspannen (24) Zorgelijk (25) Onaan-
gedaan (26) Optimistisch (27) Ver-
trouwend (28) Terughoudend (29) Ener-
giek (30) Competitief (31) Ambitieus 
(32) Besluitvaardig 

De consistentieschaal en de sociale-
wenselijkheidsschaal dienen, als ver-
meld in de testbeschrijving,  als 
“waarheidsserum”: zij indiceren of de 
proefpersoon naar waarheid heeft ge-
antwoord. De tweeëndertig schalen 
behoren elk tot een van de acht per-
soonlijkheidsdomeinen die de OPQ ver-
onderstelt: 
Invloed (1-4) 
Sociabiliteit (5-7) 
Empathie (8-10) 
Analyse (11-13) 
Creativiteit (14-18) 
Structuur (19-22) 
Emotie (23-28) 
Dynamiek (29-32) 

 



Beschrijving 
 

 

 11 Test Review – OPQ32 

 
1.11 Item formaten  

Open  

Multiple choice, alternatieven uit zelfde schaal  

Bipolaire adjectieven  

Likert schalen � 
Forced choice, alternatieven uit verschillende schalen (ipsatief) � 
Multiple choice, alternatieven uit verschillende schalen (ipsatief)  

Paren van adjectieven of uit sets, verschillende schalen (ipsatief)  

Anders: multiple choice, verschillende schaal alternatieven  
 
 
Beoordelaar B: Begrijp het verschil tussen de eerste twee soorten ipsatieve 
itemformaten niet, ook niet na het lezen van de EFPA-richtlijn. Of de al-
ternatieven uit verschillende schalen afkomstig zijn, heb ik niet kunnen 
achterhalen. 

 

1.12 Aantal items  

Ipsatieve versie 104 

Normatieve versie 230 
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1.13 Afname wijze(n)  

Interactieve, individuele afname   

Gesuperviseerde groepsafname  

Computerafname – lokale applicatie - gesuperviseerd � 

Computerafname – Internet applicatie - gesuperviseerd  

Computerafname – lokale applicatie – geen supervisie / zelfassessment  

Computerafname – Internet applicatie – geen supervisie / zelfassessment � 

Anders, omschrijf:  
 
 
1.14 Wijze van antwoorden  

Mondeling interview   

Papier en potlood  

Manuele handelingen  

Gecomputeriseerd � 

Anders, omschrijf:  
 

1.15 Afnametijd  

Inclusief voorbereiding, klaarzetten, voorlichting aan testkandidaat, instructies en voor-
beelden, netto testtijd, correctie en scoring, interpretatie, nabespreking met kandidaat.  

Beoordelaar A Beoordelaar B 

Voorbereidingstijd:  
voor afname per computer nihil 
 
Afnametijd:  
plm.  45 minuten (i-versie) / 35 mi-
nuten (n-versie) 
 
Scoring:  
computerscoring, geen scoringstijd 
nodig. 
 

Er was een half uur nodig om de 
handleiding te lezen; al was het 
maar om erachter te komen wat men 
met de “dongle” aan moest. 
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1.16 Verschillende versies  

Zijn er verschillende versies van het instrument beschikbaar (werkelijke of pseudo parallelle 

vormen, verkorte versies, computerversies). Indien dit laatste het geval is, geef een korte 

beschrijving van de systeemeisen (software & hardware).1 
� 

 

 

Meting en scoring 

1.17 Scoring procedure  

Computer scoring - rechtstreekse ingave antwoorden door kandidaat � 

Computer scoring - handmatige ingave p&p2 antwoorden van kandidaat  

Computer scoring - optisch leesbare p&p antwoordformulieren  

Hand scoring – via eenvoudige, administratieve handelingen  

Hand scoring – via complexe handelingen, vereist training  

Bureau service – scoring via de uitgever van het instrument  

Anders, omschrijf:  

 
Toelichting 1.17: 
 
Beoordelaar A Beoordelaar B 

PC scoring met directe invoer van de 
responsen in de PC. 
 

Er is niet beschreven hoe er is ge-
scoord. Na lang zoeken ontdekt dat 
de items uit de n-versie waarschijn-
lijk als “Likertitems” zijn gescoord 
(1 tot en met 5, met hopelijk hier 
en daar ompoling), en de items uit 
de i-versie als 2 (verkozen alterna-
tief), 0 (verworpen alternatief), 1 
(voor de overige twee alternatie-
ven).  

 

                                            
1 Beoordelaar A: Er bestaan een ipsatieve versie en een normatieve versie. Deze zijn niet als echte paralleltests te 
beschouwen maar vertonen wel grote psychometrische verwantschap. 
De Engelstalige handleiding vermeldt meer afnamevormen maar de Nederlandstalige versie is het onderwerp van 
deze beoordeling. Daarvan zal ook in alle volgende rubrieken worden uitgegaan. 
2 p&p = papier en potlood versie 
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1.18 Scoringssysteem 

Korte beschrijving van het systeem waarmee globale en partiële scores tot stand komen, correctie 

voor gokken, kwantitatieve interpretatie, enz.  

 

Toelichting 1.18: 
 

Beoordelaar A Beoordelaar B 

De handleiding vermeldt hier niet 

veel over. Het lijkt er op dat ruwe 

scores worden opgeteld en in norm-

scores worden omgezet 

Het is niet bekend op welke manier 

de totaalscore is bepaald, en of er 

enige correctie op is uitgevoerd. 

 

 

1.19 Score Transformatie tot standaard scores  

Genormaliseerd – scores worden verkregen via normalisatie tabel  

Niet-genormaliseerd – scores worden verkregen via lineaire transformatie � 
 
Toelichting 1.19: 
 
Beoordelaar A Beoordelaar B 

Handleiding geeft geen informatie 

maar er lijkt sprake van lineaire 

transformatie tot normscores. 

In de papieren handleiding, maar 

niet in de ‘online’-handleiding, 

worden standaardscores besproken, 

waaronder de stens waarin de toets-

scores worden uitgedrukt. Het hoofd-

stuk over psychometrie bevat enige 

kleine onjuistheden, bijvoorbeeld: 

“De standaarddeviatie is niets an-

ders dan de gemiddelde afwijking van 

het gemiddelde.” 

 
 



Beschrijving 
 

 

 15 Test Review – OPQ32 

1.20 Gebruikte schalen  

Percentielscores  

 Centielen  

 Classificatie in vijf groepen (10:20:40:20:10 centiel – splitsingen)  

 Decielen en andere equi-percentiel classificaties  

Standaard scores  

 z-scores  

 IQ deviatie quotiënten3  

 College Entrance Examination4  

 Stens, stanines, C-scores � 

 T-scores  

Anders, omschrijf  
 

                                            
3 EFPA noemt gemiddelde 100, sd = 15 Wechsler, sd = 16 Stanford-Binet 
4 EFPA noemt het SAT gemiddelde 500, sd = 100. In Nederland CITO. 
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Computer gegenereerde rapporten 

1.21 Computer gegenereerde rapporten  

Beschikbaarheid computer gegenereerde rapporten?5 � 
 
1.21.1 Media  

 Alleen tekst  

 Losse tekst en losse graphics  

 Geïntegreerde tekst en graphics6 � 

1.21.2 Complexiteit7  

 Eenvoudig  

 Tussenin � 

 Complex  

1.21.3 Rapport structuur  

 Schaal gebaseerd  

 Factor gebaseerd  

 Construct gebaseerd � 
 Criterium gebaseerd  

 Anders, omschrijf  

1.21.4 Contextuele sensitiviteit  

 Eén versie voor alle contexten  

 Voorgedefinieerde context gerelateerde versies � 
 Door de gebruiker te definiëren contexten  
 
 
                                            
5 Beoordelaar A: Er zijn verschillende typen rapportages beschikbaar. (1) Profiel: alleen de schaalscores in stens 
uitgedrukt. (2) Assessment Support Rapport: bestaat uit het profiel, definities van de schalen, het persoonlijk 
rapport, het signalen rapport en het competentieprofiel. (3) Het persoonlijk rapport: dit is de enige rapportage die 
rechtstreeks aan de kandidaat meegegeven mag worden. (4) Professioneel gebruikers rapport: vormt een gede-
tailleerde interpretatie van het voorkeurgedrag van de kandidaat op acht clusters van schalen. Deze rapportage is 
alleen bedoeld voor mensen die de OPQ training hebben gevolgd. (5) SHL Competentierapport: in deze rappor-
tage worden de OPQ schalen vertaald naar het SHL competentiesysteem. (6) Rollen rapport: hierbij worden 
OPQ schalen vertaald naar Belbin teamrollen of management stijlen volgens Bass. (7) Stressrapport: rapportage 
van stressgevoeligheid, stressoren en coping stijl. (8) Emotioneel Intelligentie rapport: de mate waarin de kandi-
daat eigen gevoelens en emoties begrijpt en die van anderen. (9) Signalen rapport: opvallende scores in de bete-
kenis van duidelijk aanwezige kwaliteiten en valkuilen worden beschreven. (10) Verkoopstijlen rapport. 
6 Beoordelaar A: In het persoonlijk rapport bedoeld voor de kandidaat zelf zijn grafieken en schaalscores wegge-
laten. In alle andere rapportages is er een duidelijke koppeling van schaalscores, grafische weergave van schaal-
scores (vaak geclusterd tot bredere dimensies) en de tekst. 
7 Beoordelaar A: Het review systeem laat de keuze tussen simpel, complex en er tussen in. Ik kies voor tussen 
simpel en complex in. De tekst heeft duidelijk betrekking op clusters van schalen en zowel verbanden binnen 
clusters als tussen clusters leveren specifieke tekst op. Dit is niet zo ingewikkeld dat het oordeel “complex” op 
zijn plaats is. 
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1.21.5 Klinisch – actuarieel 8  

 Gebaseerd op klinisch oordeel van één expert  

 Gebaseerd op klinisch oordeel van een groep van experts � 
 Gebaseerd op empirisch / actuariële relaties  

 Combinatie(s) van bovenstaande  

1.21.6 Aanpasbaarheid  

 Niet aanpasbaar  

 Beperkt aanpasbaar  

 Onbeperkt aanpasbaar � 
1.21.7 Mate van publiceerbaarheid9  

 Ongewijzigd publiceerbaar � 
 Concept versie  

1.21.8 Transparantie10  

 Heldere verbindingen tussen constructen, scores en tekst  

 Verborgen verbindingen tussen constructen, scores en tekst  

 Een combinatie van bovenstaande � 
1.21.9 Stijl en ‘toon’  

 Directief � 
 Adviserend  

 Anders  

1.21.10 Lezerspubliek11  

 Gekwalificeerde testgebruikers � 
 Gekwalificeerde systeemgebruikers  

 Testkandidaten � 
 Derden  
 
 

                                            
8 Beoordelaar A: De interpretaties zoals die door het expert systeem worden weergegeven lijken door een groep 
deskundigen vervaardigd. Binnen dit reviewsysteem wordt dit klinische interpretatie genoemd. Bij de samen-
voeging van schalen tot clusters lijkt wel van empirische gegevens gebruik gemaakt. De handleiding is hierover 
volkomen onduidelijk. 
9 Beoordelaar A: Normale gemiddelde tekstverwerker/laserprinter kwaliteit. Niet slecht maar ook niet bijzonder. 
Krap aan “publicatie kwaliteit”. 
10 Beoordelaar A: De handleiding schiet ernstig te kort in het bieden van informatie over hoe schalen tot clusters 
gevormd worden en hoe scorepatronen interpretaties opleveren. Echter de wijze waarop in de rapportages inter-
pretaties aan die schalen en clusters gekoppeld worden is in hoge mate transparant. 
11 Beoordelaar A: Bij alle rapportages zijn gebruikers die de OPQ cursus gevolgd hebben de doelgroep met uit-
zondering van het persoonlijk rapport dat voor de geteste zelf is bedoeld. 
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1.22 Rapport service12  

Biedt de uitgever / distributeur een service om computer rapporten te corrigeren 
en/of te ontwikkelen? � 

 

Leveringsvoorwaarden en kosten 

1.23 Documentatie  

Gebruikershandleiding  

Technische (psychometrische) handleiding  

Aanvullende technische informatie en updates13  

Combinaties van bovenstaande � 

Boeken en artikelen op betreffende terrein  

 
 
1.24 Publicatie methode  

Papier � 

Diskettes  

CD-ROM � 

Internet download  

Live Internet (via een web browser) � 

Anders, omschrijf:  

  
1.25 Kosten  

1.25.1 Initiële kosten � 

1.25.2 Terugkerende kosten � 

  
1.26 Prijs van rapporten  

Gemaakt door bij de gebruiker geïnstalleerde software  � 

Gemaakt via bureau service (post, fax, email) � 

Gemaakt via Internet service � 

  

                                            
12 Beoordelaar A: Nee. Licentiehouders vervaardigen hun eigen rapportages. Of SHL hierbij ondersteuning biedt 
is niet duidelijk. Brochures reppen hier niet over. 
13 EFPA noemt locale normen, locale validatie studies, enz. 
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1.27 Prijs van andere diensten14  

  
1.28 Door uitgever vereiste, testgerelateerde kwalificaties  

Geen  

Test specifieke accreditatie / certificering15 � 
Algemene certificering in vorderingentests (max. prestatie tests)  

Algemene certificering in algemene capaciteitentests (max. prestatie tests)  

Algemene certificering in persoonlijkheidstests e.d. (typisch gedrag)  

  
1.29 Professionele kwalificaties  

Geen  

Praktijkpsycholoog met kwalificatie in betreffend gebied  

Researchpsycholoog  

Niet-psycholoog, academisch onderzoeker  

Professional in aanpalend vakgebied16 � 
4TP Certificering17  

 Basismodule  

 Assessment module  

 Development module  

Psycholoog met NIP Basisaantekening psychodiagnostiek  

Pedagoog / onderwijskundige met aantekening NVO  

Anders, omschrijf:  
 

 

 

                                            
14 EFPA noemt: Ontwikkeling of correctie van automatische rapporten 
15 Beoordelaar A: Men verkrijgt licentie door het volgen van een driedaagse training. Dit is de enige professione-
le kwalificatie die vereist is. 
 
