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Inleiding
De laatste 10-15 jaar is er sprake van een duidelijk toegenomen interesse in vraagstukken die te maken hebben met culturele verschillen in capaciteiten en vaardigheden, waaronder met name inteligentie. Vanuit een
psychometrisch perspectief bekeken gaat het dan om problemen die verband houden met culturele invloeden op (vooral intelligentie-) leslprestaties. We zien deze toegenomen belangstelling gereflecteerd in speciaal aan
dit onderwerp gewijde tijdschriften Oournal of Cross-Cultural Psychology,Journal ofIntercultural Relations), in een aantal inleidingen in crossculturele psychologie (Segall, 1979, SerpelI 1976), in handboeken geheel
gericht op de cross-culturele psychologie (Triandis, 1980) of haar methodologie (Brislin et al., 1973) en in met sterk toenemende frequentie verschijnende bundels met artikelen over dit onderwerp. Ook ziet men dat
in overzichtswerken speciale hoofdstukken worden gewijd aan de crossculturele benadering van het betreffende veld (Barret & Bass in Dunnette,
1976; Drenth & Groenendijk in Drenth, Thierry, Willems & De Wolff,
1983). Tevens ligt in dezelfde lijn een toenemende voorkeur van verschillende (vooral) internationale tijdschriften voor verslagen van cross-cultureel onderzoek.
Deze toegenomen interesse valt zeer goed te verstaan. Ten eerste manifesteert zich de laatstejaren een opmerkelijke ontwikkeling in wetenschappelijke activiteiten in diverse ontwikkelingslanden. Naast replicaties ofuitbreidingen van klassieke westerse experimenten, ontstaat daarbij in vele
gevallen reeds spoedig een interesse in de vraag of cognitieve processen en
intellectuele ontwikkelingen in de eigen cultuur identiek dan wel verschillend verlopen in vergelijking tot die in de West-Europese of Amerikaanse
cultuur, waarbinnen in de meeste gevallen de oorspronkelijke theorieën
zijn ontworpen en getoetst. Talloos is bijvoorbeeld het aantal experimenten in Afrika, waarin het voorkomen en de sequentie van de ontwikkelingsfasen van Piaget in de eigen nationale of tribale cultuur zijn onderzocht. Sommigen gaan echter verder: zij verwerpen het idee van replicatie- ofvergelijkingsonderzoek (van bijv. intelligentie) op grond van het feit
dat hierbij huns inziens ten onrechte Of gerefereerd wordt aan een dominant Westers intelligentie-concept, Of uitgegaan wordt van een universeel
karakter van een dergelijk begrip; een begrip dat toepasbaar zou zijn in
alle culturen, hoe verschillend ook in hun aard en verschijningsvorm, en
uiteenlopend in hun beroep op cognitieve en intellectuele mechanismen
om psychologisch, of zelfs biologisch, te overleven. Deze aanname van universele begrippen staat centraal in de zogenaamde "etic" benadering, die
zich dan onderscheidt van de "emic" benadering, waarin de zin van het
hanteren van dergelijke universele begrippen wordt ontkend. In deze ont139
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kenning ziet men reeds de contouren verschijnen van een aparte Indonesische psychologie, Afrikaanse psychologie, maar dan ook van een vrouwenpsychologie, een "black psychology" (zie bijv. Jones, 1972), etc. Wij komen op dit onderscheid nog nader terug.
Een tweede stimulans voor de toenemende ·interesse in cross-culturele
testpsychologie ligt op praktisch terrein. Steeds vaker moeten beslissingen
genomen worden inzake personen met een sterk uiteenlopende culturele
achtergrond . De vraag dringt zich daarbij op of het juist is uniforme beoordelingsprocedures en gelijke normen te hanteren voor de heterogene
populaties. Men denke vooreerst aan aanname- en plaatsingsbeslissingen
bij multi- of internationale organisaties, opleidingen of bedrijven . Maar
ook de ontwikkelingslanden zelf vertonen een toenemende behoefte aan
de ontwikkeling van psychologische tests, bruikbaar voor diagnostiek,
counseling en allocatie van leerlingen en sollicitanten. Hun concrete vraag
is daarbij of het gebruik van de bestaande Westerse tests, eventueel vertaald en genormeerd voor de lokale populatie, wel kan ·leiden tot juiste
en verantwoorde beslissingen. Maar al te vaak wordt die vraag helaas niet
eens gesteld en worden de genoemde instrumenten zonder meer gebruikt,
met alle ongewenste gevolgen van dien (Vassat, 1982).
Zonder veel fantasie kan men ·inzien dat, waar zo even werd gesproken
van multinationale organisaties en bedrijven, genoemde vragen zich evenzeer voordoen in organisaties binnen één cultuur en binnen één land. Men
hoeft - om in ons eigen land te blijven - maar te denken aan de problemen
bij de aanname of plaatsing van Surinaamse, Turkse of Marokkaanse sollicitanten (als het om ondernemingen gaat) ofleerlingen (als het om onderwijs- of opleidingsinstituten gaat). Het vraagstuk is binnen nationale
grenzen even acuut aan het worden (Poortinga, 1982).
Het hoeft overigens geen betoog dat er geen principiële overgang is van
internationale interculturele verschillen naar velerlei subculturele verschillen, voor welke de vraag naar de vergelijkbaarheid van testscores zich
evenzeer opdringt. Moeilijkheden inzake de vergelijking van testprestaties
van kinderen/cliënten uit de stad versus platteland, met een hogere versus
een lagere sociaal economische achtergrond, uit agrarische versus ambtenaren milieu's, etc. zijn niet per definitie geringer dan die welke betrekking hebben op de vergelijking van de Surinaamse versus .Limburgse of
Turkse versus Twentse proefpersonen. Telkens dringt zich de vraag op:
Mag men dezelfde test gebruiken voor de onderscheiden sub-populaties,
en zo ja, eventueel onder welke condities?

