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Samenvatting 
 

Bij de selectie van nieuwe politiemedewerkers wordt aandacht besteed aan het begrip 

integriteit door middel van een selectie-interview. Nadeel van dit interview is dat er slechts 2 

tot 3 procent afvalt. Daarnaast is de spreiding van de scores erg klein, waardoor het moeilijk 

is om verschillen tussen kandidaten te identificeren. Om deze problemen op te lossen zal er 

onderzocht worden welke andere methoden er zijn om integriteit te voorspellen. In 2001 

stelde Barriga, Morrison, Liau en Gibbs een model voor om externaliserend gedrag te 

voorspellen. Het model van Barriga en collega’s zal in dit onderzoek gebruikt worden om 

integriteit te voorspellen. Morele oordeelsvormingen, morele identiteit en cognitieve 

vertekeningen worden gezien als variabelen die invloed hebben op (gebrek aan) integriteit. 

Volgens dit model wordt de relatie tussen moreel oordelen en (gebrek aan) integriteit 

gemedieerd door morele identiteit en cognitieve vertekeningen. 

In totaal hebben 215 sollicitanten van de Politieacademie (153 mannen en 62 

vrouwen) in de leeftijd van 17 tot en met 48 (M = 23.4 jaar; SD = 6.1) deelgenomen aan dit 

onderzoek. Er zijn vier vragenlijsten gebruikt: de SRM-OSF om de morele ontwikkeling vast 

te stellen, de HID om cognitieve vertekeningen te meten, de vragenlijst ‘Zo ben ik – Zo wil ik 

zijn’ om de morele identiteit vast te stellen en de sociale wenselijkheidsvragenlijst. 

Ten eerste wordt onderzocht of de mate van integriteit voorspeld kan worden uit: 

morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Uit een stapsgewijze 

regressie analyse blijken geen van deze variabelen significante voorspellers van integriteit te 

zijn. Daarnaast is er gekeken naar een alternatieve meting van integriteit, die gebruik maakt 

van de Impliciete Associatie Test (IAT). Hierbij wordt onderzocht of morele ontwikkeling, 

morele identiteit en cognitieve vertekeningen de score op de IAT kunnen voorspellen. Ook 

hier blijkt uit een stapsgewijze regressie analyse, dat geen van de variabelen een significante 

voorspellende waarde heeft voor integriteit. Ten slotte is er onderzocht of de cut-off scores 

van cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling als alternatief selectiecriterium gebruikt 

kunnen worden. Het overeenstemmingspercentage tussen de huidige integriteitsmeting en de 

alternatieve selectiemethoden is te laag om deze alternatieve selectiemethoden te gebruiken.  

 Voor toekomstig onderzoek met deze vragenlijsten is het aan te bevelen de 

vragenlijsten in de werkelijke selectie onder te brengen om zo de betrouwbaarheid van de 

vragenlijsten te vergroten. 
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Inleiding 

 

De belangstelling voor integriteit is de laatste jaren in vele bedrijfstakken toegenomen. 

Zo werd er in oktober 2003 door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf de Stichting 

Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid (SBIB) opgericht, met als doel het (stimuleren 

van het) opstellen, beheren en bewaken van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot de 

integriteit van de bouwnijverheid (SBIB, 2008). Op 15 maart 2006 werd het Bureau 

Integriteitsbevordering voor de Openbare Sector (BIOS) geïnstalleerd. BIOS tracht te 

bevorderen dat overheidsorganisaties een evenwichtig en samenhangend integriteitsbeleid 

voeren, waarbij de diverse maatregelen een samenhangend geheel vormen (BIOS, 2008). Ook 

bij de politie is de laatste jaren de belangstelling voor integriteit sterk toegenomen. Alle 

korpsen hebben inmiddels 'Bureaus interne onderzoeken' (BIO's), die het al dan niet integere 

gedrag van politiemedewerkers onder de loep nemen (Politie, 2008). Ook is de toegenomen 

aandacht voor integriteit terug te vinden in de aandacht die de media geeft aan voorvallen van 

gebrek aan integriteit bij agenten. Zo was eind januari 2008 in de kranten te lezen dat een 

hoofdagent van de politie Brabant-Noord ontslagen zou worden, omdat de man zeer vaak 

gegevens in politiecomputers had opgezocht, die hij niet voor zijn werk nodig had. Het 

opzoeken van informatie in politiesystemen, dat niet nodig is voor werkzaamheden, is in strijd 

met de politiewet in verband met de privacy. Een ander voorbeeld van een mogelijke gebrek 

aan integriteit kwam begin september 2006 onder de aandacht van de media. Tijdens het 

ingrijpen van de politie bij een feest in Pijnacker is er mogelijk te veel geweld gebruikt door 

de politie. De Rijksrecherche concludeerde, na een uitgebreid onderzoek, dat door overmatig 

gebruik van geweld de politie mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. 

 

Conceptualisering integriteit 

Om de wetten, regels en normen waaruit een samenleving bestaat te handhaven, 

beschikt de politie over machtsmiddelen die, zoals hiervoor beschreven, ook kunnen worden 

misbruikt. Door het mogelijke misbruik van de machtsmiddelen is de integriteit van de 

medewerkers bij de politie van groot belang. Daarnaast is de integriteit belangrijk omdat de 

personen die de regels en normen moeten handhaven zelf als eerste aan de geldende morele 

maatstaven moeten voldoen. Ook komt een politieagent in zijn werk regelmatig morele 

dilemma’s en problemen tegen (Huberts & Naeyé, 2005). Waar het nu precies om gaat als er 

over integriteit gesproken wordt, is niet altijd even duidelijk. Musschenga (2008) beschrijft 
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een integer persoon als: “(…) een persoon die zich houdt aan wat hij toegezegd en beloofd 

heeft, handelt in overeenstemming met de principes die hij zegt te onderschrijven, loyaal is 

aan de verplichtingen die hij op zich heeft genomen en er geen dubbele agenda op na houdt”. 

In meer technische termen omschrijft Musschenga dit als:  “(…) consistentie tussen wat een 

persoon zegt, belijdt en belooft, en wat hij daadwerkelijk doet”. Deze consistentie moet 

volgens Musschenga niet alleen tijdens normale omstandigheden aanwezig zijn, maar ook 

tijdens moeilijke omstandigheden. Moeilijke omstandigheden omschrijft Musschenga als: 

“(…) omstandigheden waarin er druk op hen wordt uitgeoefend om van hun principes af te 

wijken, hun toezeggingen niet na te komen en niet loyaal te zijn aan de organisatie... of 

doordat iemand hen geld of andere voordelen belooft wanneer ze in diens voordeel misbruik 

maken van de aan hun toegekende macht…”. (Musschenga, 2008). De omschrijving van een 

integer persoon zoals Musschenga die geeft, is echter niet voldoende om de integriteit van een 

politiemedewerker te beschrijven. Als deze definitie gebruikt zou worden, zou zelfs een 

politiemedewerker die zegt dat hij de regels overtreedt en dit ook werkelijk doet, ook als 

integer gezien kunnen worden. Er is dan namelijk sprake van consistentie tussen wat de 

persoon zegt, belijdt en belooft, en wat hij daadwerkelijk doet. Als deze consistentie 

geïnterpreteerd wordt in het licht van de principes die een politiemedewerker zegt te 

onderschrijven, vervalt deze ambiguïteit. Consistent kan dan gezien worden als consistent aan 

de politiële principes, die de politiemedewerker verklaard heeft op te volgen tijdens zijn 

aanstelling. 

Huberts en Naeyé (2005) geven een definitie van het begrip integriteit die beter 

aansluit bij de integriteit van de politiemedewerker. Zij beschrijven integriteit als een begrip 

dat draait om morele waarden en normen die gelden voor het handelen van de politie. Het 

‘morele’ heeft betrekking op het goede, het juiste, op wat hoort en niet hoort in menselijke 

relaties. Waarden zijn de morele principes of standaarden, die bij het maken van keuzes 

gewicht dienen te hebben. Normen gaan over wat moreel juist is in een concrete situatie. 