16 EFPA noemt therapeuten, artsen, counseling, onderwijs, human resources, enz. 
17 EFPA noemt deze Nederlandse certificeringssystemen niet expliciet in haar systematiek 
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Algemene beschrijving van de test 

1.30 Korte niet-evaluatieve beschrijving 

Beoordelaar A 

De OPQ32 is een persoonlijkheidsvragenlijst toegesneden op diagnostiek bij 
selectie- en loopbaan vraagstukken. Er bestaan twee versies. Een i-versie 
die de ipsatieve antwoordvorm gebruikt. En de n-versie: de normatieve ver-
sie waarbij de likertschaal antwoordvorm wordt toegepast. De ipsatieve ver-
sie is voor selectiedoeleinden bedoeld en de normatieve versie voor meer 
ontwikkelingsgerichte werkgerelateerde vraagstukken. Bij de ipsatieve ant-
woordvorm kiest de respondent de meest en minst op hem van toepassing zijn-
de stellingen uit vier. De likertschaal is een vijf-puntsschaal. De ipsa-
tieve versie  kent 104 items in totaal (zogenaamde quads), 13 items per 
schaal.  De normatieve versie heeft 230 items totaal gemiddeld 7 items per 
schaal. 
De doelgroep van de test wordt in de handleiding niet expliciet beschreven 
maar het lijkt te gaan om volwassenen. De Engelstalige handleiding maakt 
onopvallend melding van het feit dat de lijst mogelijk niet erg geschikt is 
voor laag opgeleide mensen.  
SHL Group in Engeland geeft de OPQ32 uit. De Nederlandse afdeling van deze 
organisatie verzorgt de vertaling en bewerking en draagt zorg voor de trai-
ningen voor licentiehouders.  
Het instrument wordt als een computer programma onder Windows geleverd op 
CD-ROM. Een dongle die in een computerpoort wordt geplaatst is noodzakelijk 
voor de werking van het programma en rekent de kosteneenheden af. Klanten 
die een gebruikslicentie kopen doen mee aan een verplichte training van 
drie dagen. Hierbij wordt een trainingsmap geleverd met informatie over de 
OPQ. De CD-ROM met het programma bevat een handleiding in HTML opmaak. De 
vragenlijst kan ook webbased worden afgenomen.  
Beide versies (ipsatief en normatief) bevatten 32 inhoudelijke schalen: De-
ze worden in acht clusters verdeeld die samen weer drie hoofddimensies vor-
men.  
 
De hoofddimensie 1 Relaties met mensen bestaat uit het cluster  Invloed met 
daarin de schalen Overtuigend, Leidinggeven, Direct en Onafhankelijk hande-
lend. In deze hoofddimensie bevindt zich ook het cluster  Sociabiliteit met 
daarin de schalen: Extravert, Gesteld op contact en Zelfverzekerd. En ten-
slotte het cluster Empathie met de schalen: Bescheiden, Democratisch en 
Zorgzaam. 
 
Hoofddimensie 2 Denkstijl bestaat uit de volgende clusters. Analyse be-
staande uit de schalen: Rationeel, Kritisch en Gericht op gedragingen. Het 
tweede cluster in deze dimensie heet Creativiteit en verandering en bevat 
de schalen: Conventioneel, Abstract, Vindingrijk, Gericht op afwisseling en 
Buigzaam. Tenslotte is in deze hoofddimensie het cluster Structuur aanwezig 
met de schalen Vooruitziend, Accuraat, Volhardend en Regels volgend. 
 
Hoofddimensie 3 Gevoelens en emoties bestaat uit het cluster Emoties waarin 
de schalen: Ontspannen, Zorgelijk, Onaangedaan, Optimistisch, Vertrouwend 
en Terughoudend. In deze hoofddimensie heeft ook het cluster Gedrevenheid 
een plaats waarin zich de schalen Energiek, Competitief, Ambitieus en Be-
sluitvaardig bevinden. 
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(Vervolg A) 

 
In de ipsatieve variant van de OPQ is er een consistentieschaal die bestaat 
uit de som van de gekwadrateerde schaalscores. Profielen met extreme uit-
slagen leveren dus een hogere consistentiescore op. 
De normatieve variant kent een sociale wenselijkheidschaal die bestaat uit 
zes items met uitspraken over sociaal (on)wenselijk gedrag. 
 
Voor de output van het instrument kan de gebruiker kiezen uit 10 verschil-
lende computer gegenereerde rapporten (in de cursusmap worden er slechts 
negen beschreven, het verkoopstijlenrapport wordt niet genoemd). Deze vari-
eren in uitgebreidheid. In de simpelste variant  worden alleen de schaal-
scores gegeven. In de meer diepgaande versies worden de schalen in allerlei 
betekenisvolle clusters en samenhangen geïnterpreteerd. Bij deze laatste 
rapportages worden interpretaties aan speciaal gedrag (zoals leiderschaps-
stijl, teamrol, verkoopstijl of gedrag in stresssituaties) gekoppeld. Ook 
kan men kiezen de interpretatie aan een competentie-indeling met 36 compe-
tenties te koppelen. Tenslotte kan men een rapportage uitdraaien die speci-
aal voor de kandidaat zelf is bedoeld.  
 
Met zowel de i als n versie kunnen deze rapportages worden uitgedraaid. Hoe 
meer uitgebreid de rapportage die men kiest hoe meer kosteneenheden men ge-
bruikt. 
 
De OPQ32 i/n kennen een ontwikkelingshistorie die tot halverwege de jaren 
80 terug gaat. Bij de constructie ging men niet uit van een traditionele 
ofwel “klassieke” persoonlijkheidstheorie. Men koos voor een pragmatische 
aanpak waarbij de uiteindelijk ontwikkelde schalen werden gekozen op basis 
van de meest toegepaste schalen uit andere persoonlijkheidsvragenlijsten 
die voor arbeid en personeelsselectie zijn bedoeld. En op basis van litera-
tuurstudies van alle persoonlijkheidfacetten die bij het voorspellen van 
functiesucces empirisch van belang bleken. Tenslotte gebruikte men een ma-
nagementstijl repertory grid om relevante persoonlijkheidsdimensies op het 
spoor te komen. 
 
Bij het schrijven van items koos men voor gemakkelijke, korte uitspraken. 
De constructie van het instrument werd in een traditie van statistisch goed 
onderbouwde psychometrische analyse technieken ter hand genomen. Dit resul-
teerde in 32 schalen met een flink stuk unieke variantie. De vragenlijst is 
relatief ongevoelig voor invloeden van variabelen als sekse, leeftijd en 
etnische afkomst. Er zijn betrouwbaarheidgegevens bekend evenals informatie 
over construct en predictieve validiteit. 
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Beoordelaar B 

Uit de handleiding: 
 
“Naast capaciteiten, vaardigheden, opleiding, ervaring, motivatie en inte-
resses, is persoonlijkheid een belangrijke factor om succesvol te zijn in 
een bepaalde functie. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
de Occupational Personality Questionnaires is dat de OPQ-vragenlijsten 
bruikbaar moesten zijn om mensen in werksituaties te beoordelen. De per-
soonlijkheidsvragenlijsten OPQ meten persoonlijkheidseigenschappen die in 
de werksituatie relevant zijn. Ze kunnen gebruikt worden bij selectie-, de-
velopment- en loopbaanvraagstukken. 
Bij de constructie van de OPQ vragenlijsten zijn de volgende overwegingen 
over persoonlijkheid als uitgangspunt genomen:  
Persoonlijkheid vertoont altijd een mate van stabiliteit, maar is ook aan 
verandering onderhevig. Verandering is afhankelijk van veel onderling sa-
menhangende factoren, zoals de situatie en de fysieke gesteldheid van een 
persoon.  
Een van de vele paradoxen van persoonlijkheid is, dat ondanks de wens om te 
veranderen, de verandering moeilijk te bereiken is.  
Ondanks de variaties die van dag tot dag kunnen worden opgemerkt bij men-
sen, zijn er bepaalde gedragsstijlen die de een beter liggen dan de ander. 
Gevolg hiervan is dat de ene persoon minder geschikt zal zijn voor een 
functie dan de andere persoon. Deze geschiktheid hangt mede af van persoon-
lijkheidseigenschappen. Hierdoor is het mogelijk om op basis van persoon-
lijkheidseigenschappen te selecteren.  
Gedrag kan beïnvloed worden door omgevingsfactoren, maar tegelijkertijd is 
het duidelijk dat erfelijke factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor het 
verschillende gedrag van mensen uit een gelijke omgeving. In de kwestie of 
persoonlijkheid erfelijk of door omgevingsfactoren bepaald is (de nature-
nurturediscussie), is de OPQ gebaseerd op een combinatie van beide stromin-
gen. Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de volgende definitie van 
persoonlijkheid, die de basis vormt van de OPQ: ‘Persoonlijkheid is een ei-
gen wijze van gedragen, denken en voelen, waaraan iemand de voorkeur geeft 
boven andere wijzen van gedragen, denken en voelen.’ 
Persoonlijkheid heeft te maken met drie hoofdgebieden, die terug zijn te 
vinden in de OPQ-rapportage. De hoofdgebieden zijn: omgang met mensen , 
denkwijze, emotionaliteit.” 
“Door middel van uitgebreid onderzoek is een beeld verkregen van bijvoeg-
lijke naamwoorden die in een werkcontext gebruikt worden om mensen te be-
schrijven. Bij de verdere uitwerking is niet gekozen voor een expliciete 
persoonlijkheidstheorie, maar voor een zogenaamde eclectische benadering. 
Dit betekent dat verschillende theorieën over persoonlijkheid gecombineerd 
worden (Eysenck, Catell, Murray, Hersey, Blanchard en andere psychologen en 
managementdeskundigen). Nieuwe schalen werden toegevoegd na het bestuderen 
van assessment-centercriteria, managementcompetenties en beoordelingsdocu-
mentatie. Vervolgens is uitgebreid psychometrisch onderzoek uitgevoerd, on-
der meer het correleren van de OPQ met andere persoonlijkheidsvragenlijsten 
en statistische analyses voor de effectiviteit van de items en de mate van 
betrouwbaarheid van de dimensies. De OPQ rapporteert uiteindelijk over drie 
gebieden: omgaan met mensen, denkwijze en emotionaliteit en bestaat uit 30 
dimensies.” 
 