Fairness in leslgebruik
We zijn hier gestuit op het vraagstuk van wat in de Angelsaksische literatuur genoemd wordt "test bias" of (het spiegelbeeld) "fairness" in testgebruik; de vraag derhalve of de psychologische test niet discriminerend
140
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werkt ten opzichte van bepaalde (vaak minderheids-)groepen in een populatie. Vooral in Amerika is deze "testbias" in de selectiepsychologie van
de laatste 15 jaar onderwerp van uitvoerige discussie geworden. Het valt
niet moeilijk dit te begrijpen. De ideologie van de "equal opportunities" ,
ten formele ondersteund door het in werking treden van de Civil Rights
Act in 1964, heeft dit probleem in het centrum van de belangstelling geplaatst. Ook treft men in de Verenigde Staten relatief grote ethnische en
culturele minderheidsgroepen aan waarvan in ieder geval tot voor kort de
"opportunities" in opleiding en beroepsleven allerminst "equal" waren.
In de derde plaats heeft in de Amerikaanse selectie, of het nu voor het bedrijfsleven of voor onderwijs plaatsvindt, het formele statistische testgebruik altijd geprevaleerd boven het subjectieve, klinische testgebruik
dat in Europa sterk in zwang is gebleven. Er is uiteraard geen enkele reden
om aan te nemen dat eventuele "testbias" een meer bescheiden rol zou
spelen in het klinische testgebruik. Alleen, het valt veel moeilijker te ontwaren en blijft impliciet.
De populaire "logica" achter "testbias" is dan als volgt:
De gemiddelde test meet door vorm en/of inhoud iets wat in sterkere
mate aanwezig is bij een bevoorrrecht (b.v. blank) dan bij het gedepriveerd (b.v. zwart) bevolkingsdeel, en werkt als zodanig discriminerend
m.b.t. het laatstgenoemde. Niet zelden zijn er in verband hiermee suggesties gedaan om de test uit te bannen. Deze rigoreuze maatregel heeft
evenwel veel weg van de gewoonte uit de oudheid om de boodschapper
van slecht nieuws om te brengen. Een moderne versie hiervan was te horen in het begin van de jaren 70 in de Nederlandse universitaire wereld,
toen geëist werd tentamens uit te bannen omdat ze discriminerend zouden
zijn ten aanzien van hen die de stof minder goed beheersen! Elders
(Drenth & Van der Flier, 1976) hebben we reeds gesteld dat een test zelf
nooit "biased" kan zijn, ook niet als hij duidelijke verschillen tussen ethnische of culturele groepen laat zien. Hooguit kan sprake zijn van "bias"
in de testinterpretatie of het testgehruik. Van een discriminerende testinterpretatie is sprake indien men aan populatie-verschillen in bijvoorbeeld intelligentie-testscores zonder meer de interpretatie verbindt van verschillen in
aangeboren intelligentie-potentieel. Dit aangeboren potentieel, of"Intelligence A" zoals Vernon (1969) dit definieert, is een postulaat dat nooit gemeten is noch ooit te meten valt. Bij concrete metingen van de intelligentie, althans met behulp van psychologische tests, blijft het resultaat een
indicatie van wat Vernon noemt "Intelligence B", het fenotypische aspect
van cognitieve vermogens. Dit is steeds een resultante van de interactie
tussen genetische aanleg enerzijds en omgevingsinvloeden en leerervaringen anderzijds.
Wel is het evident dat de ene soort intelligentie-test qua betekenis dichter bij Intelligentie A gesitueerd kan worden dan de andere; anders gezegd, de ene test verwijst meer naar de genetisch bepaalde component dan
141
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de andere. Dit is onder andere een oorzaak van de variabiliteit van de zogenaamde heriditeitscoëfficient voor intelligentie (Vroon, 1981, Van der
Flier & I ppel, 1982)
Niet minder gecompliceerd ligt de situatie bij eventueel discriminatoir
testgebruik. Men kan daarbij vanuit twee standpunten vertrekken: ten eerste een institutioneel en ten tweede een algemeen maatschappelijk standpunt.
Institutioneel gedacht is er van discriminatoir testgebruik geen sprake als
de verschillen in de testscores tussen de verschillende culturele groepen
teruggevonden worden in verschillen in de te prediceren criterium-scores.
Anders gezegd, het hanteren van uniforme toelatingseisen, en dus het geven van minder kansen aan groep I dan aan groep 11 bij een lagere gemiddelde testprestatie voor groep I hoeft nog geen discriminatie van groep I
in te houden zolang dezelfde gemiddelde verschillen tussen groep I en 11
in de criteriumscores (opleidingsprestaties, beroepsprestaties) worden
teruggevonden. In statistische termen uitgedrukt wil dit zeggen dat van
geen discriminatie sprake is wanneer de regressielijnen voor beide groepen
samenvallen (zie figuur I).

-TEST

x
Fig. 1. Geen discriminatie.

Van discriminatie is sprake in die gevallen waarin, onder hantering van
uniforme toelatingsnormen, een verschil in prestatie voor leden van twee
onderscheiden groepen niet wordt teruggevonden in een analoog verschil
in de criterium-prestatie. Statistisch gesproken is hiervan sprake indien de
142
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regressielijnen niet samenvallen. Hierbij zijn verschillende modellen voorstelbaar, zie figuur 2, 3 en 4.
In figuur 2 is sprake van discriminatie van groep I aangezien eenzelfde
testscore X voor groep I met een hogere criterium-score correspondeert
dan voor groep 11 (men merke op dat de gemiddelde score van groep I
hoger is). Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien een minder bekwame groep 11 een voordeel wordt gegund, bijvoorbeeld in de vorm van
een specifieke test training; een "voordeel" dat in werkelijkheid als sneeuw
voor de zon zal wegslinken.
In figuur 3 is groep I wederom de gediscrimineerde groep, maar thans
is haar gemiddelde testscore lager dan die van groep 11. Een voorbeeld
van deze situatie wordt geboden in het geval groep I bij het testen nadeel
ondervindt van een (b.v. taal- ofmilieu-) handicap, welke in de praktijk
uiteindelijk zal worden gecompenseerd.
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Fig. 2. Discriminatie van I.