Waarden en normen zijn volgens Huberts en Naeyé (2005) niet universeel, maar variëren naar 

tijd en plaats. Echter, anderen menen dat bepaalde waarden wel universeel zijn of zouden 

moeten zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de rechten van de mens. De politiële integriteit 

verwijst naar de uitoefening van de politiefunctie overeenkomstig de daarvoor geldende 

morele waarden en normen en de daarmee samenhangende (spel)regels. Wat er precies als 

integer wordt beschouwd is terug te vinden in de ethiek. De politiële ethiek betreft de 

algemene morele beginselen en waarden die voor de politie gelden. Het gaat dan zowel om de 

organisatie-ethiek, de morele waarden en normen van de politieorganisatie, als om de 
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beroepsethiek, die verwijst naar de morele waarden en normen, die belangrijk zijn bij het 

goed uitoefenen van het politieberoep. Waarden die binnen de politie gelden zijn 

bijvoorbeeld: rechtmatigheid, onkreukbaarheid en collegialiteit. Normen zijn concreter en 

gaan over de handelingsvoorschriften, die een duidelijke grens stellen aan wat in een bepaalde 

situatie mag of verboden is. De morele normen en regels waaraan een politiemedewerker zich 

dient te houden, zijn deels terug te vinden in de normen en regels die landelijk zijn vastgesteld 

in wet- en regelgeving. Andere normen en regels zijn door het korps vastgesteld en zijn 

bijvoorbeeld terug te vinden in de dienstvoorschriften en de procedures (Tankeren van, 2007). 

Bij indiensttreding legt de nieuwe medewerker (zowel executief personeel als administratief-

technisch personeel) de eed of belofte af. Met deze eed of belofte verklaart de medewerker dat 

hij op een integere wijze aan de functie is gekomen en dat hij in de toekomst de functie 

integer zal vervullen. De eed of belofte wordt afgelegd ten overstaan van het bevoegd gezag 

(formeel de korpsbeheerder). In artikel 9 van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie 

(BARP) staat de inhoud van de eed of de belofte beschreven (Vossen, 2007). Wanneer een 

politiemedewerker de geldende morele waarden en normen overtreedt, is er sprake van een 

integriteitsschending. Het gaat hier dan om verschillende typen overtredingen en een grote 

verscheidenheid aan gedragingen, die in talrijke indelingen en subindelingen verdeeld kunnen 

worden (Tankeren van, 2007). De meest voorkomende indeling van integriteitsschendingen 

beschrijft de volgende tien schendingen: corruptie, fraude en diefstal, dubieuze giften en 

beloften, onverenigbare functies en activiteiten, misbruik van geweldsbevoegdheid, misbruik 

van andere bevoegdheden, misbruik van (de toegang tot) informatie, omgangsvormen en 

bejegening, verspilling en wanprestatie, wangedrag in de vrije tijd.  

Politiële integriteit betreft de morele waarden en normen die binnen de politie gelden. 

Deze morele waarden en normen moeten op twee manieren tot uiting komen. Ten eerste moet 

het duidelijk zijn dat de persoon kennis en begrip heeft van de geldende morele waarden en 

normen. Ten tweede is het belangrijk dat hij of zij deze kennis tot uiting laat komen in zijn 

gedrag. 

 

Conceptueel model integriteit 

Integriteit is een moreel begrip en vraagt daarom om een benadering waarin moraliteit 

aan de orde is. Dit kan gedaan worden aan de hand van twee perspectieven. Ten eerste het 

individuele perspectief dat vooral terug te vinden is in de beschrijving van Huberts en Naeyé 

(2005). Zij beschrijven met name de individuele verschillen in waarden en normen wanneer 
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ze integriteit beschrijven. Deze individuele verschillen kunnen zichtbaar gemaakt worden 

wanneer er gekeken wordt naar de morele identiteit van een persoon. Blasi laat zien dat het 

interessant is om naar de morele identiteit van een persoon te kijken omdat deze wordt 

gecontroleerd door de morele oordeelsvorming van een persoon (Puka, 1994). Deze morele 

oordeelsvorming is terug te vinden in het tweede perspectief, namelijk het 

ontwikkelingsperspectief. De ontwikkelingsverschillen kunnen bekeken worden aan de hand 

van het redeneren over morele vraagstukken van een persoon. Voor een integere medewerker 

van de politie is het belangrijk dat de persoon begrip heeft van de morele waarden en normen 

binnen de organisatie. Daarnaast is het tevens van belang dat dit begrip tot uiting wordt 

gebracht in gedrag. Het is dus belangrijk om zowel vanuit een individueel verschillen 

perspectief als vanuit een ontwikkelingsperspectief naar integriteit te kijken. In 2001 stelden 

Barriga, Morrison, Liau en Gibbs een model voor om externaliserend gedrag te voorspellen. 

Externaliserend gedrag heeft betrekking de directe fysieke of verbale bedreiging van anderen 

en op het overschrijden van belangrijke sociale normen (Barriga et al., 2001-a). Zij zien 

morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen als belangrijke cognitieve 

constructen, die deel uit maken van het proces dat gaat over betekenisvolle sociale ervaringen 

en gedragingen. Aangezien integriteit gezien kan worden als een moreel begrip en min of 

meer het tegendeel van normoverschrijdend gedrag is, past het model over de morele cognitie 

ook goed in dit onderzoek, waar het gaat over het voorspellen van integriteit.  

 

Figuur 1: Conceptueel model: Morele oordeelsvorming, morele identiteit en cognitieve 

vertekeningen als voorspellers van integriteit. 

 

In dit onderzoek zal onderzocht worden of individuele verschillen in morele identiteit 

en morele ontwikkelingsverschillen een voorspellende waarde voor integriteit hebben zoals 

die momenteel wordt vastgesteld. Als deze voorspellende waarde wordt aangetoond, zal dit de 
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selectieprocedure bij de politie ten goede komen. Dit omdat door de toevoeging van een of 

meer andere integriteitsmetingen er met meer zekerheid gezegd kan worden of er inderdaad 

integriteit wordt gemeten. Bovendien zal daardoor naar verwachting de voorspellende waarde 

van deze meting voor het beroepsmatig functioneren verbeteren. In het volgende deel zullen 

de morele ontwikkelingskenmerken en de individuele kenmerken nader toegelicht worden. 

Ten eerste zal er gekeken worden naar de morele ontwikkeling. Er zal een kort overzicht 

worden gegeven van de belangrijkste onderzoekers op dit gebied, waarna de relatie van 

morele ontwikkeling tot integriteit beschreven zal worden. Ten tweede zal er ingegaan 

worden op het begrip morele identiteit. Er zal uitgelegd worden wat er verstaan wordt onder 

morele identiteit en hoe dit begrip in relatie staat tot integriteit. Vervolgens zal het begrip 

cognitieve vertekeningen uitgewerkt worden. Ook hier zal de relatie tussen cognitieve 

vertekening en integriteit nader toegelicht worden. Als laatste zal er ingegaan worden op de 

huidige meting van integriteit en op het gebruik van de Impliciete Associatie Test (IAT) bij de 

selectie van sollicitanten. Ten slotte zullen de vraagstellingen en de bijbehorende hypotheses 

gepresenteerd worden. 

 

Morele ontwikkeling 

Moraliteit kan onderverdeeld worden in drie componenten, namelijk een emotionele, 

een cognitieve en een gedragscomponent. In dit onderzoek zal er vanuit een cognitieve 

ontwikkelingskant naar morele ontwikkeling gekeken worden. Piaget (1932) en Kohlberg 

(1987) hebben de grondslag gelegd voor het cognitieve ontwikkelingsperspectief (Berk, 

2003). Morele ontwikkeling heeft betrekking op ontwikkeling in het redeneren over morele 

vraagstukken in termen van rechtvaardigheid en in het toepassen van morele criteria om 

gedrag te evalueren (Leenders & Brugman, 2004). Morele ontwikkeling is een breed concept 

dat uit vier elementen bestaat. In dit onderzoek zal de nadruk, bij het meten van morele 

ontwikkeling, liggen op morele oordeelsvorming. Het is van belang om onderscheid te maken 

tussen moreel redeneren (oordelen) en moreel gedrag. Moreel oordelen is het redeneren over 

rechtvaardige oplossingen voor conflicterende dilemma’s. Moreel gedrag betreft het feitelijke 

gedrag van een persoon in situaties die een morele beslissing vereisen. Het morele oordelen 

en het morele gedrag van een persoon hoeven niet noodzakelijk in overeenstemming met 

elkaar te zijn, aldus Kohlberg. In het volgende deel zullen eerst kort de verschillende stadia 

van Kohlberg besproken worden. Dit zal gevolgd worden door de theorie van Gibbs. 
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Vervolgens zal er nader gekeken worden naar de relatie tussen moreel redeneren en moreel 

gedrag. 