“De persoonlijkheidsvragenlijsten OPQ meten persoonlijkheidseigenschappen 
die in de werksituatie relevant zijn. Ze kunnen gebruikt worden bij selec-
tie-, development- en loopbaanvraagstukken.” (Cursivering aangebracht door 
beoordelaar B.) 
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2. Evaluatie 

Evaluatie van documentatie en test materialen  

Algemeen  
Kwaliteit van de documentatie18 �� 
 
2.1 Kwaliteit van de uitleg over de achtergronden  

2.1.1 Theoretische onderbouwing van de constructen19 � 
2.1.2 Procedure testontwikkeling20 �� 
2.1.3 Degelijkheid itemanalyse en itemanalyse model21 � 
2.1.4 Verklaring van inhoudsvaliditeit22 � 
2.1.5 Samenvatting van relevant onderzoek23 �� 

                                            
18 Beoordelaar A: Zowel in de Nederlandse als in de Engelstalige handleiding is ruime aandacht voor de rol van 
persoonlijkheid binnen arbeidssituaties en de toepassingsmogelijkheden van het instrument. 
19 Beoordelaar A: Duidelijk is dat constructen werden gekozen. Men hanteerde een pragmatische aanpak op 
basis van constructen die men vaak tegenkomt bij andere instrumenten. Er had meer aandacht kunnen zijn voor 
het belang van de constructen op basis van empirisch onderzoek. Deze informatie staat trouwens alleen in de 
Engelstalige manual en niet in het Nederlandse handboek. Hierin treft men alleen een geheel los van de context 
staand tekstgedeelte met allerlei definities van persoonlijkheid (Rogers, Cronbach, Catell ea.). 
20 Beoordelaar A: Hierover kan men veel lezen in de UK manual. In de Nederlandse documentatie schittert deze 
informatie door afwezigheid. 
21 Beoordelaar A: De informatie in de UK manual duidt op een testconstructie aanpak volgens solide psychome-
trische onderzoeksmethoden. Het itemanalyse model en inclusie of exclusie criteria voor items worden echter 
niet expliciet belicht. Anders was dit aspect wellicht positiever beoordeeld. 
22 Beoordelaar A: De betekenis van de schaalconstructen worden uitvoerig toegelicht en er zijn enkele voorbeeld 
items bij elke schaal. Er is echter geen overzicht van alle items waaruit een schaal is opgebouwd. Ook kan ik mij 
meer uitleg voorstellen daar waar schalen dicht bij elkaar liggen qua inhoud of tegengesteld lijken te zijn eg. 
“Ontspannen” en “Zorgelijk”. 
23 Beoordelaar A: De beoordeling “goed” kan ik geven op basis van gegevens uit de UK manual. Dit soort in-
formatie treft men niet in het Nederlandse handboek aan. Sommige studies zijn uitstekend beschreven. Er wor-
den echter ook onderzoeken vermeld die onvolledig zijn beschreven waardoor het gepresenteerde cijfermateriaal 
matig interpreteerbaar is. 
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2.2 Adequaatheid van voor de gebruiker beschikbare informatie24  
2.2.1 Rationale � 
2.2.2 Ontwikkelingsprocedure25 � 
2.2.3 Standaardisatie � 
2.2.4 Normering � 
2.2.5 Betrouwbaarheid26 � 
2.2.6 Validiteit27 � 

2.2.7 Testafname good practice28 � 

                                            
24 Beoordelaar A: Uit een zinsnede in de Nederlandstalige cursusmap (“…onderzoeksgegevens zijn bij SHL op 
te vragen…”) maak ik op dat de Engelstalige handleiding niet standaard aan gebruikers wordt verstrekt. De Ne-
derlandse cursusmap bevat onvoldoende informatie over tal van aspecten van de OPQ. De lijst van ontbrekende 
informatie is lang: ontbrekende gegevens over het gekozen persoonlijkheidsmodel, geen informatie over het hoe 
en waarom van 8 clusters  binnen de 32 schalen (door deskundigen of op basis van empirische gegevens samen-
gesteld), tekortschietende informatie over belangrijke psychometrische zaken zoals standaard meetfouten, in het 
algemeen weinig tot geen uitleg hoe men tot goede interpretaties kan komen bijvoorbeeld geïllustreerd met 
voorbeeldinterpretaties. Er is in de cursusmap wel een bijlage met CM 4.2 en 5.2 dimensies. Of deze identiek 
zijn aan de OPQ32 indeling wordt niet in de map verteld. Ook daar is er geen uitleg over het tot stand komen van 
de clusters door kennis van experts of vanuit louter empirische (samenhang) overwegingen. Wel wordt er in de 
CM 4.2/5.2 bijlage wat meer gedaan om empirische verbanden met andere clusters te verduidelijken. Ook is er 
een beschrijving van de meetpretentie van de diverse clusters. 
Sommige zaken worden wel goed beschreven. Er is ruime aandacht voor allerlei responsstijlen zoals de sociaal 
wenselijke antwoordstijl. Er is ook een artikel met ethische richtlijnen aanwezig. Positief ben ik over het hoofd-
stuk waarin het geven van feedback aan de respondent centraal staat en hoe men de validiteit van persoonlijk-
heidsprofielen onderzoekt middels andere instrumenten zoals het interview. De ethische richtlijnen vormen een 
van de weinige  onderwerpen die in de Nederlandstalige cursusmap beter aan bod komen dan in de Engelstalige 
handleiding. Over het algemeen vind ik het Engelstalige boekwerk completer en soms ook toegankelijker ge-
schreven.  
Op de CD-ROM waar ook de OPQ programmatuur op staat treft men een handleiding in HTML formaat. Hoe-
wel het document de titel “handleiding” draagt lijkt het echter nog meer summier dan de papieren cursusmap. 
Wel trof ik wat informatie die de cursusmap niet bood zoals het testen van mensen met dyslexie of RSI (het 
testen van mensen met een handicap krijgt in de cursusmap overigens ruime aandacht). De aanwezigheid van een 
handleiding op de CD-ROM vind ik verwarrend. Er wordt in de cursusmap niet naar verwezen. Of deze aanvul-
lend bedoeld is of gewoon een samenvatting vormt van de cursusmap is niet helder. 
25 Beoordelaar A: De ontwikkelingsprocedure wordt alleen in de Engelse handleiding beschreven maar niet in de 
Nederlandstalige documentatie. 
26 Beoordelaar A: De betrouwbaarheid wordt in de UK manual goed beschreven want er is zowel aandacht voor 
homogeniteit als stabiliteit in de vorm van test-hertest coëfficiënten. Tevens behandelt de Engelstalige handlei-
ding nog standaardmeetfouten en betrouwbaarheidsintervallen daar omheen. Tenslotte beschrijft de UK handlei-
ding nog de SEM  en het daaruit volgende betrouwbaarheidsinterval van verschillen tussen scores. Heel mooi 
compleet. De Nederlandse cursusmap steekt daarbij wat mager af met alleen tabellen voor homogeniteit via de 
Cronbach’s Alpha. De CD-ROM biedt op dit vlak niets extra. 
27 Beoordelaar A: De validiteit van de OPQ is goed onderzocht, de UK manual doet daar uitgebreid verslag van. 
Over validiteit verneemt men in de Nederlandstalige handleiding echter niets. Ik gaf toch de beoordeling “ade-
quaat” omdat de gebruiker er in de Nederlandse cursusmap wel op gewezen wordt dat deze gegevens beschik-
baar zijn en bij SHL verkrijgbaar. Een toegankelijk geschreven samenvatting had echter in de Nederlandse do-
cumentatie niet misstaan. De testhandleiding op CD-ROM beschrijft wel een constructvaliditeitsstudie. 
28 Beoordelaar A: De cursusmap bevat ethische richtlijnen. Ook zijn er aanwijzingen hoe instructies te geven. De 
UK manual geeft echter meer informatie en doet dat ook op een meer toegankelijke en aansprekende wijze. Zo 
wordt een voorbeeldbrief afgebeeld die tot doel heeft de kandidaat op de testdag voor te bereiden. De Nederland-
se documentatie geeft een aantal ethische richtlijnen die samen een uitstekend beeld geven van alle ethische 
punten die bij testafnames spelen. Deze worden echter gortdroog als waren het wetsartikelen gepresenteerd. 
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2.2.8 Scoringsprocedure good practice �� 
2.2.9 Interpretatie good practice 29 � 
2.2.10 Feedback good practice �� 
2.2.11 Eerlijkheid en bias good practice �� 
2.2.12 Beperkingen in het gebruik30 � 
2.2.13 Verwijzingen en ondersteunend materiaal31 

� 

                                                                                                                                        
Sommige richtlijnen zijn niet heel eenvoudig en de gebruiker wordt niet uitgelegd hoe deze de richtlijnen kan 
concretiseren.  
Het zou beter zijn als de ethische richtlijnen niet achteraan in de bijlage met de weinig aantrekkelijke titel “test-
theoretische achtergronden” werden geplaatst maar in een zelfstandig hoofdstuk midden in de testhandleiding 
met de titel best test practices (zoals dat in de UK manual wordt gedaan). De Engelstalige voorbeeldbrieven zijn 
echter ook niet geheel compleet. Er staat niet in wie de testdata beheert, hoelang die bewaard blijft, dat deze 
uitsluitend voor de huidige sollicitatie procedure gebruik wordt etc. etc. Ik adviseer SHL een volledig hoofdstuk 
“ethiek” te vervaardigen waarin ook een voorafgaand aan het psychologisch onderzoek aan de kandidaat te stu-
ren voorbeeldbrochure is opgenomen. Ik wijs SHL er op dat het verzenden van zo’n brochure in de ethische 
richtlijnen van het NIP verplicht wordt gesteld. 
29 Beoordelaar A: De UK manual bevat meer interpretatievoorbeelden dan de Nederlandse cursusmap. Verder 
vind ik het aantal interpretatievoorbeelden en de totale hoeveelheid uitleg die wordt gegeven niet optimaal. De 
OPQ lijsten zijn omvangrijk en behoorlijk complex, zeker voor gebruikers voor wie  het dagelijkse werk niet 
bestaat uit het interpreteren van dit soort instrumenten. Als geheel vind ik de steun die de Nederlandse cursus-
map bij de interpretatie geeft zeer minimaal. Ik kan mij uitleg voorstellen over de samenstelling en werking van 
de acht schaal clusters. Ik kan mij voorbeeldprofielen indenken behorende bij een aantal zeer uiteenlopende 
soorten functies. Ik kan  instructieve voorbeelden bedenken van voor de handliggende (statistisch veel voorko-
mende) profielen en zeldzame profielen. Het is mogelijk voorbeelden te verzamelen van profielen met in het oog 
springende zaken die wellicht op het niet eerlijk invullen van de lijst kunnen duiden (in de UK manual wordt dit 
sporadisch wel gedaan). De Nederlandse cursusmap waarschuwt niet dat men bij het vergelijken van mensen 
rekening moet  houden met minstens twee sten scores tussen de uitslagen (dit in verband met de standaard meet-
fout). Voor dit laatste aspect is in de UK manual wel aandacht. Desnoods kan SHL Nederland volstaan met het 
vertalen van dit stukje tekst.  
Alle informatie die ik mis zou best een plaats kunnen hebben in de driedaagse training die licentiehouders van de 
OPQ instrumenten verplicht moeten volgen. Dit verandert mijn standpunt hierboven totaal niet. Een en ander 
staat kennelijk niet netjes op schrift in een goed  gestructureerde handleiding. Als de door mij genoemde inter-
pretatie en best test practice aspecten in die training mondeling worden toegelicht doet SHL Nederland een on-
verantwoord zwaar beroep op het geheugen van de trainees (en tevens overschat SHL de mate waarin mensen in 
staat zijn zinvolle aantekeningen tijdens dit soort trainingen te maken). 
30 Beoordelaar A: De doelgroepen van de OPQ vragenlijsten worden niet duidelijk afgegrensd in termen van 
leeftijd of opleidingsniveau. In de Engelse handleiding treft men een tamelijk terloopse en impliciete mededeling 
aan dat de lijsten waarschijnlijk niet geschikt zijn voor mensen met een laag opleidingsniveau. Wel vindt men in 
de Nederlandse cursusmap een net statistisch overzicht van  respondent groepen waarbij de OPQ is toegepast. 
Mijns inziens zou een waarschuwing op zijn plaats zijn over het feit dat hoe meer de geteste afwijkt van de be-
schreven groep hoe minder de OPQ geschikt is om af te nemen. Wel is een duidelijke waarschuwing aanwezig 
waarin staat dat de stressrapportage niet klinisch gebruikt mag worden. Wat precies wel en wat niet verantwoord 
is blijft onduidelijk omdat daar in het cursusboek niets over wordt uitgelegd. 
31 Beoordelaar A: Cursusmap van SHL Nederland bevat de opmerking dat validiteitsstudies opvraagbaar zijn bij 
SHL. Ook is een lijst met aanbevolen literatuur aanwezig. De cursusmap heeft de titel: ”Trainingsmateriaal Ba-
sistraining OPQ/OT”. Het is niet duidelijk of deze map de status van testhandleiding heeft. Het op CD-ROM 
geleverde document heeft die titel wel maar is veel geringer van omvang en diepgang dan genoemde trainings-
map. Het CD-ROM document bevat enige validiteitsgegevens die de trainingsmap niet bevat maar dat lijkt de 
enige toegevoegde waarde. De case histories die een plaats hebben in het elektronische document zijn zeer be-
perkt.  Het CD-ROM document heeft de typische beperkingen van een HTML webstyle document. Grote letters 
en veel steunkleuren die eea. makkelijker van het scherm leesbaar maken maar geen complete database van 
informatie die als geheel de titel manual of handboek verdient. De status die deze informatiebronnen naast elkaar 
hebben is niet helder; er wordt niet in de ene bron naar de andere verwezen en ook is er geen uitleg welke infor-
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2.3 Kwaliteit van de instructies voor de testgebruiker(s)  