Een derde casus wordt geïllustreerd in figuur 4. De discriminatie wordt
hier veroorzaakt door uiteenlopende testvaliditeiten voor de groepen I en
11. Men ziet dat de regressielijnen elkaar kruisen, en dat de gemiddelde
testscores voor beide groepen niet uiteenlopen. Bij een selectie-ratiQ beneden de 50 zal de groep met de laagste validiteit (groep I) in het nadeel
zijn door een sterkere regressie naar het midden (X 2 ) . Ceteris paribus
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Fig. 3. Discriminatie van l.

geldt dat deze groep bij een selectie-ratio van boven de 50, en wel om dezelfde reden, in het voordeel is (XI )'
Een van de hoofd bezwaren tegen dit institutionele denkkader is dat ervan wordt uitgegaan dat de criterium-score discriminatie-vrij is, hetgeen
maar al te vaak een onjuiste aanname is. (Beoordelingen van ) Schoolprestaties en (beoordelingen van ) arbeidsprestaties zijn vaak allesbehalve vrij
van subtiele of zelfs over te discriminatie. Met deze institutionele benadering wordt dus het sociale probleem, dat het fairness-onderzoek t.a .v. testgebruik juist initieerde, namelijk het probleem dat minoriteitsgroepen relatief gezien toch minder kansen krijgen om aan door hen gewenste maatschappelijke mogelijkheden en voorzieningen (arbeid , onderwijs) deel te
nemen, allerminst opgelost.
Dit laatste nu wordt wel nagestreefd door hen die niet vanuit een institutioneel doch vanuit een algemeen sociaal maatschappelijk standpunt vertrekken. Voorbeelden zijn de benaderingen van Thorndike ( 1971) en Cole
(1973). De gedachtengang komt hierop neer dat men voor iedere als zodanig gedefinieerde groep het percentage succesvolle individuen (op de criteriumprestatie) bepaalt en op grond daarvan de percentages te accepteren
candid~ten vaststelt, onafhankelijk van de mogelijk verschillende validiteiten voor de groepen. Op deze wijze bewerkstelligt men wel een meer
" faire policy", maar het gaat wel ten koste van een optimale predictie!
lH
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Fig. 4. Discriminatie afhankelijk van score X.

Anders gezegd, criterium voor aanname is niet langer uitsluitend de kans
op een succesvolle prestatie in opleiding of functie-vervulling.
Men is het er thans wel over eens dat de doeleinden van maximale validiteit en maximaal gelijke kansen met elkaar conflicteren. M.a.w. er is
geen objectieve oplossing voor het probleem van discriminatie in testgebruik. Men kan er niet omheen uit te gaan van subjectieve beslissingen
omtrent het relatieve belang van beide doelen. De beslisser moet a.h.w.
aangeven hoeveel hij van de maximale validiteit wil opofferen om meer
gelijke kansen te creëren. Meer recente modellen (Darlington, 1971, Gross
en Su, 1975, Petersen en Novick, 1976) bieden dan ook geformaliseerde
beslissingsregels waarin voor bijvoorbeeld de majoriteits- en de minoriteits-groep enerzijds, objectief, de kansen op later succes worden bepaald
en anderzijds, subjectief, nuttigheidswaarden. Beide kunnen uiteraard variëren per groep. Op grond van beide serie gegevens kunnen dan "cut oW'
scores worden vastgesteld voor de twee groepen, zodanig dat het verwachte nut van de hele selectieprocedure maximaal is. Dat vaststellen van nuttigheidswaarden kan een politiek, ook een democratisch proces zijn. Het
biedt in elk geval dit voordeel dat een correcte scheiding wordt aangebracht tussen empirische gegevens enerzijds en waarde-oordelen anderzijds, en dat beide overwegingen als onmisbaar worden erkend en worden
geïntegreerd in een rationeel besluitvormingsproces.
145
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Cultuurvri.Jheid
In de testpsychologie heeft een tijdlang de illusie post gevat dat veel van
de hiervoor behandelde problemen automatisch worden opgelost, indien
de cultuur-afhankelijkheid van de test zou worden geëlimineerd. In het
geval men gebruik zou maken van zogeheten cultuurvrije meetinstrumenten, zouden de moeilijkheden van "testbias" en discriminatie niet langer
bestaan. Men meet dan immers dat aspect van het capaciteiten-domein
dat niet aan omgevings- of culturele invloeden onderhevig is, hetgeen inhoudt dat cultuur- of milieu-deprivatie voor wat dit betreft ook geen handicap kan betekenen. Wat er vervolgens vanuit deze gedachtengang aan
tests werd opgeleverd, bestond voor het merendeel uit aanlegtests, die weinig tot geen verbale instructies vereisen, en ook inhoudelijk uit non-verbaal materiaal (figuren, doolhoven, performale taken, etc.) werd samengesteld .
Nu dient onmiddellijk te worden erkend dat de ene test cultuur-gevoeliger of - complementair gedefinieerd - cultuur-specifieker is dan de andere.
In feite gaat het hier om een continuüm met aan de ene pool de reeds genoemde door Vernon gedefinieerde "Intelligentie A", de potentiële genetisch bepaalde aanleg, waarvan gehoopt werd dat die door de cultuurvrije
intelligentietest zou worden gemeten, en aan de andere pool de bij uitstek
van de toevallige culturele (waaronder educationele) omgeving afhankelijke kennis-toets. Als voorbeeld voor deze tweede pool mag gelden een
tentamen over een speficiek stuk behandelde stof en de daarbij door de
docent geselecteerde literatuur. Daartussen bevinden zich een aantal
typen tests of toetsen waarvoor een variërende mate van cultuur-afhankelijkheid aangetoond is of gepostuleerd mag worden (zie figuur 5) .
A

INTELLIGENTIE A CULTUURVRIJETESTS

B.

ALGEMENE AANLEG G- FACTOR IN INTELLIGENTIE -TESTBATIERIJ

C.

BEROEPS- OF EDUCTATIONELE GESCHIKTHEID GESCHIKTHEIDSTESTS

D.

ALGEMEEN LEERINZICHT: ALGEMENEVORDERINGENTOETSEN GERICHT
OP INZICHT EN TOEPASSINGEN

E.

ALGEMENE EDUCATIONELE VORDERINGEN ALGEMENE KENNISTESTS

F.

SPECIFIEKE EDUCATIONELE VORDERINGEN : BEPAALDE VAARDIGHEIDS TOETS. OF KENNIS -TENTAMEN

Fig. 5. Spectrum van intellectuele vermogens.