Kohlberg ontwikkelde een stadiatheorie over de ontwikkeling van het moreel besef tot 

in de volwassenheid. Deze stadiatheorie bestaat uit drie moraliteitsniveaus, namelijk het 

preconventionele niveau, het conventionele niveau en het postconventionele niveau. Elk 

niveau bestaat uit twee stadia (Tabel 1) en volgens Kohlberg hebben de stadia vier algemene 

kenmerken.  

 

Tabel 1. 

Niveaus, stadia en omschrijving van de morele ontwikkeling volgens Kohlberg. 

Niveau Stadium Omschrijving

Preconventioneel 

niveau

Stadium 1: Oriëntatie naar  

straf en gehoorzaamheid

Goed is wa t ander en toestaan en fout is datgene waarvoor straf wordt ontvangen. 

Er is nog geen begrip van regels. Er  is nog geen begrip van het feit dat anderen 

tegenstrijdige belangen hebben. De benadering is fysiek, er  is nog geen aandacht  

voor psychologische belangen van anderen.

Stadium 2: Individualisme, 

instrumenteel doel en 

uitwisseling

Regels worden opgevolgd als het in het eigen belang is. Er is erkenning dat een 

ander individu ander e behoeften kan hebben en dat belangen kunnen botsen. 

Datgene waarvoor beloning wordt ontvangen is goed. Indien er  spr ake is van een 

gelijke ruil is dat ook goed.

Conventioneel  

niveau

Stadium 3: Oriëntatie naar  

weder zijdse relaties en 

verwachtingen tussen 

mensen

Leven zoals anderen van jou verwachten. De wil  om zich aan regels te houden die 

stereotiep zijn voor goed gedrag. Vertrouwen, loyaliteit, respect en dankbaarheid 

zijn van belang.

Stadium 4: Sociaal systeem 

en geweten

Goed is het volbrengen van de taken waarmee is ingestemd. Sociale regels en 

conventies worden hooggehouden zolang deze niet in conflict komen met andere 

sociale taken. Het bijdragen aan de samenleving is goed.

Postconventioneel 

niveau

Stadium 5: Sociaal contract 

en nut van het wettelijke 

perspectief

Mensen hebben een scala aan waarden en meningen. Hoewel regels afhankelijk 

zijn van de groep waarin men verkeert, moeten deze worden opgevolgd omdat ze 

deel zijn van het sociale contract. Regels die worden opgelegd kunnen worden 

betwist. Sommige waarden, zoals leven en vrijheid, zijn niet  relatief en moeten 

hoog worden gehouden, wat  de mening van de meerderheid ook is.

Stadium 6: Universele 

ethische principes

Zelfgekozen ethische principes bepalen wat goed is. Wetten of sociale afspraken 

zijn meestal geldig omdat  ze voortkomen uit dergel ijke principes. Als de wet tegen 

deze principes ingaa t moet je handelen naar de principes. Principes zijn de 

abstracte morele richtlijnen die georganiseerd zijn in een samenhangend 

waardesysteem. Het zijn universele principes van rechtvaardigheid zoals de 

gelijkheid van mensenrechten en het respect voor de waardigheid van mensen als 

individueel persoon.
 

 

Ten eerste wijzen de stadia op kwalitatieve verschillen in het denken van kinderen of 

het oplossen van problemen op verschillende leeftijden. Ten tweede vormen deze 

verschillende manieren van denken een invariante volgorde, ofwel een constante volgorde. 

Volgens Kohlberg kunnen culturele factoren de ontwikkeling versnellen of vertragen, maar de 

volgorde niet veranderen. Het derde kenmerk van de stadia is dat ze een gestructureerd geheel 
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vormen. Ten slotte zijn de cognitieve stadia een hiërarchische integratie (Kohlberg, 1969). 

Dat wil zeggen dat de structuur in een hoger stadium de structuur uit een lager stadium 

geïntegreerd heeft. De laatste bewerkingen van de stadia bevat niet langer het zesde stadium, 

omdat er maar weinig empirische evidentie voor te vinden is (Roediger, 1996). De theorie van 

Kohlberg is bekritiseerd omdat het hoogste niveau een filosofisch ideaal zou voorstellen in 

plaats van een ontwikkelingsvolgorde waar alle mensen doorheen gaan. Bovendien 

beargumenteren onderzoekers dat moreel besef iets anders is dan moreel gedrag. Mensen zijn 

perfect in staat om moraliteitsdilemma’s op een hoog niveau te bediscussiëren, maar wanneer 

ze in het echte leven geconfronteerd worden met de keuzes om te liegen, te stelen of te 

bedriegen, gedragen ze zich soms helemaal anders dan hun principes laten vermoeden. Het 

moreel besef verschilt ook in grote mate naar gelang de situatie, en een groot aantal 

onderzoekers vraagt zich daarom af of de moraliteit zo uniform en universeel is als Kohlberg 

voorstelt (Roediger, 1996).  

Centraal in het cognitieve-ontwikkelingsperspectief staat de aanname dat moreel 

begrip invloed heeft op morele motivatie. Kohlberg (1987) gaat er van uit dat morele 

gedachten en gedrag samen komen op hogere niveaus van moreel begrip. Consistent met dit 

idee, is het feit dat adolescenten die in een hoger stadium redeneren vaker prosociaal gedrag 

vertonen zoals: helpen, delen, en slachtoffers van onrechtvaardigheid helpen (Kohlberg, 

1987). Tevens zijn ze minder betrokken bij valsspelen, agressie en ander antisociaal gedrag 

(Berk, 2003). In Kohlberg’s visie is delinquentie moreel meer acceptabel in de 

zelfgeoriënteerde, lagere stadia, terwijl de hogere stadia functioneren als een buffer tegen 

agressief, antisociaal en delinquent gedrag (Kohlberg, 1981). Alhoewel er een duidelijke 

relatie bestaat tussen morele gedachten en gedrag is deze matig. Moreel gedrag wordt door 

vele factoren beïnvloed, zoals: cognitie, emoties op het gebied van empathie, sympathie en 

schuld, individuele verschillen in temperament en ervaringen in het verleden (Berk, 2003). 

Daarnaast zijn volgens Kohlberg en collega’s zowel de morele competentie als de contextuele 

morele atmosfeer belangrijk bij het voorspellen van gedrag. Uit verschillende empirische 

onderzoeken is gebleken dat de morele atmosfeer inderdaad een belangrijke rol speelt bij het 

voorspellen van gedrag (Brugman & Aleva, 2004). Steeds vaker wordt herkend dat de morele 

oordelen van mensen in het echte leven ontstaan in sociale situaties en gedeeld worden met 

leden van de groep waar een persoon bij hoort (Beem, Brugman, Høst, Tavecchio, 2004). In 

dit onderzoek kan er niet gekeken worden naar de morele atmosfeer waarin een sollicitant 

terecht komt en waarin hij dus belangrijke morele beslissingen moet nemen, omdat de 

sollicitanten bij verschillende korpsen aangenomen zullen worden. Desalniettemin in het 
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belangrijk om de invloed van morele atmosfeer bij de interpretaties van de gegevens in het 

achterhoofd te houden.  

Gibbs ging verder op Kohlberg´s theorie en ontwikkelde een model dat bestaat uit 

overlappende standaard stadia en een existentieel stadium. Hij bracht de zes stadia van 

Kohlberg terug tot vier, welke de basis vormen voor het huidige onderzoek. In zijn model legt 

Gibbs de nadruk op de primaire fase die bestaat uit standaard en invariante stadia. De morele 

ontwikkeling in deze standaardfase laat met de leeftijd een vooruitgang zien van de stadia één 

en twee, die ook wel als onvolwassen omschreven worden, naar de stadia drie en vier die als 

volwassen omschreven worden. Stadia vijf en zes van Kohlberg worden door Gibbs 

getransformeerd tot de existentiële fase (Tabel 2). Morele volwassenheid is in het model van 

Gibbs dus niet enkel standaard, maar ook existentieel. Volwassenen die hun moraliteit 

overdenken en ethische principes ontwikkelen komen niet in een nieuw stadium, maar nemen 

deel aan een existentieel ontwikkelingsproces. Deze laatste fase vindt tijdens of na de vier 

stadia plaats. (Gibbs, Basinger, Grime, & Snarey, 2007).  