2.3.1 Testafname � 
2.3.2 Testscoring, normering, enz. �� 
2.3.3 Interpretatie en rapportage � 
2.3.4 Terugkoppeling en feedback �� 
 

Algemeen  
Kwaliteit van de materialen32 �� 
 

2.4 Algemene kwaliteit van de testmaterialen �� 
  
2.5 Kwaliteit van de locale versie33 �� 
  
2.6 Gemak waarmee de kandidaat de taak begrijpt �� 
  
2.7 Gemak van antwoorden door de kandidaat �� 
  
2.8 Kwaliteit van de items34 �� 
 

                                                                                                                                        
matie men in welke bron kan vinden. Als geheel trek ik de conclusie dat de Nederlandstalige OPQ niet over een 
echt volledig handboek beschikt, hierop baseer ik mijn beoordeling “niet adequaat”. 
32 Beoordelaar A: Computer programma is duidelijk qua schermopmaak. Cursusmap ziet er netjes uit. 
33 Beoordelaar A: De beoordeling “goed” voor de test (voor zover beoordeelbaar) schaalnamen en omschrijvin-
gen van  de betekenis van scores. De beoordeling [-1] niet adequaat voor de bewerking van het Engelstalige 
handboek tot de cursusmap. 
De testitems zelf kunnen niet beoordeeld worden op de kwaliteit waarmee ze in het Nederlands zijn vertaald. De 
oorspronkelijk Engelse items werden niet aan de reviewers aangeboden. Ik ben het echter wel eens met de op-
merking in de UK manual dat bij het schrijven van items deze eenvoudig werden gehouden. De Nederlandse 
testitems zijn alle kort en zakelijk en vrij van idioom of taalgebruik met een dubbele bodem. De OPQ items vond 
ik op deze aspecten beter dan menige andere Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst die ik bestudeerde.  
De beschrijving van de 32 schalen middels voorbeelditems en voorbeelden van hoge en lage scores leek mij in 
vergelijking tot de Engelse versie heel nauwkeurig gedaan. De Nederlandse teksten waren altijd een precieze 
vertaling van het Engels. Dit doet vermoeden dat met het vertalen van de test zelf ook nauwkeurig te werk ge-
gaan zal zijn. Een factor analyse wijst uit dat de structuur van de Engelstalige en Nederlandstalige OPQ vrijwel 
identiek zijn. Dit geeft een extra aanwijzing dat het vertalen en bewerken goed verlopen is.  
De kwaliteit van de bewerking van de Engelstalige handleiding in de vorm van de map “trainingmateriaal basis-
training” wordt door mij als matig beoordeeld. Er is voor een andere opzet dan in Engeland gekozen waarbij een 
aantal onderwerpen niet in de trainingsmap zijn opgenomen die daar mijns inziens wel in thuishoren. Een aantal 
voorbeelden treft men elders in deze beoordeling aan. 
34 Beoordelaar A: Alle items zijn bondig en taalkundig prima. Geen dubbele ontkenningen, geen idioom, geen 
dubbele bodems in het taalgebruik.  Wel is opvallend dat de items niet naar een werkcontext verwijzen hoewel 
de OPQ uitdrukkelijk voor deze context is bedoeld. Er worden weinig woorden als “werkoverleg”, “collega’s”, 
“op mijn werkplek” of “tijdens mijn werk” etc. gebruikt. Het referentiekader waarmee de respondent antwoordt 
wordt hierdoor vrij gelaten. Uit onderzoek blijkt dat men de voorspellende waarde van persoonlijkheid-
vragenlijsten iets kan verhogen door items met een duidelijke arbeidscontext te gebruiken. 
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Normen en/of vergelijkingsgroepen  

Algemeen  
2.9 Informatie over norm- en vergelijkingsgroepen35 � 
 

2.9.1 Toepasbaarheid voor locaal gebruik36 � 
 Niet relevant voor locaal gebruik (onjuiste steekproeven)  

 Algemene locale populatie, of niet-lokale norm � 
 Locale landelijke of relevante internationale steekproeven37  
  
2.9.2 Geschiktheid voor bedoelde toepassing � 
 Norm of normen niet geschikt voor bedoelde toepassing  

 Adequate algemene populatienorm en/of diverse normtabellen  � 
 Goede verzameling normtabellen  

 Uitstekende verzameling normtabellen  
  
2.9.3 Steekproefgroottes �� 

 Niet adequaat (< 150)  

 Adequaat (150 – 300)  

 Groot (300 – 1000) � 

 Zeer groot (> 1000)  
  
2.9.4 Gebruikte procedures bij steekproeftrekking � 
 Geen informatie � 
 Representatief voor de populatie (criteria zijn vermeld)  
 Afhankelijk van de gelegenheid  
 Volgens toeval (random)  
  
2.9.5 Informatie over groepsverschillen38 39 � 

                                            
35 Beoordelaar A: Er worden een aantal belangrijke steekproef variabelen gegeven zoals sekse, leeftijd en etni-
sche groep. Ook wordt vermeld dat normgegevens onder selectie (en loopbaan) condities zijn verzameld. De 
periode waarin de dataverzameling plaats vond wordt eveneens gegeven.  
Er ontbreekt veel informatie. Betrof het enkele grote bedrijven in Nederland of ook veel kleinere? Wat voor 
soort bedrijven waren dit dan? Was er een goede landelijke spreiding? Zijn alle OPQi (dus ipsatieve versie) data 
uitsluitend selectiedata? Om wat voor functies ging het dan? Werd een steekproefontwerp toegepast? Voor wel-
ke populatie precies moet men deze normen als representatief beschouwen? In het kader van wat voor soort 
begeleidingsvragen werden de OPQn (normatieve versie) verzameld? Waarom wordt de homogeniteit van de 
schalen op basis van een Engelse steekproef gegeven in plaats van een Nederlandse? 
36 Beoordelaar A: Omvang voldoende. In voldoende mate werd aangetoond dat sekse en leeftijd niet veel invloed 
op de scores hebben. De man/vrouw verhouding bij i-versie is niet optimaal maar niet zo ongunstig dat de nor-
men niet goed te gebruiken zouden zijn. Verdere argumentatie normen kwaliteit in vorige rubriek gegeven. 
37 EFPA: Met goede relevantie voor de bedoelde toepassing 
38 EFPA: Kwaliteit van de informatie over minderheidsgroepen, leeftijd, sexe, enz. 
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2.9.6 Korte beschrijving normen40 
 
Beoordelaar A 

 
Het meeste kwam in de vorige review rubrieken al aan de orde. Positief is 
de ruim voldoende steekproef omvang. Deze is dermate ruim dat zelfs de one-
venwichtige man/vrouw verdeling in de ipsatieve variant de normering niet 
veel in kwaliteit aantast. De data werden verzameld onder echte selectie 
condities en dat is zeer gunstig. 
Over de invloed van leeftijd zijn op basis van het Nederlandse empirische 
materiaal minder duidelijke conclusies te trekken. De groep 40+ was aan de 
kleine kant. Bovendien wordt geen informatie verschaft over de samenstel-
ling van deze groep (bevatte deze steekproef grotendeels respondenten van 
net boven de veertig of was de gemiddelde leeftijd hier echt een stuk ho-
ger?). De schaalgemiddelden laten over de diverse leeftijdgroepen echter 
nauwelijks verschillen zien zodat de invloed van leeftijd waarschijnlijk 
niet erg van belang is. 
 
Er worden geen groepsverschillen berekend op basis van opleidingsniveau. 
Uit studies bij andere persoonlijkheidsvragenlijsten blijkt dat deze varia-
bele na sekse en leeftijd enige invloed op testscores kan hebben. Hierover 
staat in de Nederlandse cursusmap geen informatie. De Engelse onderzoeksre-
sultaten brengen echter geen belangwekkende zaken aan het licht. 
 
Wel in het oog springend zijn aanzienlijke verschillen in schaalgemiddelden 
tussen manageriële steekproeven en steekproeven van niet-managers. De ver-
schillen lopen  hierbij op tot anderhalve stenscore en dat is niet alleen 
statistisch significant maar tevens een verschil dat tot interpretatie pro-
blemen kan leiden. De Engelse documentatie wijst gebruikers op deze ver-
schillen, de Nederlandse cursusmap doet dat niet. Er worden in het Neder-
landse onderzoeksmateriaal ook geen functienamen gegeven bij het beschrij-
ven van de normeringssteekproef. Men kan dus niet nagaan of de normering in 
Nederland een betere representativiteit kent voor managers of niet-managers 
dan wel dat het niets uitmaakt tot welke groep de respondent behoort.  
 
Gezien het feit dat de groep allochtonen in Nederland een langzame stijging 
in functieniveau laat zien, is een onderzoek naar verschillen tussen au-
tochtoon/allochtoon op de OPQ in de toekomst van belang. 
 
Als geheel kan men stellen dat de normeringsteekproeven in Nederland beter 
beschreven kunnen worden in de handleiding.  
 
Er wordt van elke schaal alleen een gemiddelde en standaarddeviatie gege-
ven. Voor psychometrici die de kwaliteit van het instrument willen beoorde-
len zijn deze gegevens minimaal. Om een goede werking van het instrument te 
kunnen nagaan zouden de range (laagste en hoogste score) mediaan en modus 
alsmede maten voor scheefheid en kurtosis ook van belang zijn (mogelijk al-
len samen met een afbeelding van de scoreverdeling). Ik geef toe dat de ge-
bruikers van de OPQ (vermoedelijk HRM managers) niet op deze statistische 
informatie zitten te wachten. Een gebruikers handleiding en een aparte 

                                                                                                                                        
39 Beoordelaar A: Er bevindt zich slechts een extreem geringe hoeveelheid mensen van allochtone afkomst in de 
steekproef  (wat maar weer bewijst hoe gering de deelname van deze bevolkingsgroep in de hogere functies in 
Nederland is).  Een analyse op basis van etnische groep is er in de Nederlandse documentatie dan ook niet. Uit 
de Engelse documentatie blijkt dat het behoren tot een etnische groep niet veel invloed heeft op de testscores 
(weinig statistisch significante verschillen en waar wel significant niet erg groot in absolute zin). De te verwaar-
lozen invloed van leeftijd en sekse is in het Nederlandse onderzoeksmateriaal aangetoond. 
40 EFPA: over de normen, hun geschiedenis, inclusief voorzorgen door de auteur / uitgever genomen inzake 
periodieke verversing, up-to-date houden, enz.   
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technische handleiding is hiervoor de oplossing. 
 
Ten slotte wordt er in de Nederlandse cursusmap eigenlijk niets uitgelegd 
over gebruik van normen en hoe men tot een oordeel over bruikbaarheid kan 
komen in relatie tot de sollicitanten waarbij men de OPQ wil afnemen. Aan 
de educatie of zo men wil emancipatie van de gebruiker wordt op dit punt 
niets gedaan.  
 
Is men blank, tussen de 25 en 35 jaar oud, bekleedt men een middenkader of 
hogere positie in het Nederlandse bedrijfsleven en heeft men bovendien een  
HBO of WO opleiding, dan passen de normen van de OPQ het best bij de res-
pondent. Hoe verder men van dit beeld verwijderd raakt hoe minder represen-
tatief de OPQ-normen waarschijnlijk zijn. 
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Beoordelaar B 
 

Veel is er niet bekend over de normgroepen. Er worden geen doelpopulaties 
genoemd, zodat de representativiteit van de normgroepen niet te beoordelen 
is. Uit het feit dat de in de ‘online’-handleiding gegeven normtabellen 
verschillen van die uit de papieren handleiding, valt op te maken dat de 
normtabellen op gezette tijden opnieuw worden vastgesteld. 
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Validiteit  

2.10 Construct en criterium validiteit 

Algemeen construct validiteit  

2.10.1 Construct validiteit � 
 

Toelichting 2.10 : 
 
Beoordelaar A 

 
Bij de beoordeling van zowel construct als criteriumgerichte validiteit ga 
ik uit van de Engelse onderzoeken. Zoals reeds uitvoerig aan de orde kwam 
zijn er geen Nederlandse onderzoeken. Er werd mij althans geen documentatie 
verstrekt waaruit dit blijkt. Men kan de validiteit van de Nederlandse be-
werking en vertaling in de OPQ lijsten verder alleen afleiden uit equiva-
lentie onderzoek tussen de Engelse en Nederlandse OPQ. Er is een onderzoek 
beschikbaar waarbij men middels een factoranalyse de equivalentie tussen de 
UK en NL versies aantoont. Hierbij dient te worden opgemerkt dat uitslui-
tend een factoranalyse onvoldoende is om de gelijkwaardigheid van beide 
versies aan te tonen.  
 