Men ziet de invloed van cultuur en omgeving in het in figuur 6 gepresenteerde spectrum toenemen naarmate men verder van nivo A verwijderd raakt en meer nivo F benadert. Er dient op te worden gewezen dat
het gaat om een vloeiende overgang. Dit neemt niet weg dat - althans
theoretisch - toch een belangrijk onderscheid valt te maken tussen A, B
146
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en C enerzijds en E, F en G anderzijds. De eerste groep kan primair een
predictieve, en de laatste groep een evaluatieve functie worden toegekend.
Terugkerend naar de cultuurvrije tests, kan gezegd worden dat vele ervaringen met de zogenaamde cultuurvrije tests de verwachting van de
operationaliseerbaar- en hanteerbaarheid van het begrip cultuurvrijheid
niet hebben gesubstantieerd. Cultuurvrije intelligentie blijft een onmeetbaar postulaat en wat zich aandient als cultuurvrije test kan zijn pretentie
niet waarmaken (Dague, 1972) . Het is zelfs de vraag of de onderscheiding
verbaal - non-verbaal (vaak gezien als dé voorwaarde) wel zo relevant
is. Natuurlijk zijn verbale tests doorgaans cultuur-gevoelig, maar dat
houdt niet in dat non-verbale tests dit niet zijn! Afgezien nog van het feit
dat afbeeldingen en tekeningen als zodanig veelal naar een schoolse werkelijkheid verwijzen die bijvoorbeeld vele primitieve volken vreemd is, is
ook de ontwikkeling van niet-verbale vaardigheden aan culturele invloeden onderhevig. Zo constateerden Dasen et al. (1979) dat ruimtelijk inzicht een snellere ontwikkeling te zien gaf bij "nomadic, hunting and gathering societies", en conservatie van kwantiteit, gewicht en volume een
snellere ontwikkeling bij "sedentary and agricultural societies". Bovendien zullen vele oplossingen, ook met betrekking tot niet-verbale opdrachten, toch via verbale mediatie-processen verlopen, hetgeen betekent dat
linguistische, en dus ook veelal cultuur-bepaalde bekwaamheden een rol
spelen.
Men zou het argument zelfs nog kunnen doortrekken door zich af te
vragen of de eliminatie van de cultuur-gebonden variantie uit de test niet
tevens het meest wezenlijke uit het begrip intelligentie wegsnijdt. Dit geldt
in ieder geval voor het element van de taal, immers in de meeste culturen
het meest voor de hand liggende communicatiemedium via welke begrippen en problemen oplossen worden aangeleerd. Misschien, zo zegt
Ortar (1972), is dit wel een van de belangrijkste redenen waarom niet verbale tests vaak zo laag correleren met allerlei relevante intelligentie-critena.
Anders gezegd, het is helemaal niet rampzalig dat het niet gelukt is cultuurvrije intelligentie-tests te construeren. Dit zouden instrumenten geweest zijn die a) het vermogen zouden ontberen om bij te dragen tot inzicht in de essentie van intelligentie, de door cultuur en omgeving vorm
gegeven aanleg, en b) met zeer weinig relevante criteria - zeker criteria
binnen het educationele systeem - een significante en voor praktische
doeleinden bruikbare samenhang zouden te zien geven.
Zoals gezegd valt evenwel niet te ontkennen dat sommige tests moeilijker in cross-cultureel onderzoek zijn te gebruiken dan andere, omdat ze
een veel sterker beroep doen op allerlei cultuur-gebonden, maar voor het
testdoel niet relevante, vaardigheden, ervaringen en condities. In het
cross-culturele onderzoek zouden deze niet relevante vaardigheden zoveel
mogelijk dienen te worden geëlimineerd. Hiermee wil - nogmaals - niet
147

12

CULTUUR EN INTELLIGENTIE; EEN PSYCHOMETRISCHE OPTIEK

gezegd zijn dat alle culi tuur-gebonden testvariantie dient te worden geëlimineerd, doch slechts de ongewenste. Naarmate een test verder van dit
ideaal verwijderd is, zouden we hem meer cu/tuuron;;;uiver willen noemen.
Laten we bovenstaande op een wat systematische wijze samenvatten:
De totale variantie in een intelligentietest kan men samengesteld achten
uit de volgende componenten:
a. een component bepaald door intelligentie A,
b. een component bepaald door cultuur-bepaalde intelligentie; d.i. gewenste cultuur-afhankelijke variantie,
c. een component bepaald door ongewenste, ten dele cultuur-bepaalde,
vaardigheden,
d . een toevals-component.
Laten we de component c. aan een wat nadere analyse onderwerpen.
Deze component wordt dus bepaald door vaardigheden, waarvan men de
invloed graag zou willen reduceren. Sommige van deze vaardigheden zijn
fysisch, fysiologisch of ontwikkelings-biologisch bepaald: kunnen zien,
kunnen horen, handen kunnen gebruiken, een stok kunnen hanteren e.d.
Andere zijn sterk cultureel of omgevings-bepaald: kunnen lezen , kunnen
schrijven, de instructie in de gebruikte taal kunnen volgen, kunnen tellen
e.d. Weer anderen zijn deels cultureel, deels fysiologisch of (ontwikkelings- ) psychologisch bepaald: motivatie, concentratie, angst, sociale wenselijkheid e.d.
Bij de meting van intelligentie wil men deze vaardigheden, zoals gezegd, een zo gering mogelijke rol laten spelen. Dit kan worden bevorderd
(zie ook Van der Flier, 1972) door ten eerste uitgebreide instructie en oefening, ten tweede door zorgvuldig uitgekiende test-procedures en -condities, ten derde door statistische correctie met behulp van partiële correlatie-technieken, ten vierde door een selectie van testopgaven die een gering
beroep doen op dit soort vaardigheden. Bij deze laatste conditie gaat het
voor wat betreft de cultureel beïnvloede vaardigheden om het vermijden
van " cultuuronzuivere" items: Ord's Design Construction Test (1968)
mag als voorbeeld gelden, evenals onze eigen Indonesische en Afrikaanse
aanpassingen van de door ons eerder voor Nederland ontwikkelde Amsterdamse Kinder Intelligentie Test (TIA, Drenth et al. 1975, ACIT,
Drenth et al., 1980). Ten vijfde kan de toepassing beperkt worden tot die
subpopulaties waarvan men heeft aangetoond (met behulp van een andere daartoe geëigende test) of mag aannemen dat de betreffende vaardigheid geen variantie oplevert. Zo zal een schriftelijke intelligentietest bij de
normale autochtone Nederlandse bevolking na 12 jaar geen variantie opleveren met betrekking tot de factor " Nederlands kunnen lezen en schrijven"; aangenomen mag worden dat men dit op de lagere school in voldoende mate geleerd heeft. In een ontwikkelingsland zal men om deze on148
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gewenste variantie te elimineren één van de bovengenoemde vijf wegen
dienen te bewandelen: oefening, uitvoerige instructie, partieel uitcorreleren van de educationele factor, items gebruiken waarbij lezen en schrijven
niet als vereiste gelden (werken met visuele afbeeldingen en de onderzochte laten aanwijzen), ofde test alleen toepassen op dat gedeelte van de populatie waarvan men zich eerst heeft vergewist dat het lezen en schrijven beheerst. Dit voorbeeld illustreert overigens tevens dat een test in de ene cultuur iets heel anders kan meten (b.v. intelligentie) dan in de andere (b.v.
of men de lagere school doorlopen heeft, Engels beheerst, "überhaupt"
testbaar is ... . )