Tabel 2. 

Fase, level en omschrijving van de morele ontwikkeling volgens Gibbs. 

Fase Level Stage Omschrijving

Standaard ontwikkelingsfase Onvolwassen Stage 1 Aandacht gericht op opvallende kenmerken, 

zoals groote of macht.

Stage 2 Pragmatisch uitwisseling of concreet morele 

reprociteit.

Volwassen Stage 3 Wederzijdse of ideale morele reprociteit.

Stage 4 Uitbreiding van wederkerigheid in complexe 

sociale systemen.

Existentiële ontwikkelingsfase Moraliteit overdenken en ethische principes 

ontwikkelen.
 

 

Uit onderzoek naar de relatie tussen moreel redeneren en moreel gedrag, blijkt een 

samenhang tussen deze twee variabelen. De meeste onderzoeken hebben zich gericht op de 

relatie tussen morele ontwikkeling en delinquent gedrag. Ondanks het feit dat aangetoond is 

dat er een verband bestaat tussen morele ontwikkeling en delinquent gedrag is over de 

richting en sterkte van het verband nog weinig bekend (Barriga, Morrison, Liau & Gibbs, 

2001-3). Uit onderzoek van Matsueda (1989, in: Raaijmakers, Engels en van Hoof, 2005) 

blijkt dat morele waarden en normen toekomstig delinquent gedrag voorspellen en dat 

delinquent gedrag de oordelen over morele kwesties beïnvloed. Daarnaast wordt 



 
 

13 

verondersteld dat het moreel redeneren van delinquenten minder volwassen is dan dat van 

niet-delinquenten (Jurkovic, 1976; Kohlberg, 1958, in: Nelson, Smith & Dodd, 1990). Dit 

wordt bevestigd in een onderzoek van McColgan, Rest en Pruitt (1983). Zij vergeleken de 

morele ontwikkeling van een groep antisociale volwassenen met de morele ontwikkeling van 

een sociaal geaccepteerde groep. Hieruit blijkt het moreel oordelen van de eerste groep 

onvolwassener te zijn dan dat van de tweede groep. Tevens blijkt uit onderzoek van Thoma en 

collega’s (Thoma, Rest & Barnett, 1986, in: Barriga et al, 2001-3) dat hogere niveaus van 

morele redenering minder vaak geassocieerd worden met participatie in delinquent gedrag en 

zij stellen dat delinquent gedrag gekoppeld kan worden aan een lager niveau van morele 

redenering. Blasi heeft in 1980 een meta-analyse verricht naar het verband tussen morele 

ontwikkeling en gedrag en komt tot de conclusie dat de sterkte van dit verband verschilt per 

gebied. Het sterkste verband wordt gevonden als het gaat om het verschil in moreel redeneren 

tussen delinquenten en niet-delinquenten. Ook blijkt uit deze meta-analyse dat lage 

intelligentie in verband kan worden gebracht met delinquent gedrag. Tevens blijkt een hogere 

educatie gerelateerd te zijn aan een hoger niveau van morele ontwikkeling en minder 

delinquent gedrag (Colby, Kohlberg, Gibss & Liebermann, in: Stams, Brugman, Dekovic, 

Rosmalen, van der Laan & Gibbs 2006). Daarnaast blijkt sekse van invloed te zijn op het 

verband tussen morele ontwikkeling en delinquentie. Verschillende onderzoeken tonen aan 

dat jongens een grotere mate van delinquent gedrag laten zien dan meisjes (Mullis, Cornille, 

Mullis & Huber, 2004; Snyder & Sickmund, 1999, in: Stams et al, 2006). Uit de review van 

Blasi (1980) blijkt ook dat bij de meerderheid van onderzoeken die gebruik maken van de 

stadia van Kohlberg correlaties te zien zijn tussen relatief hoog stadium moreel oordelen en 

wat gewoonlijk gezien wordt als moreel gedrag, zoals: eerlijkheid, weerstand tegen verleiding 

en prosociaal gedrag. Tevens blijkt uit deze review dat hoe hoger het stadium van redeneren 

is, hoe groter de kans is dat morele cognitie en morele actie overeen komen. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat een lage morele ontwikkeling de kans op niet-integer gedrag 

vergroot. Naast morele ontwikkeling blijkt morele identiteit ook een goede voorspellende 

waarde te hebben als het gaat om moreel gedrag. 

 

Morele identiteit 

Morele identiteit (‘moral self-relevance’) blijkt een belangrijke rol te spelen in moreel 

gedrag. Morele identiteit kan gezien worden als de mate waarin moraliteit centraal staat of 

essentieel is voor het zelf (Blasi, 1983, in: Hardy & Carlo, 2005). Moreel in-correct gedrag 
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blijkt ten minste gedeeltelijk af te hangen van de morele waarde die een persoon hecht aan 

een sociale gebeurtenis. Als moraliteit niet relevant is voor de  identiteit van een persoon, zal 

de persoon de morele relevantie van een gebeurtenis niet van belang vinden, waardoor het 

mogelijk is dat de activatie van morele cognitieve processen gehinderd wordt en de kans op 

het vertonen van antisociaal gedrag vergroot (Barriga, et al.,  2001-3; Hardy & Carlo, 2005).  

Morele identiteit hangt nauw samen met de politiële integriteit. Dit blijk uit het feit dat 

kenmerken van een politiemedewerker die in de eed of belofte aan de orde komen, terug te 

vinden zijn in de begrippen die de morele identiteit beschrijven. Het begrip ‘eerlijk’ is in de 

eed of belofte terug te vinden in de volgende omschrijving: “Ik zweer (verklaar), dat ik 

middellijk of onmiddellijk, in welke vorm dan ook, tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan 

niemand iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in mijn betrekking te 

doen of te laten, van niemand, middellijk of onmiddellijk, enige beloften of geschenken zal 

aannemen”. Ook het begrip ‘rechtvaardigheid’ is in de eed of belofte terug te vinden: “Ik 

zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land”. 

Vervolgens is er een gedeelte van de eed of belofte waar zowel het begrip ‘rechtvaardigheid’ 

als ‘verantwoordelijkheid’ in naar voren komen: ‘Ik zweer (beloof) dat ik de krachtens de wet 

uitgevaardigde voorschriften en verordeningen zal nakomen en handhaven, dat ik de aan mij 

verstrekte opdrachten plichtsgetrouw en nauwgezet zal volbrengen en de zaken, waarvan ik 

door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd, of waarvan ik het 

vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie 

ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben’. Ten slotte is er in de eed of 

belofte nog het begrip ‘welgemanierd’ terug te vinden onder de volgende beschrijving: ‘Ik 

zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, 

onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien zal schaden’.  

Uit het onderzoek van Barriga en collega’s (2001-c) blijkt dat morele identiteit 

negatief geassocieerd is aan antisociaal gedrag als er gecontroleerd wordt voor sekse, 

internaliserend gedrag, zelfbeschermende cognitieve vertekeningen en morele 

oordeelsvorming. Arnold (1993, in: Barriga et al., 2001-c; Hardy & Carlo, 2005) laat in zijn 

onderzoek zien dat morele identiteit bij adolescenten positief correleert met sociaal gedrag. 