Zowel het COTAN als het hier toegepaste EFPA beoordelingssysteem eisen va-
liditeitonderzoek in het land waar het instrument bewerkt is en gebruikt 
wordt.  De validiteit zou hierdoor voor de Nederlandse situatie als onvol-
doende moeten worden beoordeeld. Bij de beoordeling van alle volgende ru-
brieken ga ik uit van de Engelse OPQ lijsten. Dit in de hoop dat SHL Neder-
land snel volgt met dit type onderzoek en tevens ga ik er voorlopig maar 
vanuit dat resultaten uit het Engelse onderzoek bevestigd zullen worden. 
Een extra moeilijkheid hierbij is dat niet al het Engelse onderzoek gedaan 
is bij de hier beoordeelde OPQ32. Een aantal studies werd met een van de 
voorgangers, het concept model, uitgevoerd. 
 
Na al deze slagen om de arm kan worden gesteld dat de onderzoeksresultaten 
uit het Engelse onderzoek er over het algemeen goed uitzien en steun verle-
nen aan de constructvaliditeit van de OPQ. 
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Beoordelaar B 

In de Nederlandse handleiding staat alleen te lezen dat men zich voor in-
formatie over de constructvaliditeit van de twee tests tot de uitgever moet 
wenden. In de Engelse handleiding is er een hoofdstuk gewijd aan de con-
structvaliditeit. Een voornaam onderdeel daarin is de ‘factoranalyse’ van 
de OPQn. In werkelijkheid gaat het om een principale-componentenanalyse 
(PCA), gevolgd door een oblimin-rotatie. Deze keuze wordt slechts verdedigd 
met “[this procedure] gave the clearest picture”. Een nadeel van PCA in de 
context van testconstructie is, dat men geen poging doet het unieke deel 
van elke variabele (waarin de meetfout is besloten) weg te werken. 
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2.10.1.1 Toegepast design � 

 Geen informatie bekend  

 Correlaties tussen schalen � 

 Correlaties met andere instrumenten en praktijkcriteria � 

 Intra-schaal (item-rest correlaties) � 

 Verschillen tussen groepen � 

 Multitrait – Multimethod Matrix  

 Exploratieve factoranalyse � 

 Confirmatieve factoranalyse  

 Experimentele opzet  

 Anders, nl.  

2.10.1.2 Hoeveelheid data � 

 Geen informatie bekend  

 Eén inadequate studie (steekproef < 100)  

 Eén adequate studie (steekproef 100 < N < 200)  

 Meer dan één adequate studies of grotere studie � 
 Goed scala aan adequate of grotere studies   

2.10.1.3 Procedure voor steekproef samenstelling � 

 Geen informatie bekend � 
 Naar omstandigheden  

 Gerandomiseerd  

2.10.1.4 Mediane correlatie van schalen met vergelijkbare schalen41 42 � 
 Geen informatie bekend  

 Inadequaat (r < 0.55)  

 Adequaat (0.55 < r < 0.65)  

 Goed (0.65 < r < 0.75)  

 Uitstekend (r > 0.75)   

                                            
41 EFPA: Uit andere, vergelijkbare instrumenten 
42 Beoordelaar A: Het EFPA beoordelingssysteem noemt correlaties tussen gelijksoortige tests of schalen kleiner 
dan 0.55 onvoldoende. Dit vind ik voor het bepalen van de constructvaliditeit van persoonlijkheidsvragenlijsten 
wat scherp gesteld. Hogere correlaties zou men mogen eisen als de schalen van twee vergeleken instrumenten 
precies dezelfde meetpretentie bezitten. Bij een instrument als de OPQ met veel schalen met “smalle” ofwel 
scherp begrensde constructen is dat zelden het geval. Over het algemeen zien correlaties tussen schalen met 
gedeeltelijk overlappende meetpretenties er goed uit. Meer dan adequaat. Vaak is er sprake van een samenhang 
die volgens dit EFPA systeem met “goed” beoordeeld mag worden. Dit geldt ook voor de factorladingen van 
diverse factoranalyses en de duidelijkheid waarbij hier dan een a-priori model naar voren komt. 
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2.10.1.5 Kwaliteit v/d tests gebruikt als criteria of vergelijkingsmateriaal43 �� 
 Geen informatie bekend  

 Inadequate informatie  

 Adequate kwaliteit � 
 Goede kwaliteit  

 Uitstekende kwaliteit  

  

2.10.1.6 Differentiële Item Functie analyse � 
 
 

                                            
43 Beoordelaar A: Het is jammer dat een aantal tests die bij het onderzoek naar de begripsvaliditeit werden ge-
bruikt ook SHL instrumenten zijn. Voor gebruikers van allerlei SHL instrumenten is dat interessant: men kan zo 
de overlap tussen instrument bestuderen. Voor een constructvaliditeitsstudie is het meer van belang om te zien 
waar de OPQ constructen zich bevinden in een nomologisch netwerk van wetenschappelijk goed bestudeerde 
begrippen (zoals bijvoorbeeld “extraversie” of “neuroticisme”). Dan blijven over de 16PF5,  NEO-PI-R , Meyer-
Briggs Type Indicator en de Jenkins. In dit rijtje is alleen de MBTI omstreden want dat is een niet zo goed on-
derzochte lijst en zelf geen statistisch wonder. Ook werd met de OPQ concept model self rating en peer rating 
gecorreleerd. Vrijwel al het gepresenteerde onderzoeksmateriaal wijst in de richting dat de constructvaliditeit 
van de OPQ32 in orde is. 
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Algemeen criterium validiteit  

2.10.2 Criterium validiteit44 �� 
 

2.10.2.1 Beschrijving criteria en kenmerken populatie45 � 

 Concurrent (gelijktijdig) � 
 Predictief � 
 Post-dictief  � 
2.10.2.2 Hoeveelheid data � 

 Geen informatie bekend  

 Eén inadequate studie (steekproef < 100)  

 Eén adequate studie (steekproef 100 < N < 200)  

 Meer dan één adequate studie of grotere studie � 
 Goed scala aan adequate of grotere studies   

2.10.2.3 Procedure van steekproeftrekking � 
 Geen informatie bekend � 
 Doelgericht of representatief  

 Naar omstandigheden  

 Willekeurig  

2.10.2.4 Mediane correlatie van schalen met criteria46 � 
 Geen informatie bekend  

 Inadequaat (r < 0.20)  

 Adequaat (0.20 < r < 0.35) � 
 Goed (0.35 < r < 0.50)  

 Uitstekend (r > 0.50)   

                                            
44 Beoordelaar A: De Engelse handleiding geeft veel onderzoeksresultaten waaruit criterium gerichte validiteit 
kan worden afgeleid. Zowel het aantal studies als de gevarieerdheid in research design zijn goed te noemen. 
Zelden trof ik bij een persoonlijkheidsvragenlijst zoveel onderzoek naar criterium gerichte validiteit aan. Ik wijs 
er nogmaals op dat dit allemaal Engels onderzoek betreft. In hoeverre men deze resultaten ook op de Nederland-
se versie mag betrekken  is onzeker. 
45 Beoordelaar A: Er zijn zowel concurent, predictieve en post-dictive maten gebruikt. Hierbij vond ik de be-
schrijving van de criteria, de samenstelling van de steekproef en bijzonderheden in de uitvoering van de studie 
vaak niet geheel volledig.  Bij vrijwel elke studie heeft men eigenlijk meer achtergrondgegevens nodig om de 
resultaten echt goed op waarde te kunnen schatten. 
46 Beoordelaar A: Er wordt in de Engelstalige handleiding terecht gesteld dat de correlaties tussen test en criteri-
um van veel variabelen afhangen. Bijvoorbeeld betrouwbaarheid van de criteriummaat, restriction of range, 
tijdsduur tussen testafname en bepaling criteriumscore etc.  In het algemeen ofwel all other things being equal 
kan worden gesteld dat de samenhangen tussen OPQ scores en criteria precies zo sterk zijn als men uit allerlei 
ander gepubliceerd onderzoek van een geavanceerde persoonlijkheidsvragenlijst mag verwachten. 
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2.10.3 Korte samenvatting validiteit 
 
Beoordelaar A 

 
Van de Nederlandstalige OPQ32 i-versie en n-versie mag men strikt genomen 
niet stellen dat validiteit wetenschappelijk is aangetoond. In deze review 
werd er op gewezen dat in Nederland geen onderzoeken lijken gedaan. Een en-
kele studie rond een factor analyse kan bovendien niet als sluitend bewijs 
van equivalentie tussen de UK en NL versie worden gezien. Ik ben echter op-
timistisch omtrent de verwachtingen hierover. Een aantal psychometrische 
zaken zijn bij de Engelse versie dermate goed in orde dat ik mij niet kan 
voorstellen dat dit in Nederland geheel anders zal zijn. Te oordelen naar 
de schaalnamen en beschrijvingen van de interpretatie van hoge en lage sco-
res is de OPQ heel zorgvuldig in het Nederlands vertaald, waarbij zo dicht 
mogelijk bij het Engelse origineel is gebleven. Ik verwacht dat dit bij de 
testitems niet anders is (hoewel de Engelse testitems niet ter beoordeling 
werden aangeboden). Ik verwacht dan ook dat de Engelse onderzoeksresultaten 
globaal gesproken ook in Nederland gevonden zullen worden, maar aangetoond 
is dit dus nog niet. 
De constructvaliditeit is goed onderzocht en laat gunstige resultaten zien. 
De bewering in de Engelse handleiding dat elk van de 32 schalen een stuk 
eigen variantie met voldoende omvang laten zien lijkt mij juist.  
De correlatie tussen de OPQ-n en de OPQ-i is wat aan de lage kant. Ik had 
die hoger verwacht. Sommige schalen correleren in de 0,45 tot 0,55 range en 
dat is voor een convergente validiteits correlatie niet erg hoog. De ver-
klaring die hiervoor in de UK manual wordt gegeven kan ik echter wel accep-
teren. 
Ook de samenhangen met andere instrumenten is meestal in overeenstemming 
met veronderstellingen die men daar a-priori over kan hebben. Hooguit had 
ik graag wat meer tests gezien die niet uit de SHL stal zelf kwamen. Daar-
naast is de MBTI een psychometrisch niet goed onderzocht instrument en ei-
genlijk geen handige keuze om in dit type onderzoek te gebruiken. 
Over het criterium gerichte onderzoek zijn ook veel positieve dingen te 
melden. De onderzoeksgegevens wijzen ook hier op de aanwezigheid van vali-
diteit, hoewel de studies niet erg gedetailleerd zijn weergegeven. Als ge-
volg daarvan wordt het interpreteren van de validiteitcoëfficiënten lasti-
ger. Soms is onderzoek op zo’n manier weergegeven dat de resultaten  een 
wel erg positief beeld van de OPQ geven.  Men komt elders in de literatuur 
zelden onderzoeken tegen waarbij de incremental validity van een persoon-
lijkheidsvragenlijst naast een capaciteitentest groter is dan de voorspel-
lende waarde van het capaciteitenonderzoek alleen. Dit lijkt mij meer te 
maken hebben met de manier waarop het onderzoek gedaan is dan met de pre-
dictieve validiteit van de OPQ. Ik kom hier later nog op terug. 
Het cijfermateriaal in sommige studies wordt soms nogal ruimhartig van com-
mentaar voorzien. In het hoofdstuk over criterium gerichte validiteit wor-
den concurent, predictive en post-dictive coëfficiënten qua omvang aan el-
kaar gelijk gesteld en wordt en passant beweerd dat men voortaan gegevens 
afkomstig uit een concurent design als predictive measure mag zien in het 
geval van de OPQ. Bestudering van de bijbehornde tabel wijst uit dat de 
predictieve validiteitscoëfficiënten aanmerkelijk lager liggen dan de post-
dictive en concurent coëfficiënten. Hiervoor zijn plausibele verklaringen 
die de validiteit van de OPQ niet perse hoeven te schaden. Het wijst echter 
wel op een wellicht wat te positieve toonzetting in de tekst. 
Samenvattend zijn er voldoende aanwijzingen voor zowel construct als crite-
rium gerichte validiteit om het instrument voor selectie- en ontwikkelings-
doeleinden te mogen toepassen. 
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Beoordelaar B 
 