Vergelijkbaarheid
Inmiddels rijst wel de interessante vraag hoe men testscores in verschillende culturen kan vergelijken, of, anders gezegd, onder welke condities
men uit verschillende testscores in verschillende culturen conclusies mag
trekken over verschillen ·met betrekking tot het attribuut dat de test verondersteld wordt te meten. Een preconditie voor vergelijkbaarheid "überhaupt" is daarbij dat de begrippen waarmee attributen worden beschreven universele geldigheid bezitten, een uitgangspunt kenmerkend voor
wat we reeds eerder omschreven als de "etische" benadering. Niet iedereen in de cross-culturele psychologie onderschrijft dit uitgangspunt. Een
aantal is van mening dat iedere directe vergelijking onmogelijk is, dat de
wijze van cognitief functioneren alleen maar kan worden opgevat als een
aanpassing aan specifieke culturele en ecologische condities. Het verwerven van inzicht in deze processen is dan ook een ideosyncratisch proces
met als bouwstenen cultuur-specifieke begrippen, de emische benadering.
Voor een discussie inzake deze tegenstelling, zie Eckensberger (1970),
Berry (1972), Jahoda (1977). Laten wij volstaan met op te merken dat
wij ons in deze discussie op het standpunt stellen dat de zin van de etische
benadering in elk geval moet worden erkend, al was het. alleen al omdat
de in ieder geval extreem emische benadering voert tot solipsisme of zelfs
tot een zwijgplicht. We gaan ervan uit dat een groot aantal van de in de
wetenschap te hanteren begrippen een algemeen geldig karakter heeft,
hoewel natuurlijk de attributen door deze begrippen aangeduid in verschillende culturen wel degelijk een uiteenlopende compositie en ontwikkeling te zien kunnen geven.
Verschillende pogingen zijn ondernomen om psychometrische eisen
voor de cross-culturele vergelijkbaarheid van testscores te formuleren. Het
meest uitgebreid is het systeem van Poortinga (1971, 1975) waarin onderscheid gemaakt wordt tussen functionele equivalentie, score-equivalentie
en item-equivalentie. Functionele equivalentie houdt in dat een test kwalitatief eenzelfde attribuut meet in verschillende culturen. Score-equivalentie verwijst naar de eis dat de test het attribuut ook op kwantitatief gelijke
wijze dient te meten. Item-equivalentie betekent hetzelfde als score-equi149
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valentie, maar dan op item-nivo. Poortinga ontwikkelde een aantal statistische criteria voor deze drie nivo's van equivalentie. Elders (Van der Flier
& Drenth, 1980) hebben wij en aantal kritische kanttekeningen geplaatst
bij deze criteria.
Onlangs heeft een medewerker aan onze vakgroep, Van der Flier, in
zijn dissertatie een model ontwikkeld waarbij het probleem van de andere
kant wordt benaderd. Hij gaat niet uit van de vraag in hoeverre bestaande,
b.v. culturele groepen vergelijkbaar zijn, maar van de vraag in welke mate
iemands scorepatroon in de test afwijkt van een gemiddeld scorepatroon
van een gegeven groep (b.v. een bepaalde culturele referentiegroep).
Deze afwijking wordt uitgedrukt in een zogenaamde afwijkendheidsscore
(Van der Flier, 1980). In essentie komt het proces van de bepaling van
de afwijkendheidsscore neer op het bepalen van de mate waarin de items
voor het subject dezelfde moeilijkheidsvolgorde hebben als voor de referentiegroep. Is de afwijkendheidsscore significant, dan mag men theoretisch gezien concluderen dat de test bij het individu een ander attribuut
of set attributen meet dan bij de referentiegroep. Praktisch gezien houdt
dit in dat men de scores niet mag vergelijken, noch de normen van de referentiegroep mag gebruiken voor een interpretatie van de individuele
score.

Predictie van schoolprestaties
Wij willen ons tot slot richten op een in ontwikkelingslanden zeer relevant probleem; de vraag namelijk naar de beste predictor van school prestaties, te gebruiken bij de toelating tot secundair en tertiair onderwijs: gemeenlijk is de keus die tussen voorgaande schoolprestaties (rapportcijfers,
eind toetsscores ) of psychologische tests.
Dit probleem biedt ons de gelegenheid de voorgaande beschouwingen
wat concreter toe te spitsen. We zullen dan een en ander illustreren aan
de hand van onderzoeksgegevens die door ons zijn verzameld in Tanzania
in het kader van het project IDEA*
De meeste ontwikkelingslanden worden gekenmerkt door enerzijds een
sterke behoefte aan goed opgeleid personeel, zowel op de midden als op
hogere niveau's, en anderzijds een gebrek aan opleidingsfaciliteiten voor
die leerlingen die zowel gemotiveerd als gekwalificeerd zijn een voortgezette opleiding te volgen. Zo kan in Tanzania slechts 8 % van de lagere
school abituriënten doorgaan naar secundair onderwijs. Na de vierde klas
van de middelbare school (bij S4 examen) wordt ± 20% geselecteerd
voor 2 topjaren SS en S6, het volgen waarvan een sine qua non is voor
toelating tot de universitaire studie, welke in de Angelsaksische traditie in