Tevens blijkt dat adolescenten die erg altruïstisch zijn, moraliteit als een belangrijk onderdeel 

van hun zelfschema beschrijven (Hart, Yates, Fegley & Wilson, 1995, in: Barriga et al., 2001-

c). Hoe belangrijker moraliteit is voor het zelfschema van een persoon, hoe groter de kans is 

dat deze persoon moreel goed gedrag zal vertonen. Naast morele ontwikkeling en morele 



 
 

15 

identiteit, is het interessant om naar cognitieve vertekeningen te kijken als voorspeller van 

integriteit 

 

Cognitieve vertekeningen 

Cognitieve vertekeningen zijn onjuiste of vooringenomen manieren om met 

ervaringen om te gaan. Verschillende onderzoeken laten zien dat cognitieve vertekeningen 

bijdragen aan problematische emotionele of gedragsmatige reacties op bepaalde ervaringen 

(Barriga et al., 2001-c). Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van cognitieve 

vertekeningen op internaliserende en externaliserende problemen (Barriga, Gibbs, Potter, & 

Liau, 2001-a). Barriga, Landau, Stinson, Liau en Gibbs (2000-b) maken onderscheid tussen 

twee typen cognitieve vertekeningen. Ten eerste de zelfbeschermende (‘self-serving’) 

cognitieve vertekeningen om de vertekeningen die samenhangen met externaliserend gedrag 

te beschrijven. Ten tweede de zelfvernederende (‘self-debasing’) cognitieve vertekeningen die 

samenhangen met internaliserend gedrag. In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van 

de zelfbeschermende cognitieve vertekeningen. Zelfbeschermende cognitieve vertekeningen 

worden door Gibbs (1991, 1993, in: Barriga et al., 2001-a) verdeeld in primaire en secundaire 

cognitieve vertekeningen. Primaire cognitieve vertekeningen (zoals egocentrisme) ontstaan 

vanuit een egocentrische bias. Een egocentrische bias is in een bepaalde mate in elke persoon 

aanwezig, maar zal over het algemeen afnemen naarmate iemand ouder wordt. Door dit 

gegeven kan de aanwezigheid van primaire cognitieve vertekeningen in een persoon gezien 

worden als een ontwikkelingsachterstand. Zo blijken delinquente jongeren en kinderen met 

gedragsproblemen vaak een ontwikkelingsachterstand te hebben op het gebied van perspectief 

nemen (Barriga et al., 2001-a). Secundaire cognitieve vertekeningen (zoals minimaliseren, 

uitgaan van het ergste en anderen de schuld geven) zijn bedoeld om gedrag te rationaliseren. 

Ze worden dus gebruikt om het geweten of schuldgevoelens te neutraliseren. Hierdoor wordt 

de persoon beschermd tegen schade aan het zelfbeeld wanneer hij/zij antisociaal gedrag 

vertoond heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten zelfbeschermende 

cognitieve vertekeningen, namelijk: egocentrisme, anderen de schuld geven, minimaliseren en 

uitgaan van het ergste (Tabel 3). 
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Tabel 3. 

Zelfbeschermende cognitieve vertekeningen met omschrijving. 

Cognitieve vertekening Omschrijving

Egocentrisme Zoveel  waarde hechten aan de eigen standpunten, verwachtingen, behoeften, 

rechten, gevoelens en wensen, dat de terechte standpunten van anderen (of 

zelfs het eigenbelang op langere termijn) nauwelijks in overweging genomen 

worden of zelfs volledig genegeer d worden.

Anderen de schuld geven De schuld voor de eigen schadeli jke acties onterecht bij iemand anders of een 

andere groep leggen, of een ti jdeli jke ontoerekeningsvatbaarheid 

(dronkenschap, high zi jn, slecht gehumeurd zijn) voorwenden. Of 

onschuldige anderen onterecht de schuld geven voor het eigen 

slachtofferschap of de eigen pech.

Minimaliseren Antisociaal gedrag afschilderen alsof het  geen echte schade veroorzaakt of 

alsof het  acceptabel of zelfs wenselijk is, of er wordt aan anderen gerefereerd 

in kleinerende en onmenselijke termen. 

Uitgaan van het  ergste Ongegrond denken dat anderen vijandige bedoelingen hebben, uitgaan van 

het ergst mogelijke scenario van een sociale situatie alsof deze onvermijdelijk 

is, of ervan uitgaan dat verbetering van het eigen gedrag of dat van anderen 

onmogelijk is. 
 

 

Volgens Gibbs (1991, 2003, in: Nas, 2005) hebben cognitieve vertekeningen een 

negatieve invloed op de morele ontwikkeling en daarmee op de morele keuzes en 

overwegingen die jongeren moeten maken. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van 

Carducci (1980, in: Liau, Shively, Horn, Landau, Barriga & Gibbs, 2004) waaruit blijkt dat 

een lager niveau van morele ontwikkeling ook vaak samengaat met cognitieve vertekeningen 

bij delinquenten. Barriga en collega’s (2001-c) onderzochten tevens de mediërende rol van 

cognitieve vertekeningen op het verband tussen morele ontwikkeling en delinquentie. Zij 

stelden dat cognitieve vertekeningen de schuldgevoelens neutraliseren die ontstaan door de 

inconsistentie tussen het niveau van morele ontwikkeling en het delinquente gedrag. Ten 

slotte blijkt dat zelfbeschermende cognitieve vertekeningen een sterkere factor in het 

verklaren van delinquentie is dan morele oordelen (Gibbs, 1991, 2003, in: Nas, 2005). 

Geconcludeerd kan worden dat de aanwezigheid van cognitieve vertekeningen in een persoon 

de kans op niet-integer handelen vergroot.  

 

Meting integriteit 

Zoals uit het hiervoor besprokene blijkt, is het essentieel dat de politie integere 

werknemers in dienst neemt. In het verleden zijn al verschillende meetinstrumenten 

ontwikkeld om tijdens de selectie uitspraak te doen over de mate van integriteit van de 
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sollicitant. Integriteitstests zijn onder te verdelen in twee categorieën, ten eerste de ‘overt 

integrity tests’, ook wel ‘clear purpose tests’ en ten tweede de ‘personality-based integrity 

tests’, ook wel ‘disguised purpose tests’. De eerste, overt tests, worden gebruikt voor het 

direct meten van de attitudes ten opzichte van diefstal of oneerlijk gedrag. De personality-

based tests daarentegen proberen door middel van brede persoonlijkheidskenmerken 

negatieve gedragingen op het werk te voorspellen. De criteriumgerelateerde validiteit (Ones, 

Viswesvaran & Schmidt, 1993) en de construct validiteit (Murphy, 1993, in: Ones & 

Viswesvaran, 1998; Ones, 1993) van integriteitstests zijn meerder malen onderzocht. Zowel 

de overt als de personality-based tests blijken bruikbare niveaus van voorspellende validiteit 

te hebben met verschillende criteria (Ones, Viswesvaran & Schmidt, 1993). ‘Personality-

based’ integriteitstests hebben over het algemeen een bredere focus en zijn niet expliciet op 

diefstal gericht (Berry, Sackett, & Wiemann, 2007). 

Integriteitstests richten zich vooral op het voorspellen van onacceptabel 

gedrag op de werkvloer. Er zijn verschillende tests ontwikkeld om verschillende 

onacceptabele gedragingen te voorspellen. Het blijkt dat deze verschillende tests 

een zelfde voorspellende waarde hebben. Dit is echter niet opmerkelijk omdat blijkt 

dat deze verschillende gedragingen onderling samenhangen (Berry, Sackett, & 

Wiemann, 2007). De vraag naar integriteit blijkt dus in belangrijke mate neer te 

komen op de vraag naar ongewenst c.q. antisociaal gedrag. Zoals uit bovenstaande 

informatie blijkt, zijn morele ontwikkelingskenmerken goede voorspellers van 

antisociaal gedrag. Hieruit kan opgemaakt worden dat morele 

ontwikkelingskenmerken ook in relatie staan met het tegenovergestelde van 

antisociaal gedrag, namelijk integer gedrag. Daarom zal dit onderzoek zich richten op 

de voorspellende waarde van morele ontwikkeling, cognitieve vertekeningen en 

morele identiteit op integriteit. Karran en Zacharias (2007) geven een aantal aanbevelingen 

voor het meten van integriteit, waaronder de aanbeveling om de maten van ‘doen alsof’ te 

verlagen en dus de transparantie van de tests te verminderen. Daarnaast raden ze aan om 

nieuwe integriteitstests op een constructgeoriënteerde benadering te ontwikkelen. Deze 

aanbevelingen zullen in het huidige onderzoek meegenomen worden.  

De huidige meting van integriteit bij de politie vindt plaats in het selectie-interview. 