In de Nederlandse handleiding staat alleen te lezen dat men zich voor in-

formatie over de criteriumvaliditeit van de twee tests tot de uitgever moet 

wenden. In de Engelse handleiding is er een hoofdstuk gewijd aan de crite-

riumvaliditeit. Over predictieve validiteit zwijgen de handleidingen. Dat 

is ernstig, als men beweert dat de tests te gebruiken zijn in selectie- en 

loopbaanontwikkelingprocedures. 
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Betrouwbaarheid 

2.11 Interne consistentie, test-hertest en equivalentie 

  

Algemeen betrouwbaarheid47 �� 

2.11.1 Interne consistentie, test-hertest en equivalentie betrouwbaarheid  

 Een enkele betrouwbaarheidscoëfficiënt  

 Een enkele schatting van de standaardmeetfout  

 Betrouwbaarheidscoëfficiënten voor verscheidene groepen � 
 Standaardmeetfouten voor verscheidene groepen  
 
2.11.2 Interne consistentie � 
2.11.2.1 Hoeveelheid data �� 
 Geen informatie bekend  
 Eén inadequate studie (steekproef < 100)  
 Eén adequate studie (steekproef 100 < N < 200)  
 Meer dan één adequate studie of grotere studie � 
 Goed scala aan adequate of grotere studies   
2.11.2.2 Mediane consistentie48 � 
 Geen informatie bekend  
 Inadequaat (0.60 < r < 0.70)  
 Adequaat (0.60 < r < 0.70 tot 0.70 < r < 0.80) � 
 Goed (0.75 < r < 0.80 tot 0.80 < r < 0.90)  
 Uitstekend (r > 0.80 tot r > 0.90)   
2.11.3 Test-hertest � 
2.11.3.1 Hoeveelheid data � 
 Geen informatie bekend  
 Eén inadequate studie (N < 100)  
 Eén adequate studie (100 < N < 200) � 
 Eén grote studie of meerdere adequate studies  
 Goed scala aan adequate of grotere studies  

                                            
47 Beoordelaar A: Dezelfde opmerking als bij de rubriek validiteit. Alle beoordeelde gegevens komen uit Engels 
onderzoek. De Engelse handleiding geeft ruim voldoende informatie over betrouwbaarheid. Alleen de test-
hertest betrouwbaarheid lijkt alleen voor de n-versie van de OPQ onderzocht en niet voor de i-versie. De Neder-
landse handleiding geeft onvoldoende informatie over betrouwbaarheid. De interne consistentie van de schalen 
wordt in de Nederlandse documentatie gegeven. Maar niet de test-hertest betrouwbaarheid en de standaard meet-
fouten. De Engelse handleiding laat verschillende onderzoeken zien met omvangrijke steekproeven in het 1000 
tot 2000 respondenten gebied. 
48 Beoordelaar A: De interne consistentie van de OPQ schalen loopt in termen van dit EFPA beoordelingsmodel 
uiteen van adequaat (rond de 0,7) tot goed (rond de 0,85 tot 0,89). 
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2.11.3.2 Mediane stabiliteit � 
 Geen informatie bekend  
 Inadequaat (0.60 < r < 0.70)  
 Adequaat (0.60 < r < 0.70 tot 0.70 < r < 0.80) � 
 Goed (0.75 < r < 0.80 tot 0.80 < r < 0.90)  
 Uitstekend (r > 0.80 tot r > 0.90)   
 
2.11.3 Paralleltest betrouwbaarheid (alternatieve versies) � 

2.11.3.1 Hoeveelheid data  

 Geen informatie bekend � 
 Eén inadequate studie (N < 100)  

 Eén adequate studie (100 < N < 200)  

 Eén grote studie of meerdere adequate studies  

2.11.3.2 Mediane equivalentie  

 Geen informatie bekend � 
 Inadequaat (0.60 < r < 0.70)  

 Adequaat (0.60 < r < 0.70 tot 0.70 < r < 0.80)  

 Goed (0.75 < r < 0.80 tot 0.80 < r < 0.90)  

 Uitstekend (r > 0.80 tot r > 0.90)   
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Samenvatting betrouwbaarheidsdata: 
 
  

2.11.1 Beschikbare data over betrouwbaarheid � 

 Eén coëfficiënt beschikbaar  

 Eén schatting van de standaard meetfout beschikbaar  

 Betrouwbaarheidscoëfficiënten meerdere groepen beschikbaar  

 Standaard meetfouten voor meerdere groepen beschikbaar  

2.11.2 Interne consistentie � 

 2.11.2.1 Steekproefgrootte  

2.11.3 Test-hertest stabiliteit  

 2.11.3.1 Steekproefgrootte  

 2.11.3.2 Mediane coëfficiënten  

2.11.4 Paralleltest betrouwbaarheid (alternatieve versies) � 

 2.11.4.1. Steekproefgrootte  

 2.11.4.2 Mediane coëfficiënten  
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2.11.5 Korte rapportage over betrouwbaarheid49 

Beoordelaar A 

 
De interne consistent varieert over de 32 OPQ schalen van redelijk (met een 
Cronbach’s alpha van 0.7) tot prima (0,86). Er is van verschillende onder-
zoeken sprake en de steekproeven zijn ruim voldoende van omvang.  
Opmerkelijk is dat in de Nederlandse cursusmap alleen de gegevens uit het 
Engelse onderzoek gerapporteerd worden. Op dezelfde pagina geeft men name-
lijk wel Nederlandse normeringsgegevens met een voldoende omvangrijke 
steekproef. Ik ga er van uit dat op die zelfde dataset ook de interne con-
sistentie van de Nederlandse OPQ berekend had kunnen worden. Wellicht valt 
de steekproef in Nederland veel homogener uit waardoor de waarden afnemen 
(dit is speculatie van mijn kant). Men had op basis van beschikbare Neder-
landse data ook even de correlatie tussen de schalen kunnen berekenen en 
rapporteren. Als geheel had het Nederlandse onderzoek dan een wat minder 
magere indruk gemaakt 
 
Met de stabiliteit van de testscores zoals weergegeven met de test-hertest 
coëfficiënt is het iets minder rooskleurig gesteld. De steekproef omvang is 
een stuk minder (N=107) en deze waarde is niet voor de ipsatieve versie be-
paald. Gezien het feit dat de i-versie voor selectie doeleinden is gemaakt 
is de afwezigheid van stabiliteitsgegevens een minpunt voor de psychometri-
sche kwaliteit van de OPQ-i. De test-hertest coëfficiënten voor de n-versie 
zien er echter keurig uit met uitzondering van slechts enkele schalen waar-
bij de test-hertest waarde onder de 0,7 ligt. 
 

 

                                            
49 EFPA: Vermeld iets over het betrouwbaarheidsinterval voor de betrouwbaarheidscoëfficiënten. Gebruik  Spe-
arman Brown equivalenten door vergelijking met een schaal van 30 items 
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Beoordelaar B 

De meeste schalen hebben een interne-consistentiemaat in de buurt van 0,80. 
Dat lijkt mij een aanvaardbare waarde. Natuurlijk zijn alle te berekenen 
testkenmerken afhankelijk van de wijze waarop de items zijn gescoord. Over 
de geschiktheid van de gebruikte itemscoring is niets bekend. De “2-1-1-0”-
scoring van de ipsatieve items roept bij mij wel vragen op. Men dwingt de 
testaflegger een partiële ordening aan te brengen in telkens vier items; 
maar bestaat zo’n ordening wel? 
De beoordelaar beschikte over twee onderzoeksverslagen waarin de equivalen-
tie van de Engelse OPQ-tests met respectievelijk de Griekse en de Neder-
landse versie wordt behandeld. In geen van beide verslagen wordt “equiva-
lentie” gedefinieerd. 
Het “Griekse” verslag is vrij mager: het vermeldt correlaties tussen de 
schalen, als gemeten met de Engelse en de Griekse versie aan dezelfde groep 
van zesentachtig tweetalige studenten, en “gestandaardiseerde” verschilsco-
res per schaal. De correlaties zijn behoorlijk hoog, maar dat is niet vol-
doende om de twee testversies equivalent (laat staan parallel) te noemen. 
De “gestandaardiseerde” verschillen zijn doorgaans klein; de onderzoeker 
noemt ze voor het merendeel niet significant. (Het is mij niet duidelijk 
hoe de onderzoeker aan een “gepoolde” standaardafwijking van rond 2,5 komt; 
de standaardafwijking in de Nederlandse normgroepen is rond 5.) 
Het “Nederlandse” onderzoek rapporteert onder meer de gemiddelde profielen, 
verkregen in zestien landen op twaalf taalversies van de OPQi. Doorgaans 
liggen deze gemiddelden tussen de stens 4 tot 6. Volgens de onderzoekers 
betekent dit dat “in general individual differences are a reliable source 
of variance”; m.a.w.: land- en taaleffecten  ondergraven niet in grote mate 
de equivalentie van de verschillende taalversies. Deze constatering lijkt 
mij onvoldoende om de verschillende toetsversies equivalent te noemen. 
Principale-componentenanalyse gevolg door obliminrotatie zijn gebruikt op 
Engelse en Nederlandse OPQn-gegevens om het “factorpatroon” in beide data-
sets te vergelijken met elkaar en met het beoogde patroon van de “Big five” 
persoonlijkheidsdimensies. De resultaten zijn bevredigend maar niet specta-
culair. Aangezien de met de tests verkregen scores in stens worden uitge-
drukt (waardoor men onnauwkeurigheid in de meting aanbrengt en in feite 
personen verdeelt in tien groepen), lijkt het mij dat de resultaten van het 
“Nederlandse” onderzoek het als equivalent beschouwen van de Engelse en de 
Nederlandse versie van de OPQn rechtvaardigen, mits men met “equivalent” 
maar niet “parallel” bedoelt te zeggen. Het onderzoeksverslag vermeldt dat 
factoranalyse van de OPQi niet mogelijk is vanwege het ipsatieve itemfor-
maat. Die test moet het dus doen met de gemiddelde profielen 
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Kwaliteit van computer gegenereerde rapporten 

Algemeen computerrapportage  

2.12 Adequaatheid computerrapportage 
�� 

 
2.12.1 Bereik en dekking50 �� 

2.12.2 Betrouwbaarheid51 � 
2.12.3 Relevantie of validiteit52 �� 
2.12.4 Fairheid (geen systematische bias)53 � 
2.12.5 Aanvaardbaarheid54 55 � 
2.12.6 Praktische bruikbaarheid � 
2.12.7 Lengte56 � 
 Aantal pagina’s  