* lntelligence and Development Tests for East Africa; VU-A7. Het onderzoek heeft als doel
de ontwikkeling van intelligentietests in de drie Oost-Afrikaanse landen Tanzania, Kenya
en Uganda. Het project is uitgevoerd met NUFFIC-subsidie.
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eerste instantie in 4 jaren opleidt voor een Bachelors degree. Van de geslaagde S6 kandidaten wordt een 60% geselecteerd voor deze academische
opleiding.
Het ligt voor de hand de selectie van leerlingen voor telkens een volgende fase in belangrijke mate te baseren op voorgaande school prestaties,
te meer daar deze in Tanzania onder auspiciën van de "Tanzanian Examination Council" landelijk en uniform worden getoetst. De examens
worden respectievelijk aangeduid met P7 (primary 7th grade,) S4 (secondary 4th grade) en S6 (secondary 6th grade). Voor dit standpunt zijn,
zoals we elders naar voren hebben gebracht (Drenth, 1977), ook een tweetal goede argumenten aan te voeren. In de eerste plaats een onderwijskundig argument. Een vervolgopleiding is pas succesvol indien met vrucht
een voorafgaand onderwijsproces is doorlopen, uiteraard onder de voorwaarden dat voldoende beheersing van de daar onderwezen materie conditioneel is voor het volgen van de voortgezette opleiding (vgl. Wiskunde
I als voorwaarde voor het vak statistiek in psychologie) , en de leerlingen
in de vervolgopleiding niet in de gelegenheid zijn de betreffende achterstand in te lopen (b.v. door een applicatie-cursus Wiskunde voor deficiënte vooropleidingen).
In de tweede plaats is er een psychometrisch argument: In vele gevallen
correleren voorgaande schoolprestaties substantieel met prestaties in een
vervolgopleiding (indien tenminste de variatie-beperking niet te groot is)
en wel te meer naarmate de inhoudelijke overeenkomst tussen de twee opleidingen sterker is(Somerset, 1968, Vernon 1969) . Dit betekent dat, naarmate men de kandidaten meer op grond van de voorgaande examenresultaten afwijst c.q . toelaat, de kans op succes in de vervolgopleiding toeneemt.
Er zijn echter eveneens een tweetal belangrijke contra-argumenten in
te brengen tegen het gebruik van schoolresultaten, met name in ontwikkelingslanden. In de eerste plaats noemen we een bezwaar dat voortvloeit
uit de bezinning op de doelstelling van vooral lager onderwijs. Zojuist wezen we reeds op het gegeven dat bijv. vanuit de lagere school slechts 8%
kan doorstromen naar het secundair onderwijs. Dat betekent dat voor
92% het P7 examen het eindstation betekent. Dat impliceert weer dat het
doel van het lagere onderwijs "voorbereiding op secundair onderwijs",
waarop door de selectieve functie van het P7 examen (niet in het minst
ook door de pressie van de ouders, die zelfs niet de geringste kans voor
hun kinderen om vervolgonderwijs te ontvangen - veelal de enige kans
om aan armoede te ontkomen - in gevaar willen brengen) sterk de nadruk
ligt, voor het overgrote deel van de kinderen van iedere relevantie is verstoken. Tegelijkertijd wordt het andere, daarmee allerminst parallel lopende, doel "voorbereiding op een adequaat en bewust maatschappelijk
functioneren zowel in maatschappelijke en burgerplichten als in allerlei
eenvoudige functies in landbouw, handel of huishouden" veel minder ge151
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diend dan wenselijk is. In Tanzania is dit ook duidelijk in strijd met de
onderwijsfilosofie waarin zo sterk de nadruk wordt gelegd op socialisme
en "self reliance" , zoals dit is verwoord in de beroemde Arusha Declaration van de Tanzaniaanse Socialistische partij, en het eloquente geschrift
van Nyerere "Education for Self-Reliance" (1967) . Niettemin ziet men
ook in Tanzania een sterk prevaleren van het hordenloop-model met als
gevolg zowel de bovengenoemde irrelevantie van de onderwijsdoelstellingen voor zeer grote delen van de onderwijsvolgende populatie, als velerlei
ongewenste daaruit voortvloeiende neveneffecten, zoals eenzijdige aandacht voor veelbelovende leerlingen met verwaarlozing van de anderen,
schoolse methoden van onderwijs, een sterk accent op competitie en obsessie met betrekking tot het examen (Dubbeldam, 1970, Grol Overling,
1969).
Een tweede contra-argument grijpt terug op onze eerdere uiteenzetting
over mogelijke discriminerende effecten van met name school vorderingentoetsen. Immers in deze testvorm hebben we te maken met metingen die
tenderen in de richting van de pool van het spectrum aangeduid met F
(zie fig . 5). Dat wil zeggen dat de culturele en omgevings- (in dit geval
schoolomgevings-) invloeden op de testprestatie een zwaar accent gaan
krijgen. Vooral in ontwikkelingslanden is dit nu een zwaarwegend punt.
Veelal is daar namelijk de variatie in schoolkwaliteit buitengewoon groot,
als gevolg van sterk variërende financiële en materiële middelen en kwalificaties van onderwijzend personeel. Het argument is dan dat naarmate
de kwaliteit van het onderwijs in een land sterker varieert, landelijk vergelijkbare indicaties van schoolprestaties naast leervermogen als zodanig
steeds meer tevens de kwaliteit van de school gaan meten! Met het oog
hierop zal een CITO-toets in Nederland een zuiverder index van het leervermogen van het kind zijn dan een landelijke toets in vele Afrikaanse of
Aziatische landen. Hier doemt dus duidelijk zichtbaar het gevaar op van
discriminatie van de kinderen van de slechtere (vaak plattelands-)scholen.
Als oplossing zou dan gedacht kunnen worden aan het gebruik van intelligentie- of geschiktheidstests, die immers dichter bij de pool A uit figuur
5 gesitueerd liggen. Deze intelligentietests zouden dan kunnen worden ingeschakeld om te selecteren binnen de groep die voor wat betreft kennis
en leervaardigheden voldoet aan minimum voorwaarden om vervolgonderwijs te kunnen genieten (een groep die, zoals gezegd, in ontwikkelingslanden vaak zeer veel groter is dan het aantal plaatsen in dit vervolgonderwijs). Als eerste voordeel kan gewezen worden op de winst voor het
onderwijssysteem als zodanig, indien door de test de last van het moeten
voorspellen wie voor het vervolgonderwijs in aanmerking komt van de
schoolexamens zou worden overgenomen. In feite hoeven dan de schoolexamens ook geen al te hoge correlaties meer te vertonen met vervolgonderwijsresultaten, zodat de specifieke, eigen doelstelling (bijvoorbeeld
"self reliance") meer tot zijn recht kan komen.
152
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T.a.v. de tests moet wel aan de eis van predictieve validiteit worden voldaan, d.w.z. de tests moeten zelf wel correleren met de prestaties in vervolgonderwijs, en het liefst ook op wat langere termijn. Zo zouden bijvoorbeeld de P7 tests niet alleen met gelijktijdige ofin het eerste studiejaar van
het secundair onderwijs verkregen leerresultaten moeten correleren, maar
ook met de resultaten aan het einde van de vierde klas, dus bij het S4 examen.
Een tweede mogelijk voordeel is dat het gevaar van discriminatie van
leerlingen afkomstig van de minder goede scholen of gekenmerkt door andere culturele factoren die het leerproces negatief beïnvloeden minder
actueel is. Immers, indien die specifiek culturele en educationele factoren
minder invloed uitoefenen, reflecteren de testscores zuiverder het leervermogen of de intelligentie.
Daarbij dient zich wel het dilemma aan dat de beide genoemde voordelen met elkaar kunnen conflicteren. Immers, de eerste conditie (correlatie)
vraagt om tests die op het continuüm niet te zeer in de richting van A
gesitueerd zijn, aangezien ze dan aan cultuur-afhankelijke maar relevante
betekenis zouden kunnen verliezen. De tweede conditie appelleert aan de