Dit is een semi-gestructureerd gedragsgericht selectie-interview waarin meerder competenties 

aan bod komen. Eén van deze competenties is integriteit. De psycholoog richt zich bij dit 

onderwerp ten eerste op de vraag of iemand een moreel kompas heeft. Dus of hij of zij op een 

heldere manier goed en kwaad weet te onderscheiden en in die geest wil handelen. Hier wordt 
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dus de kennis en het begrip van de morele waarden en normen getoetst. Dit zal in het huidige 

onderzoek gedaan worden door de meting van de morele ontwikkeling. Daarnaast richt de 

psycholoog zich op de vraag of iemand autonoom genoeg is om op dit kompas te varen en 

zijn waarden en normen vorm kan geven. De persoon zou zich dus niet moeten laten 

beïnvloeden door externe factoren om concessies te doen aan zijn eigen waarden en normen. 

Dit zal in het huidige onderzoek onderzocht worden door ten eerste te kijken naar de morele 

identiteit van een persoon. Want hoe duidelijker er een morele identiteit aanwezig is, hoe 

groter de kans is dat de persoon de morele relevantie van een gebeurtenis in zal zien. Dit heeft 

tot gevolg dat de kans dat de persoon integer zal handelen, groter is. Ten tweede zal er in het 

huidige onderzoek gekeken worden naar de aanwezigheid van cognitieve vertekeningen. De 

aanwezigheid van cognitieve vertekeningen zal de kans op het vertonen van niet-integer 

gedrag vergroten. Aan de hand van zes redeneringen, die betrekking hebben op de kennis en 

het begrip van de geldende morele waarden en normen en het tot uiting laten komen van deze 

kennis in gedrag, bepaalt de selectiepsycholoog welke score een persoon moet krijgen. De 

psycholoog geeft bij al deze redeneringen een score van 1 tot 7, waarbij 1 gelijk staat aan een 

lage score en 7 gelijk staat aan een hoge score. Uit al deze scores maakt de psycholoog een 

eindscore op, dit gebeurt tevens op een 7-puntsschaal, waarbij de scores 1, 2 en 3 zorgen voor 

een bindend negatief oordeel en de scores 4, 5, 6 en 7 gelijk staan aan een positief oordeel. 

Een nadeel van deze manier van integriteit meten is dat er maar 2 tot 3 procent van de 

sollicitanten een score 3 of lager toegekend krijgt en afvalt. Het overgrote deel van de 

sollicitanten krijgt de score 4 of 5. Dit zorgt dus voor een erg kleine spreiding waardoor het 

moeilijk is om verschillen tussen kandidaten te identificeren. 

Naast de meting van integriteit zoals die nu uitgevoerd wordt bij de Politieacademie, 

zal er een alternatieve meting van integriteit plaats vinden, namelijk de score op de Impliciete 

Associatie Test. De Impliciete Associatie Test (IAT) is ontwikkeld om impliciete attitudes te 

meten, maar blijkt ook bruikbaar voor het meten van impliciete stereotypes. Uit de 

verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat de IAT gedrag beter voorspelt als het gaat om 

vooroordelen en stereotypen dan wanneer dit gedrag gemeten wordt met zelfrapportages. De 

kans op ‘doen alsof’ zal door het gebruik van de IAT afnemen. Ook blijkt dat de IAT een 

beter voorspellende waarde heeft als er gebruik gemaakt wordt van stereotypen dan wanneer 

er attitudes gebruikt worden (Rudman & Ashmore, 2007). Het gedrag dat met de IAT beter 

voorspeld kan worden dan met zelfrapportages is zeer uiteenlopend (Rudman & Ashmore, 

2007). Hierdoor is het een uitermate geschikt instrument om als alternatieve meting van 

integriteit te gebruiken. Het onderwerp van de IAT zoals die in dit onderzoek gebruikt zal 
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worden, is gerelateerd aan één van de tien integriteitsschendingen, namelijk ‘omgangsvormen 

en bejegening’. Er zal onderzocht worden of er stereotypering is ten opzichte van vrouwen en 

macht. Uit de studie van Rudman en Ashmore (2007) blijkt dat de IAT, die gebruik maakt van 

stereotypes, beschadigend gedrag ten opzichte van deze groep kan voorspellen.  

In de toekomst zullen er bij de politie meer vrouwelijke medewerkers komen. Dit 

blijkt uit een brief van minister Ter Horst aan de korpsbeheerders over het 

samenwerkingsprogramma ‘Politietop divers, naar een duurzaam perspectief’. Ter Horst heeft 

met de korpsbeheerders afgesproken dat de komende drie jaar de helft van de vacatures in de 

top van de Nederlandse politiekorpsen vervuld gaat worden door vrouwen (minbzk, 2008). 

Om een goede werksfeer te behouden en zo te zorgen voor zo min mogelijk 

integriteitsschendingen is het van belang om bij de selectie van nieuwe sollicitanten te letten 

op vooroordelen ten opzichte van vrouwen in hogere functies.  

 

Om de meting van integriteit bij nieuwe sollicitanten van de politie te verbeteren, 

zullen de volgende vraagstellingen onderzocht worden: “In hoeverre kunnen metingen van 

morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen de integriteit bij personen 

die zich aanmelden voor de opleiding tot politie agent voorspellen?” Daarnaast vragen we 

ons af: “Is de IAT een geschikt instrument om te gebruiken bij de selectieprocedure als het 

gaat om de meting van integriteit?”. Ten slotte vragen we ons af: “Kunnen cut-off scores van 

cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling gebruikt worden als alternatief 

selectiecriterium?”. 

 

Hypothese 1: De mate van integriteit kan worden voorspeld uit: morele ontwikkeling, 

morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Doordat het percentage afvallers erg klein is bij 

de huidige meting van integriteit is het interessant om naar de IAT-score te kijken als 

alternatief voor de integriteitsmeting. Hypothese 2: Morele ontwikkeling, morele identiteit en 

cognitieve vertekeningen kunnen de score op de IAT voorspellen. Ten slotte is het interessant 

om te kijken of integriteit voorspelt kan worden aan de hand van de scores van de 

sollicitanten op de verschillende vragenlijsten. Omdat er duidelijke verbanden bestaan tussen 

de scores op de morele ontwikkelingsvragenlijst en de vragenlijst over cognitieve 

vertekeningen en de mate van externaliserend probleemgedrag kunnen er minimale waarde 

(cutoff-scores) berekend worden waar een sollicitant aan zou moeten voldoen om 

aangenomen te worden. Hypothese 3: ‘De cut-off scores van cognitieve vertekeningen en 

morele ontwikkeling kunnen als alternatief selectiecriterium gebruikt worden’.  
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Methode 
 

Participanten 

Het onderzoek is uitgevoerd bij het Centrum voor Competentiemeting en Monitoring 

(CCM) van de Nederlandse Politieacademie in Apeldoorn en Amsterdam. Hier worden 

sollicitanten van verschillende korpsen getoetst op hun geschiktheid voor een baan bij de 

politie. De minimumleeftijd om te kunnen solliciteren is 17 jaar. Aan dit onderzoek hebben 

215 sollicitanten van de politieacademie (153 mannen en 62 vrouwen) deelgenomen in de 

leeftijd van 17 tot en met 48 (M = 23.4 jaar; SD = 6.1), waarvan 153 sollicitanten uit 

Apeldoorn en 62 uit Amsterdam. Van de sollicitanten beschikken er 186 over de Nederlandse 

etniciteit, 7 personen over de Turkse etniciteit, 4 personen over de Marokkaanse etniciteit, 1 

persoon over de Antilliaanse etniciteit, 1 persoon over de Surinaamse etniciteit, 6 personen 

beschikken over een andere etniciteit en bij 10 personen is de etniciteit niet bekend. De 

verdeling naar etniciteit komt voort uit de persoonsgegevens zoals bekend bij de 

Politieacademie. 