 Lengte index  

                                            
50 Beoordelaar A: Er worden bij de OPQ tien verschillende soorten rapportages automatisch gegenereerd. De 
meeste zijn geen verhalende rapportages waarbij men het computerprogramma door het combineren van vele 
tekstunits tot lopende tekst laat komen. Er worden vaker naast de grafisch weergegeven testscores enkele stan-
daardteksten afgedrukt die als interpretatiehulp dienen.  
De rapportage behandelt alle constructen die in de OPQ voorkomen. Verbanden die gelegd worden binnen clus-
ter of daar tussen lijken mij logisch en niet ver gezocht. 
Wel krijg ik de indruk dat scoreverschillen van 1 sten benoemd worden terwijl de omvang van de standaard 
meetfout van alle OPQ schalen al 1 stenscore bedraagt. Dit is een vorm van overinterpretatie. 
Alle rapportages zijn bondig tot zeer bondig en geen enkel rapport is te lang in relatie tot wat de OPQ aan infor-
matie oplevert. De thema’s waaraan de OPQ scores gekoppeld worden: leiderschapsstijlen, teamrollen, verkoop-
stijlen en competenties lijken mij relevant in relatie tot het doel van de OPQ. 
51 Beoordelaar A: Of rapportages bij identieke scorepatronen ook tot identieke interpretaties komen is niet na te 
gaan binnen de context van deze beoordeling. Voor de meeste rapportages zal dit zeker opgaan gezien het feit 
dat men daar niet tot lopende stukken tekst poogt te komen maar alleen stenscores in standaard tekstblokken 
vertaalt. 
52 Beoordelaar A: De relatie tussen testscores en rapportage uitspraken is zeer sterk. Vaak staan de scores waarop 
de uitspraken gebaseerd zijn er vlak boven afgedrukt hetgeen veel duidelijkheid schept. Het enige minpuntje is 
dat nergens wordt aangegeven of verbanden binnen maar ook tussen clusters van schaalscores empirisch van 
aard zijn of  gebaseerd op meningen van experts. Anders was de beoordeling  “uitstekend” mogelijk geweest. 
53 Beoordelaar A: Op basis van een set gefingeerde rapportages zoals die deel uitmaken van de handleiding is dit 
moeilijk te zeggen. Ik krijg echter niet de indruk dat het mogelijk is dat mannen, vrouwen of jonge of juist veel 
oudere kandidaten benadeeld zouden kunnen worden door de SHL rapportage stijl. Het stress rapport staat bo-
vendien vol waarschuwingen die klinisch gebruik verbieden en die de gebruiker voor een te ver gaande interpre-
tatie moeten behoeden. 
54 EFPA: Acceptability 
55 Beoordelaar A: Er zou hier en daar iets meer van woorden gebruik gemaakt mogen worden die het onzeker-
heidsgehalte van uitslagen bij psychologisch onderzoek benadrukken zoals: “…dit zou kunnen duiden op…” of 
“wellicht is het zo dat…”. Sommige uitspraken in de rapportages vond ik aan de stellige kant. Als geheel is dit 
toch niet storend en af en toe wordt er wel gemodereerd.  Het teamrollen rapport is juist wel in een dergelijke 
voorzichtige stijl geschreven. Omdat het model van Belbin wat minder empirische steun heeft? 
56 Beoordelaar A: Alle rapportages zijn aan de korte kant. Dit EFPA beoordelingssysteem gebruikt een index 
waarbij het aantal schalen in het instrument met het aantal pagina’s in verband wordt gebracht. De index valt bij 
alle soorten rapportages laag uit. Kortom bondige rapportages zonder overinterpretatie. 
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2.12.8 Korte evaluatie van de rapporten 

Beoordelaar A 

 
De rapportages benutten alle schalen van de OPQ. Vaak worden teksten afge-
drukt op basis van de scores binnen de acht clusters (de 32 OPQ schalen 
worden in acht clusters ingedeeld). Ook verbanden tussen clusters resulte-
ren in output. Een positief aspect van alle rapportages is dat er (voor zo-
ver ik kan nagaan) nergens van overinterpretatie sprake is. Alle rapportage 
teksten lijken mij werkelijk aan scorepatronen ontleenbaar. Ook enkele 
“dwarsverbanden” tussen clusters leken mij logisch en voor de hand liggen 
en zeker niet ver gezocht.  
 
Wel lijkt het mij of kleine verschillen tussen scores (verschillen van 1 
sten) een rapportage aspect (een standaardzin) opleveren in de trand van: 
”...is iets meer dan…” of “..iets minder sterk aanwezig…”, dit terwijl uit 
de Engelse handleiding duidelijk wordt dat met standaardmeetfouten van de 
schalen van ongeveer 1 sten een 68% betrouwbaarheidsinterval al twee stens 
breed is. Aan verschilscores van 1 sten kan niet veel waarde worden ge-
hecht.  
 
Behalve bij het persoonlijk rapport en wat minder bij het Emotionele Intel-
ligentierapport zijn de uitspraken in de rapporten zeer duidelijk aan sco-
res gekoppeld. De scores zijn meestal vlak bij de tekst grafisch weergege-
ven. Dit is glashelder en een sterk punt van alle rapporten. 
 
De criteria waaraan de OPQ scores worden gekoppeld (managementstijl, compe-
tenties teamrollen etc.) lijken mij nuttig. Alle rapportages zijn bondig 
tot zeer bondig. Gerelateerd aan de informatie die de OPQ oplevert zijn ze 
eerder aan de korte dan aan de lange kant (vaak is dat bij expertsystemen 
andersom).  
 
Wanneer in langere lopende stukken tekst gerapporteerd wordt, is dat qua 
taal gebruik niet altijd even goed gelukt. Ik kwam een paar spelfouten te-
gen, vaak een kleine letter waar een hoofdletter had moeten staan en een 
enkele keer werd een kromme niet goed – in begrijpelijke zin - afgedrukt. 
Sommige zinnen zijn erg lang met meerdere komma’s, hetgeen het leesgemak 
niet bevorderde. De tekst komt soms wat gedrongen over door rechts uitvul-
len en slechts spaarzaam gebruik van alinea scheidingen.  
 
Het emotionele intelligentie rapport maakt een wat pretentieuze indruk door 
het gebruik van deze term en het daaraan gekoppelde model. De term “emotio-
nele intelligentie” heeft geen wetenschappelijk belang en in alle publica-
ties die ik er over las werd het gebruik ervan in een serieuze psychodia-
gnostische context afgewezen. Sociale effectiviteit, sociale competentie of 
gewoon sociale vaardigheden zijn minder hoogdravende termen. Het begrip 
E.I. lijkt vooral in de populaire lectuur te bloeien. 
 
In het stress rapport staan enkele waarschuwingen die door het feit dat ze 
vet en in kapitalen staan afgedrukt nogal schreeuwerig overkomen. De bedoe-
ling is goed maar ik twijfel aan de effectiviteit. Wat in relatie tot die 
stressrapportage nu precies wel en niet verantwoord is met de OPQ wordt 
noch in de inleiding van het rapport noch in de handleiding uitgelegd. Wel 
wordt gerept van toepassing in counselingsgesprekken maar “counseling” be-
tekent al psychologische hulpverlening en dit lijkt toch de indruk te wek-
ken dat de OPQ ingezet kan worden als er al van een stress situatie bij de 
respondent sprake is. Dit is een klinische toepassing en lijkt haaks te 
staan op de waarschuwingstekst elders op dezelfde pagina.  
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Het lijkt mij legitiem dat in het kader van selectie of loopbaan-
vraagstukken bij een gezonde respondent zonder spanningsklachten middels 
een OPQ onderzoek gekeken wordt waar mogelijke kwetsbaarheden (gerelateerd 
aan de toekomstige werksituatie) van de kandidaat liggen. Op het moment dat 
er al (stress, burn-out of spannings) klachten zijn kan de kandidaat beter 
naar een deskundige worden gezonden. Problemen die hierbij kunnen ontstaan 
liggen nog niet eens in beperkingen van het OPQ instrument als wel in de 
ondeskundigheid van gebruikers die geen psychologen zijn. Ik adviseer SHL 
een helder stuk tekst te vervaardigen over wat wel en niet verantwoord is 
met de OPQ in relatie tot stress problematiek. Als dat goed gedaan wordt 
kan bezuinigd worden op schreeuwerige waarschuwingen. 
 
Bovendien vind ik het vreemd dat in het stressrapport (alweer in kapitalen) 
wordt gewaarschuwd dat de uitspraken alleen signalen zijn die aanknopings-
punten vormen  voor een gesprek met de respondent. Ik dacht dat dit bij al-
le persoonlijkheidsdiagnostiek het uitgangspunt was.  
 
Ik vind dat er ook sprake is van veel verschillende soorten rapportages. 
Soms biedt dat de gebruiker voordelen. Wie geen stressrapport wil hoeft 
geen kosteneenheden af te rekenen voor zo’n rapportage. Echter het signalen 
rapport vind ik een kunstmatige afscheiding. Deze  informatie zou eigenlijk 
elk rapport moeten bevatten. Ook de scheiding tussen een competentierapport 
en een competentiespiegelrapport komt bij mij wat vreemd over. Nogmaals 
dient  te worden opgemerkt dat de handleiding meldt dat OPQ-uitslagen via 
rekenregels naar SHL competenties worden omgezet maar de aard van die re-
kenregels (empirisch vs. klinische- ofwel expertoordelen) blijft onhelder. 
Er werden 10 voorbeeld rapporten bij de OPQ geleverd. De handleiding be-
schrijft er maar negen (het verkoopstijlen rapport wordt niet beschreven). 
 
De waarschuwingen die in de handleiding worden gegeven omtrent beperkingen 
die inherent zijn aan geautomatiseerde rapportages vond ik prima. Deze ma-
ken goed duidelijk dat de gebruiker de uitspraken in zo’n rapportage kri-
tisch moet bekijken. 
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Beoordelaar B 

Men kan, als men dat wil (en er dongletikken voor over heeft) een veelheid 

aan rapporten laten maken. Ik verkreeg de volgende: professioneel rapport, 

rollenrapport, signalenrapport, managementcompetentierapport, verkoopstij-

lenrapport, persoonlijk rapport, stressrapport, en een emotionele-

intelligentierapport. Veel van deze rapporten bevatten een profiel: de 

lijst met de op elke schaal behaalde stenscore. De rapporten worden door 

een elektronisch expertsysteem gemaakt. Het persoonlijk rapport is bestemd 

voor de persoon die de test heeft gemaakt, de andere beslist niet. Het per-

soonlijk rapport is ongeveer het in woorden uitgedrukte profiel. Het zegt 

wellicht niet veel, maar: het persoonlijk rapport beschrijft heel aardig de 

persoon die ik in mijn itemantwoorden had willen portretteren. 
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3. Samenvattende evaluatie van het instrument  

 
3.1 Classificatie 

A: Persoonlijkheidsvragenlijst gericht op eigenschappen, bedoeld toepassing 

in werk en beroep. Kan via internet of via PC (on)gesuperviseerd worden af-

genomen. 

B: Alweer uit de handleiding: “De persoonlijkheidsvragenlijsten OPQ meten 

persoonlijkheidseigenschappen die in de werksituatie relevant zijn. Ze kun-

nen gebruikt worden bij selectie-, development- en loopbaanvraagstukken.” 

 

3.2 Samenvattende Tabellen 

3.2.1 Test beschrijving   

Kenmerk Sectie57 Beschrijving 

Test naam 1.1 OPQ32i / OPQ32n 

Test auteur(s) 1.3 -- 

Uitgever / distributeur  1.8 SHL Group plc. / SHL Nederland b.v. 

Datum huidige versie  1.9.3 2002 

Gemeten constructen 1.10.5 32 persoonlijkheidskenmerken 

Afnamewijze 1.13 PC- en Web-based 

Antwoordmodus  1.14 PC 

 
3.2.2 Test Evaluatie   

Kenmerk Sectie Eindoordeel 

Kwaliteit van documentatie 2.1- 2.3 � 

Kwaliteit van materiaal 2.4 -2.8 �� 

Normering 2.9 � 

Construct validiteit 2.10.1 � 

Criterium gerichte validiteit 2.10.2 �� 

Betrouwbaarheid 2.11 � 

Computer rapportage 2.12 �� 
                                             

57 Verwijst naar EFPA systematiek en naar dit rapport zelf 
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3.2.3 Korte evaluatie van het instrument 

3.2.3.1 Beoordelaar A 

 
De OPQ lijsten behoren tot de meest uitgebreide op de Nederlandse markt. Er 
is voor een pragmatische samenstelling van schalen gekozen. In feite werden 
de 32 schalen samengesteld op basis van wat zinvol werd geacht bij gedrags-
voorspelling in arbeidssituaties. Dit uiteraard wel op basis van litera-
tuurstudie en op basis van wat in assessment centers of uit empirische stu-
dies als nuttige constructen naar voren kwam. Hoewel de Engelstalige hand-
leiding relatief veel pagina’s besteedt aan de uitleg van de langdurige 
ontwikkelingsgeschiedenis van de OPQ, welke tot de jaren ’80 teruggaat, 
doet men weinig om de relevantie van de gekozen schalen en constructen te 
laten zien. Deze lijken mij echter wel nuttig en bruikbaar en soms worden 
de constructen toch aan bijvoorbeeld een theorie over leiderschap (Bass) 
gekoppeld. Als geheel heb ik dan ook geen problemen met de theoretische 
verankering. 
 
Uit bestudering van de Engelstalige handleiding blijkt dat alle 32 schalen 
een stuk eigen variantie bezitten. Daarnaast is er in Groot Brittanië veel 
onderzoek gedaan naar  begrips- als predictieve validiteit. De meeste on-
derzoeken steunen de uitgangspunten van de makers; zowel construct- als 
predictieve validiteit zijn aangetoond. Hoewel elke schaal in de beide OPQ 
versies een stukje eigen variantie bezit vond ik sommige schalen qua meet-
pretentie dicht bij elkaar liggen en daarbij soms tegengesteld aan elkaar 
“Zorgelijk” en “Ontspannen”. De documentatie bij dit soort geautomatiseerde 
instrumenten voorziet niet in een duidelijke opsomming van items per schaal 
zodat door het bestuderen van de inhoudsvaliditeit meer over de diagnosti-
sche waarde van de ene schaal naast de ander gezegd zou kunnen worden. 
 