Tabel 1. Betrouwbaarheids en factorladingen voor de P7 testbatterij (naar Drenth et al.,
1979, tabel I)
Betrouwbaarheid
KR
Differences
Mazes
Figure Exclusion
Mathematics
Word Exclusion
Mark Numbers
Word Beg. and Endings
Thing Categories
Symbol Exclusion
Hidden Figures
Word Memory
Remembering Numbers
Comparisons
Word Analogies
Components

Factoren

Splithalf

FI

.60

.58

F2

F3

F4

.60

.77

.79

.77

.91
.72

.57
.69

.77

.76
.60
.86

.74
.60
.85

.77

.73
.59

.70
.74

.89

.40
.66
.86

.72

.78
.86

.68
.64

N.B. I. Interpretatie van de factoren:
Fl: Reasoning
F2: Perceptual speed
F3: Divergent-thinking
F4: Memory
2. Ladingen <.40 zijn weggelaten.
153
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behoefte aan tests die juist wél zo weinig mogelijk een culturele "lading"
vertonen.
Beide condities zijn empirisch toetsbaar en in deze toetsing kan worden
nagegaan of een keuze van tests te maken valt, die in voldoende mate
recht doet aan beide overwegingen.
We willen met betrekking tot het hier gesignaleerde probleem enkele
resultaten presenteren uit het onderzoek in Tanzania.
In het project zelf zijn drie testseries ontwikkeld, te weten een kindertest
(begin lagere school) en twee schriftelijke testseries: één op P7-nivo (instructies en verbale tests in Kiswahili) en een tweede, in het Engels, op
S4-nivo. We zullen ons in dit betoog verder tot de P7 testserie bepalen.
De P7-steekproefwas gestratificeerd over urbanisatie, kwaliteit school, en
sexe. In tabel 1 zijn de tests, de betrouwbaarheden en de factorladingen
voor de P-7 serie vermeld.

Tabel 2. Correlaties tussen P7 en S4 examenresultaten (naar Drenth et al., in press, tabel
3.20) .
S4 Examencijfers:

I. Kiswahili
2. English
3. Mathematics
4. Geography
5. History

S4 cijfers-.

6. Pol. Educ.
7. Physics
8. Chemistry
9. Biology
10. Aggregate

(N=154)
(N=154)
(N=153)
(N=154)
(N=153 )

(N=154)
(N= 73)
(N= 73)
(N=152)
(N=152)

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

.41
.21
.31
.30
.33

.40
.36
.40
.24
.44

.26
.37
.51
.23
.49

.33
.30
.46
.34
.46

.29
.39
.46
.30
.50

.35
.24
.32
.26
.34

. 11
.22
.24
. 10
.28

.05
.27
.40
. 19
.41

.31
.35
.43
.23
.44

.43
.36
.42
.27
.45

P7 cijfers
I. Kiswahili
2. English
3. Mathematics
4. Gen. Knowledge
5. Total

Tabel 2 bevat de correlaties tussen de P7 examenresultaten (met de
vakken Kiswahili, Engels, Wiskunde, Algemene kennis en een totaalscore)
en de S4 examenresultaten (9 vakken en een aggregatie-score). We zien
dat de correlaties tussen het P7 examen en het later afgelegde S4 examen
aanzienlijk zijn, vooral als men zich rekenschap geeft van de sterke variantiebeperking, die zich bij de selectie naar het secundair onderwijs voordoet. De correlatie tussen P7 totaalscore en S4 aggregatie-score is ,45.
Deze gegevens bevestigen dus enerzijds de predictieve waarde van eerdere
school prestaties, maar wijzen anderzijds tevens op de parallellie tussen de
examens, welke sterk bevorderend werkt voor de eerder als ongewenst gekwalificeerde hordenloop.
Tabel 3 bevat de correlaties tussen de testscores en de S4 examenresultaten. We zien dat een aantal tests verwaarloosbare oflage correlaties ver154
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Tabel 3. Correlaties tussen testscores en examenresultaten (naar Drenth et al., in press tabel
3.21).
54 Examencijfers:

54 cijfers

I. Kiswahili
2. English
3. Mathematics
4. Geography
5. History
I.

2.

3.

(N=154)
(N=154)
(N=153)
(N=154)
(N=153)
4.

5.

6. Pol. Educ.
7. Physics
8. Chemistry
9. Biology
10. Aggregate
6.

7.

(N=154)
(N= 73)
(N= 73)
(N=152)
(N=152)
8.

9.

10.