 

Instrumenten 

Vragenlijst sociale relaties (SRM-OSF) 

De ‘vragenlijst sociale relaties’ (Bijlage 1) zal gebruikt worden om het stadium van 

moreel oordelen te meten. De ‘Sociomoral Reflection Measure – Objective Short Form’ 

(SRM-OSF), ook wel ‘vragenlijst sociale relaties’ is een combinatie van de ‘Sociomoral 

Reflection Measure-Short Form (SRM-SF) (Gibbs, Bassinger, & Fuller, 1992) en de 

‘Sociomoral Reflection Objective Measure – Short Form’ (SROM-SF) (Basinger & Gibbs, 

1987). Deze combinatie is geüpdate en vertaald in het Nederlands. De SRM-OSF bevat geen 

dilemma’s en het heeft objectieve items die gerelateerd zijn aan verschillende niveaus van 

moreel oordelen (Houben, 2007). De SRM-OSF bestaat uit tien items die elk uit drie delen 

bestaan. De items gaan bijvoorbeeld over beloften houden aan vrienden of aan mensen die je 

bijna niet kent, de waarheid vertellen en je aan de wet houden. De eerste vraag van elk item 

gaat over hoe belangrijk dat onderwerp voor de respondent is, bijvoorbeeld: ‘Hoe belangrijk 

vind jij het dat mensen gezond eten?’. De respondent kan dan uit de volgende antwoorden 
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kiezen: ‘heel belangrijk’, ‘belangrijk’, ‘niet belangrijk’. Het tweede deel van een item bestaat 

uit vier redenen die gegeven kunnen worden om uit te leggen waarom het belangrijk is om 

bijvoorbeeld gezond te eten. De participant wordt gevraagd om aan te geven of de rede lijkt 

op een rede die zij zouden kunnen geven. De volgende antwoordmogelijkheden zijn hier 

aanwezig: ‘Ja’, ‘Nee’, ‘Niet zeker’. Elk item eindigt vervolgens met de vraag: ‘Welk van de 

vier genoemde redenen lijkt het meest op de reden die jij zou geven?’ Onderzoek naar dit 

nieuwe instrument onder reguliere scholieren tussen de twaalf en zeventien jaar liet een 

Cronbach’s alpha van .73 zien (Houben, 2007). Tevens werd er in het onderzoek van Houben 

(2007) een wat lagere Cronbach’s alpha van .61 gevonden, die net voldoende is. In het 

huidige onderzoek blijkt de Cronbachs alpha .59 te zijn. Als er echter gekeken wordt naar de 

Cronbach’s alpha’s van de twee afnamelocaties, blijkt de Cronbach’s alpha in Amsterdam .39 

te zijn en in Apeldoorn .62. 

 

How I Think Questionnaire (HIT) 

Het meetinstrument dat gebruikt zal worden om zelfbeschermende cognitieve 

vertekeningen te meten is de Nederlandse vertaling van de ‘How I Think Questionnaire’ 

(HIT). De HIT werd in 2001 ontwikkeld door Gibbs, Barriga en Potter en is gebaseerd op de 

viercategorieën typologie van Gibbs en Potter (Barriga et al., 2001-c). Deze vragenlijst is in 

2002 door Nas vertaald in het Nederlands, de ‘Hoe Ik Denk’ vragenlijst (HID; Bijlage 2) 

(Houben, 2007). De zelfbeschermende cognitieve vertekeningen die met de HIT gemeten 

worden, kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën, namelijk egocentrisme, 

goedpraten/verkeerd benoemen, uitgaan van het ergste en anderen de schuld geven (Barriga, 

et al., 2001-c). De items refereren tevens aan één van de vier categorieën van antisociaal 

gedrag ten gevolge van een gedragsstoornis of oppositionele deviante stoornis zoals 

geformuleerd door de DSM-IV (DSM-IV, APA, 1994). Dit zijn: disrespect voor regels, 

rechten en autoriteiten, fysieke agressie, liegen en stelen. 

Participanten zullen de vragen beantwoorden met behulp van een zes-punts Likert-

schaal, die loopt van ‘erg mee oneens’ tot ‘erg mee eens’. De HID versie waarvan in dit 

onderzoek gebruik zal worden gemaakt, bestaat uit 54 items, waarvan 39 items betrekking 

hebben op cognitieve vertekeningen. Een voorbeeld van een stelling die valt onder de 

cognitieve vertekening ‘egocentrisme’ is: “Soms moet je liegen om te krijgen wat je wilt”. 

Een voorbeeld van ‘goedpraten/verkeerd benoemen’ is: “Het is niet erg om te liegen, iedereen 

doet dat”. ‘Uitgaan van het ergste’ is te vinden in de volgende stelling: “Je kan niemand 
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vertrouwen, omdat iedereen altijd tegen je liegt”. En tot slot een voorbeeld van ‘anderen de 

schuld geven’: “Ik maak fouten omdat ik met de verkeerde mensen om ga”. Naast deze 39 

items die betrekking hebben op de cognitieve vertekeningen is er een ‘Anomalous 

Responding Scale’ (AR-schaal) ontwikkeld. Deze bestaat uit acht items en is ontwikkeld om 

sociaal wenselijke, incompetente en andere verdachte antwoordpatronen te registreren (bv. 

Ontkenning van: “Ik heb wel eens iets onaardigs gezegd over een vriend(in).”). Ten slotte zijn 

er nog zeven pro-sociale (Positive Fillers/ PF-Schaal) stellingen aan de vragenlijst 

toegevoegd, bijvoorbeeld: “Ik heb veel voor mijn vrienden over”. Deze zijn toegevoegd om 

de vragenlijst een minder negatieve lading te geven en zo mensen aan te moedigen om 

volledig gebruik te maken van de antwoordenschaal (Barriga, et al., 2001-c; Houben, 2007). 

Een individuele score vanaf 4 (‘beetje mee eens’) of hoger indiceert de aanwezigheid van 

cognitieve vertekeningen. Antwoorden van 3 (‘beetje mee oneens’) of lager indiceren 

afwezigheid van cognitieve vertekeningen. In de analyse wordt er gebruik gemaakt van 

gemiddelde totaalscores. Hierbij worden de AR-scores en de PF-scores uit de analyse gehaald 

(Houben, 2007).   

Barriga et al. (2001-c) vonden bewijs voor een goede betrouwbaarheid en validiteit 

van de HIT. De test-hertest betrouwbaarheid werd geschat op .91 en de interne consistentie 

betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) varieerde van .92 tot .96 (Barriga, et al., 2001-c). In de 

studie van Houben (2007) werd een Cronbach’s alpha van .93 gevonden. In de huidige studie 

wordt een Cronbach’s alpha van .91 gevonden. 

 

Zo ben ik – Zo wil ik zijn / Hoe ben jij? 

Het instrument dat gebruikt zal worden om te meten in hoeverre er sprake is van 

morele identiteit, is de vragenlijst ‘Hoe ben jij?’ (Bijlage 3). Deze vragenlijst is gebaseerd op 

de ‘Adapted Good-Self Assessment’ (GSA) van Arnold (1993, in: Houben, 2007). De GSA is 

ontwikkeld om morele zelfrelevantie te meten. Dit kan gezien worden als een cruciaal 

element van het zelfconcept van morele deugdzaamheid (Barriga, et al., 2001-c). Volgens 

Houben (2007) is morele zelfrelevantie een begrip dat dicht bij morele identiteit ligt. De 

vragenlijst die voor de huidige studie gebruikt zal worden is een Nederlandse vertaling van de 

GSA, de ‘Zo ben ik – Zo wil ik zijn’ vragenlijst en bestaat uit zestien items. Acht items 

hiervan beogen morele eigenschappen te meten, namelijk: welgemanierd, eerlijk, hulpvaardig, 

begripvol, gul, oprecht, rechtvaardig en verantwoordelijk. De andere acht items meten andere 

(non-morele) eigenschappen, zoals creatief en atletisch (Houben, 2007). Om de huidige 
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identiteit van de respondent te meten, staat er bij elk item de stelling: ‘Zo ben ik’. De 

respondent kan dan op een 4-puntsschaal (niet, beetje, best wel, heel erg) aangeven in 

hoeverre dit op hem/haar van toepassing is. Om de ideale identiteit te meten, staat er tevens 

bij elk item de stelling: ‘Zo wil ik zijn’. De respondent kan ook hier weer met behulp van een 

4-puntsschaal antwoorden. Hij of zij dient hier voor zichzelf na te gaan in hoeverre hij of zij 

graag zou willen dat die betreffende eigenschap bij hem of haar hoort (Houben, 2007). Morele 

identiteit is op drie manieren gemeten, namelijk de huidige morele identiteit (komt overeen 

met de morele zelfrelevantie van Barriga, 2001-c), de ideale morele identiteit en de morele 

zelfwaardering. De huidige en de ideale morele identiteit zijn berekend door de gemiddelde 

totaalscores van de non-morele items af te trekken van de gemiddelde totaalscores van de 

morele items. Dus hoe hoger de score, hoe sterker de morele identiteit. De score morele 

zelfwaardering wordt berekend door de huidige morele identiteit af te trekken van de ideale 

morele identiteit. De scores lopen hier uiteen van –1.00 tot 1.00, waarbij een lage negatieve 

score geïnterpreteerd kan worden als een persoon waarbij de huidige morele identiteit ver af 

ligt van de ideale morele identiteit. Dus hoe hoger de score op de morele zelfwaardering, hoe 

minder er te wensen overblijft of te verbeteren valt, volgens de respondent.   