De betrouwbaarheid is over het algemeen in orde. Slechts op geringe aspec-
ten is verbetering mogelijk. Sommige schalen zijn met een coëfficiënt alpha 
van 0,7 niet bijzonder homogeen. De OPQ-n laat bij het test-hertest onder-
zoek een paar schalen zien die geen al te hoge stabiliteitswaarden behalen, 
(0,66 a 0,67). Maar zowel voor homogeniteit als stabiliteit geldt dat een 
aantal schalen van de 32 uitstekende waarden bezitten. 
 
Eerder in deze beoordeling kwam ook al aan de orde dat de normering in Ne-
derland voldoende kwaliteit lijkt te bezitten maar dat de beschrijving van 
de steekproef beter zou kunnen. Ook de doelgroep van de test zou in relatie 
tot die normen exacter beschreven kunnen worden in termen van leeftijd en 
opleidingsniveau. Het is gebruikelijk het soort functies en bedrijven te 
noemen waar steekproefgegevens verzameld zijn. Dit kan de gebruiker een in-
druk geven van de toepasbaarheid van de normen. 
 
De geautomatiseerde rapportages zijn bondig en men maakt zich -voor zover 
dit beoordeeld kan worden- niet schuldig aan overinterpretatie.  Er werd 
opgemerkt dat het ondanks de afgedrukte waarschuwingen niet duidelijk is 
waar (in het geval van de stressrapportage) onverantwoord  klinisch gebruik 
begint. Ook zijn er veel verschillende korte rapportages. Ik geef zelf de 
voorkeur aan een kleiner aantal waarbij elk rapport wat uitvoeriger is.  
  
Al deze bovengenoemde punten maken dat de twee OPQ vragenlijsten goed ge-
bruikt kunnen worden voor de doelen waarvoor zij ontworpen zijn: selectie 
en loopbaan vraagstukken. De OPQ lijsten mogen zelf tot de betere op de 
markt gerekend worden. 
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Vervolg A: 
 
Wat minder ben ik te spreken over de documentatie waarmee deze redelijk 
complexe instrumenten vergezeld gaan. Voortdurend voelde ik een spannings-
veld tussen PR overwegingen en wetenschappelijke overwegingen. Er zijn te-
vens enorm grote verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse handlei-
dingen. Vaak vond ik de Engelstalige manual beter van kwaliteit. Slechts 
een heel enkele keer vond ik de Nederlandse documentatie beter. Ik noem nu 
eerst enkele  punten uit het Engelstalige materiaal en daarna licht ik de 
Nederlandse cursusmap toe. 
 
Een geweldig pluspunt van het Engelstalige boekwerk zijn uiteraard de vele 
pagina’s beslaande beschrijvingen van betrouwbaarheids- en validiteitstu-
dies. Zeer professioneel gedaan. Er wordt bijvoorbeeld niet alleen een cor-
relatiematrix afgedrukt om de samenhang tussen de schalen te beschrijven 
maar ook een matrix die samenhangen als proporties variantie weergeeft. 
Waarbij de onbetrouwbaarheid uit de analyse is verwijderd. Zoals eerder 
werd opgemerkt worden niet alleen de homogeniteitcoëfficiënten gegeven maar 
ook de standaardmeetfouten die dat oplevert. En tenslotte de standaardmeet-
fout van verschilscores. Heel netjes allemaal. 
 
Bij sommige onderzoeksresultaten is het lastig om tot een goede interpreta-
tie van de cijfers te kunnen komen omdat de studies te beperkt zijn gerap-
porteerd.  
 
Vaak wordt gebruik gemaakt van termen als Leadership of good leader waarbij 
de inhoud van zo’n criterium dan niet verder wordt omschreven. Gaat het om 
een teamleider en heeft het criterium alleen betrekking op de directe om-
gang met het personeel of moet men aan meer omvattende beoordeling van   
managementgedrag denken. Waarin ook aspecten zitten als het nemen van juis-
te bedrijfseconomische beslissingen?  Dergelijke gegevens zijn onontbeer-
lijk bij een juiste interpretatie van validiteitcoëfficiënten. In het eer-
ste geval lijkt het plausibel dat een persoonlijkheidsvragenlijst een bete-
re voorspelling van het arbeidsgedrag geeft dan een capaciteitentest. In 
het tweede geval is dat niet zo. 
 
Sommige studies zijn zodanig gepresenteerd dat de uitslag erg gunstig voor 
de OPQ is. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk over incremental validity toont 
een studie ook aan dat de OPQ gedrag beter voorspelt dan een capaciteiten 
test. Er wordt een omvangrijke incremental waarde voor de OPQ opgegeven 
naast de capaciteitentest. Echter de steekproef bevat relatief veel func-
ties met een laag opleidingsniveau (meer dan bij de andere studies). Daar-
naast wordt niet uitgelegd wat voor soort capaciteitentest is toegepast. 
Dit terwijl voor technische functies wordt getest waarbij men alleen beta-
achtige capaciteitentest verwacht. Ik geloof dat men met een test voor  
niet-verbale aanleg (1), een ruimtelijk inzicht test (2) en een rekenvaar-
digheidstest (3) samen, voor zo’n technisch beroep als ingenieur of proces-
operator tot een veel betere voorspelling van arbeidssucces komt dan met de 
OPQ. In veel studies laten persoonlijkheidsvragenlijsten een incremental 
validity naast een capaciteiten batterij zien van uiterst bescheiden om-
vang. Neemt men in de analyse ook een gedrags- of criteriumgericht inter-
view mee dan wordt de bijdrage van de lijst in de voorspelling van arbeids-
succes nog geringer. Veelal is het zo dat met persoonlijkheidsvragenlijsten 
alleen een positieve bijdrage aan het selectie rendement is te verwachten 
als de negatieve utiliteit van het aannemen van een minder presterende kan-
didaat enorm groot is. Simpeler geformuleerd: een manager die niet goed 
leiding kan geven of een verkoper die niet veel omzet genereert kunnen een 
bedrijf grote schade berokkenen en dan gaat een voorspellingsverbetering 
van fracties van procenten zelfs nut opleveren. 
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Vervolg A: 
 
Helaas onderscheidt de Nederlandse handleiding zich in negatieve zin omdat 
onderzoeksresultaten vrijwel geheel ontbreken. Wat er wel aan onderzoek is 
heeft net iets minder finesse dan wat de Engelsen deden. Voorbeelden te 
over: wel homogeniteit maar geen standaard meetfout.  Ik vroeg mij bij het 
bestuderen van OPQ uitslagen af of de grijze gebiedjes die rond de stenco-
res worden afgedrukt louter versiering waren of betrouwbaarheidsinterval-
len. Uit gegevens in de Engelstalige handleiding blijkt dat deze grijze 
aanduidingen ongeveer als een 68% betrouwbaarheidsinterval te beschouwen 
zijn maar uitleg hierover ontbreekt. Ook begrijp ik niet dat wel Nederland-
se normscores worden gepresenteerd met een grote steekproef maar waarom men 
op die dataset dan vervolgens geen homogeniteit en samenhangen tussen scha-
len voor de Nederlandse versie berekent. 
 
De Nederlandse handleiding begint met een hoofdstukje leerhiërarchie. Hier-
in worden de leerdoelen van de cursus behandeld. Dit stuwde mijn verwach-
tingen over de gehanteerde didactische inzichten hoog op.  Ik werd hier 
flink in teleurgesteld. Het nut van het OPQ persoonlijkheidsmodel wordt 
nauwelijks behandeld. Wel worden er enkele nogal saaie definities van per-
soonlijkheid gegeven die niet erg aansluiten bij wat zinvol is voor de ge-
bruikers om te weten. Ook andere stof wordt soms niet erg boeiend gepresen-
teerd. Ethische richtlijnen die enorm belangrijk zijn worden achterin een 
hoofdstuk met een voor HRM managers weinig aantrekkelijke titel als “test-
technische achtergronden” weggemoffeld. Ik leer mijn studenten overigens 
dat als men in een titel het woord “achtergronden” gebruikt niemand dat 
hoofdstuk of paragraaf nog leest.  
 
Dave Bartram maakt in het EFPA reviewsystem veel gewag van de uitvoerige 
uitleg van de interpretatie die hij bij een instrument wil zien. Verlucht 
met vele voorbeelden, zo wordt gesteld. Voor een complexe vragenlijst als 
de OPQ mag daar echt nog veel meer aan worden gedaan. 
 
Ik ben het er niet mee eens dat in Nederland alleen een cursusmap bij de 
OPQ wordt geleverd. Elke test, ook de OPQ, hoort over een echte handleiding 
te beschikken waarin alle aspecten van het instrument en de interpretatie 
aan de orde komen. Die status heeft de cursusmap absoluut niet. Daarnaast 
blijkt het document dat op de CD-ROM staat en wel als handleiding wordt 
aangeduid nog veel minder informatie te bevatten. Men moet bij SHL Neder-
land niet verwachten dat de cursisten alles kunnen oppikken tijdens de 
driedaagse cursus en tevens is het onrealistisch dat de cursisten alles 
kunnen onthouden. De gebruikers moeten een handboek ter beschikking hebben 
waarin alles is op te zoeken. 
 
Ik adviseer SHL een echte volledige gebruikers ofwel toepassingshandleiding 
(met veel interpretatie informatie en voorbeelden) te schrijven en daar-
naast als separaat boekwerk een technische handleiding (met alle psychome-
trische gegevens zoveel mogelijk uit Nederlands onderzoek) samen te stel-
len. Ik raad aan de papieren en de elektronische documenten geheel identiek 
te maken. Ik adviseer elektronische documenten niet in HTML maar in pdf 
format aan te bieden. Nieuwe actuele informatie kan men de klanten geven 
via een afgesloten website die alleen via een decryption key in de OPQ 
software toegankelijk is. 
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3.2.3.2 Beoordelaar B 

De eerste indruk is dat het product (de beide toetsversies) er goed uit-
zien. De tests lijken (volgens de Engelse handleiding) gebaseerd op een 
aantal uit de persoonlijkheidspsychologie afkomstige constructen. Gegevens 
over de validiteiten van de tests zijn te vinden in de Engelse handleiding, 
en te verkrijgen bij de uitgever. Aanwijzingen over de manier waarop de 
testuitslagen kunnen worden ingezet bij selectie en loopbaanontwikkeling 
ontbreken. Mij dunkt dat hier kennis omtrent de predictieve validiteit van 
de tests node wordt gemist. (Zie de in de handleiding opgenomen casus: die 
staat bol van voorspellingen, maar wat zijn die waard?)  
Het is niet duidelijk wie de “gebruikers die voldoen aan de vermelde, spe-
cifieke kwalificaties” zijn. Uit de Nederlandse handleiding blijkt dat men 
een certificaat moet halen om OPQ-machinist te worden; maar wie worden tot 
dit certificaat toegelaten?  
Het met de computer afnemen van de tests gaat vlot en zonder mankeren, aan-
genomen dat er een proefleider is die zich om de installatie van het pro-
gramma en de ‘dongle’ bekommert. Deze proefleider zal ook de testafname 
moeten afsluiten, want op het laatste (vrijwel lege) scherm is niet te zien 
hoe men zelf het programma kan afsluiten. (Dat staat wel in de handleiding, 
maar die heb je tijdens de testafname niet bij de hand.) 
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4. Aanbevelingen 

Aanbeveling  

Uitsluitend bruikbaar voor research. Niet bruikbaar in de praktijk.  

Vergt verdere ontwikkeling. Alleen bij research bruikbaar.  

Alleen bruikbaar door een expert in strikt gecontroleerde omstandigheden of in een 
zeer beperkt toepassingsgebied.  

 

Bruikbaar op het gebied dat door de uitgever / auteur is aangegeven door gebruikers 
die voldoen aan de vermelde, specifieke kwalificaties. 

� 

Bruikbaar voor gesuperviseerd gebruik in de aangegeven toepassingsgebieden door 
elke gebruiker die beschikt over algemene competenties op het gebied van testaf-
name en testgebruik. 

 

Bruikbaar voor ongesuperviseerd gebruik bij zelfassessment op de gebieden als 
aangegeven door de auteur / uitgever. 

 

Anders, nl.   

 

 



Aantekeningen 
 

 

 53 Test Review – OPQ32 

5. Aantekeningen 

Zie ook het rapport Test Review – Werkwijze en Verantwoording. 
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