Tests
I. Differences
.02 -.15 - .08 -.07 -.21 - . 12 - . 18
2. Mazes
.10 .06 .15 .15 . 15 . 16 . 16
3. FigureExclusion
. 17 .27 . 16 . 17 . 16 . 17 .30
4. Mathematics
.39 .43 .42 .42 .40 .38 .14
5. Word Exclusion
.21
. 17 . 15 . 15 .08 .09 .11
6. Mark Numbers
. 11 -.02 .09 . 13 .09 -.01 -.11
7. WordBeg.and End.
.33 .31
. 18 .24 .28 .29 - .10
8. Thing Categories
.20 . 11
.05 .17 .14 .22 - .07
9. 5ymbol Exclusion
.29 .29 .22 .21
.22 .17 .05
10. Hidden Figures
.22 .22 .28 .19 .18 .12 .36
11. Word Memory
.07 .13 . 13 . 15 .16 .05 .09
12. Remembering Numbers - .01 - .07 .09 .02 .01
.00 .01
13. Comparisons
.27 .29 .23 .20 .20 . 17 .13
14. Word Analogies
.40 .36 .35 .38 .33 .33 .07
15. Components
.06 . 11
.23 . 12 .07 .05 .09

- .27 - .07 - .10
. 14 . 19 .15
.15 .17.21
.19 .42 .40
- .10 .20 .20
-.13 .12 .08
- .03 .26 .27
-.09 .08 .16
.02 .29 .23
.25 .20 .22
.16 . 17 .15
.07 .01.
.00
.04 .28 .23
.00 .42 .40
. 14 .20 .15

tonen. Een uitzondering wordt gevormd door "Mathematics", "Word
Analogies" en in mindere mate " Wordbeginnings and -endings", "Symbol Exclusion" en "Comparisons". The multipele correlaties voor de eerste twee tests met de S4-aggregate score is .44. Stapsgewijze regressie analyse laat zien dat na deze twee geen andere test nog een significante extra
bijdrage levert tot de predictie van de S4-aggregate score.
De conclusie is in elk geval dat bepaalde tests afgenomen eind lagere
school ongeveer even goed de S4 examenresultaten (4 jaar later) prediceren als de P7 examenresultaten. Aan de eerste conditie voor het gebruik
van psychologische tests in plaats van, of naast, de schoolexamens is dus
voldaan.
Inspectie van de inhoud en factorbetekenis van de meest valide tests
doet wel al enige bezorgdheid rijzen ten aanzien van het tweede criterium.
Het zijn immers beide nogal "scholastische" geschiktheidstests, te classificeren op het nivo C in het spectrum (fig. 5), en het is de vraag ofhet eventueel discriminerende karakter duidelijk minder is dan m.b.t. de school resultaten.
De resultaten van correlaties met omgevingsvariabelen, gereproduceerd
in tabel 4, geven hiervoor enig uitsluitsel. Voor de overzichtelijkheid zijn
naast correlaties voor de totale examenscore en de correlaties voor de tests
155

20

CULTUUR EN INTELLIGENTIE; EEN PSYCHOMETRISCHE OPTIEK

Tabel 4. Correlaties tussen P7 examenresultaten en tests enerzijds en omgevingsvariabelen
anderzijds (Drenth et al., 1979).
Examencijfers/
tests

Examen
Total

Tests

omgevingsvariabelen
Math.

Educ./occup. level
Material facilities in house
Parents' support/interest
Age
Sex
Urban/rural
Size offamily
Linguistic background
Religious background
Attitudional modernity
Output quality school
Teacher quality school

. 15
.1 7
.09
.04
.13
- .07
.09
- .04
.28
.50
.16
.15

.14
.1 5
.08
.05
. 15
.02
.11
.01
.23
.49
. 18
.17

WordA.

.18
.19
.06
- .06
.09
.05
.07
.04
.18
.49
. 14
.08

Gemidd.
T ests
.13
.1 4
.06
-.05
.06
.07
.07
.06
.1 3
.33
.14
.08

Mathematics en Word Analogies slechts de gemiddelde correlaties voor de
tests vermeld .
De resultaten geven inderdaad aan dat de bezorgdheid niet geheel ongegrond was. In de eerste plaats valt op dat de correlaties met omgevingsen culturele factoren niet zorgwekkend hoog zijn; dit geldt zowel voor de
tests als voor de examens. Verder is er wel een tendens tot lagere correlaties voor de testscores (en in de gehypothetiseerde richting) maar de verschillen zijn zeker niet significant. Daar komt bij dat juist de tests die de
hoogste validiteiten hebben weer meer overeenkomstige relaties vertonen
in vergelijking met de schoolprestaties.
De conclusie ten aanzien van de voorwaarde van cultuur-onafhankelijkheid voor het gebruik van tests moet daarom luiden dat deze voor de
met het 54 examen correlerende tests niet minder geldt dan voor de
schoolprestaties. Kennelijk Jeven de eisen van predictieve validiteit en cultuur-onafhankelijkheid enigszins op gespannen voet. Het gaat bij het
voorspellen van school prestaties wellicht toch om intellectuele vaardigheden die nogal samenhangen met culturele en educationele factoren en het
is eigenlijk niet mogelijk hiervan te abstraheren zonder de voorspellende
waarde geweld aan te doen. Overigens van institutionele discriminatie
van groep I ten opzichte van groep 11 is volgens de definitie pas sprake
als de test een attribuut meet dat niet tot het criterium bijdraagt en bij
groep I minder voorkomt, of als de test een attribuut niet meet dat wél
aan het criterium bijdraagt en bij groep I in sterkere mate voorkomt. Met
andere woorden, het gaat niet alleen om de relatie met omgevingsvaria156
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beien als zodanig, maar om een relatie die afwijkt van die voor het S4examen. Het zou ons te ver voeren hierop omstandig in te gaan (zie
Drenth et al., in press), maar wij volstaan met ,te stellen dat onderzoek
hiernaar ook in elk geval de tests niet in het voordeel plaatste boven de
P-7 examencijfers.
Samenvattend kan gesteld worden dat ten aanzien van het probleem
van het oneigenlijk en ongewenst gebruik van schoolexamens voor predictieve doeleinden psychologische tests een goed alternatief vormen. Met betrekking tot het tweede probleem - dat van een eventuele reductie van
het discriminerend karakter van de predictoren - lijken psychologische
tests niet erg preferabel boven schoolexamens, indien men tenminste wil
blijven vasthouden aan de (correcte) eis van voorspellende validiteit.
Het lijken dus vooral overwegingen van onderwijskundige aard te zijn,
die tot het gebruik van tests naast schoolexamens bij de doorstromingsstrategie in een land als Tanzania uitnodigen.
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