In de studie van Houben (2007) werd een Cronbach’s Alpha van .76 gevonden voor de 

morele items en .69 voor de non-morele items. In de huidige studie is de Cronbach’s Alpha 

van de morele items .81 en de Cronbach’s Alpha van de non-morele items is .71. 

 

Sociale wenselijkheid 

Omdat er in de hiervoor genoemde vragenlijsten een kans bestaat dat respondenten 

sociaal wenselijk antwoorden, zal hiervoor gecontroleerd worden. De mate van sociaal 

wenselijk antwoorden zal gemeten worden met de Crowne-Marlowe Social Desirability Scale 

(Bijlage 4). Deze vragenlijst bestaat uit elf stellingen, die beantwoord dienen te worden met 

‘mee eens’ of ‘niet mee eens’. Voorbeelden van de stellingen zijn: “Ik ben altijd eerlijk.”, of 

“Ik ben tegen anderen altijd vriendelijk.”. Als een persoon het antwoord ‘mee eens’ invult, 

krijgt hij een score 1 toegekend voor dit antwoord, vult hij de antwoordmogelijkheid ‘niet 

mee eens’ in, krijgt hij de score 0. Hieruit wordt vervolgens voor elke persoon een totaalscore 

berekend. 

De Nederlandse versie van de Crowne-Marlowe social disaribility scale is in 1981 

door Nederhof gevalideerd. De Cronbach’s alpha is .65 en dus acceptabel. In het huidige 

onderzoek wordt een Cronbach’s Alpha van .71 gevonden. 
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Selectie-interview 

De huidige meting van integriteit bij de politie vindt plaats in het selectie-interview. 

Dit is een semi-gestructureerd gedragsgericht selectie-interview waarin meerder competenties 

aan bod komen. Eén van deze competenties is integriteit. Aan de hand van zes redeneringen 

bepaald de selectiepsycholoog welke score een persoon moet krijgen. De redeneringen 

hebben onder anderen betrekking op het bewust zijn van de algemeen geldende waarden en 

normen en het tot uiting laten komen van dit bewustzijn in het gedrag. Daarnaast zal de 

psycholoog zich richten op het in kaart brengen van de morele ontwikkeling en de eventuele 

aanwezigheid van cognitieve vertekeningen. De psycholoog geeft bij alle redeneringen een 

score van 1 tot 7, waarbij 1 gelijk staat aan een lage score en 7 gelijk staat aan een hoge score. 

Uit al deze scores maakt de psycholoog een eindscore op, dit gebeurt tevens op een 7-

puntsschaal, waarbij de scores 1, 2 en 3 zorgen voor een bindend negatief oordeel en de 

scores 4, 5, 6 en 7 gelijk staan aan een positief oordeel. 

 

Implicit Association Test (IAT) 

De IAT zal gebruikt worden om impliciete attitudes ten opzichte van het onderwerp 

vrouwen en macht te meten. De IAT is ontwikkeld om impliciete attitudes te meten. Maar 

blijkt ook bruikbaar voor het meten van impliciete stereotypes (Rudman & Ashmore, 2007).  

Alhoewel de IAT nog vrij jong is, is de test in al meer dan 100 studies gebruikt. Uit een 

recente meta-analyse van Poehlman, Uhlmann, Greenwald en Banaji (2004, in: Rudman & 

Ashmore, 2007) blijkt de interne consistentie en de criterium validiteit voldoende zijn. 

Gawronski heeft in 2002 de  constructvaliditeit van de IAT onderzocht en hieruit is gebleken 

dat zowel de convergente validiteit als de discriminante validiteit voldoende zijn. Uit de 

verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat de IAT gedrag beter voorspelt als het gaat om 

vooroordelen en stereotypen dan wanneer dit gedrag gemeten wordt met zelfrapportages. Ook 

blijkt dat de IAT een beter voorspellende waarde heeft als er gebruik gemaakt wordt van 

stereotypen dan wanneer er attitudes gebruikt worden (Rudman & Ashmore, 2007).  

Impliciete attitudes zijn acties of oordelen die gecontroleerd worden door automatisch 

geactiveerde evaluaties, zonder dat de persoon zich bewust is van de oorzaak (Greenwald, 

McGheen & Schwartz, 1998). De IAT tracht de impliciete attitudes te meten door de 

onderliggende automatische evaluaties te meten. Dit wordt gedaan door een meting te maken 

van een associatie tussen een categoriesysteem doelgroep en een categoriesysteem attributie. 
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De procedure begint met de introductie van de doelgroep. De respondent moet onderscheid 

maken tussen bepaalde categorieën. Dit wordt gedaan door één categorie toe te schrijven aan 

een reactie met de linkerhand en de andere categorie toe te schrijven aan een reactie met de 

rechterhand. De tweede stap betreft de introductie van de attributie. Deze wordt ook in twee te 

onderscheiden categorieën onderverdeeld, die wederom toegekend worden aan een reactie 

met de linkerhand of een reactie met de rechterhand. Na deze introductie worden de doelgroep 

en de attributie samengevoegd in stap 3. Hierin verschijnen de stimuli voor de doelgroep en 

de attributie afwisselend. In de vierde stap leert de respondent een omgekeerd reactie van de 

doelgroep. In de vijfde, en laatste stap, wordt de attributie (waarvan de respons reactie niet 

veranderd is) gecombineerd met de omgekeerde doelgroep. Als de doelgroep categorieën 

verschillend geassocieerd zijn met de attributie zal de respondent één van de gecombineerde 

taken (stap 3 of stap 5) makkelijker en dus sneller maken dan de andere. De meting van dit 

moeilijkheidsverschil levert de meting van het impliciete attitude verschil tussen de target 

categorieën op, het IAT effect.  

 

Tabel 4. 

Uitleg IAT, de vijf stappen met beschrijving doelgroep en attributie. 

Stap 1 (doelgroep) Stap 2 (attributie) Stap 3 Stap 4 Stap 5

Man - Links Sterk - Links Sterk & Man - Links Vrouw - Links Sterk & Vrouw - Links

Vrouw - Rechts Zwak - Rechts Zwak & Vrouw - Rechts Man - Rechts Zwak & Man - Rechts
 

 

Procedure 

In  de maand mei 2008 hebben er dagelijks verschillende sollicitanten van de politie 

deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek werd zowel in Apeldoorn als in Amsterdam 

uitgevoerd in deel B van de selectieprocedure. De selectieprocedure is namelijk opgedeeld in 

twee dagen, deel A en deel B. In deel A wordt het zogenoemde klassieke onderzoek gedaan, 

zoals de intelligentietest, taalvaardigheidtest, persoonlijkheidsonderzoek en de sporttoets. Als 

de taalvaardigheid te laag is bij een persoon, wordt deze persoon uitgesloten voor verdere 

selectie. Dit om te voorkomen dat het begrip voor de volgende vragenlijsten te laag is, 

waardoor de afname onbetrouwbaar zou zijn. Het tweede deel van de selectieprocedure, deel 

B, bestaat uit een interview met een psycholoog dat ongeveer een uur duurt en een rollenspel 

van ongeveer een uur. De sollicitanten in Apeldoorn begonnen het onderzoek met de 

computertaak IAT, waarna ze de vragenlijsten invulden. In Amsterdam was het door 
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logistieke problemen helaas niet mogelijk de computertaak uit te voeren. Hierdoor maakten 

de sollicitanten in Amsterdam alleen de vragenlijsten. De sollicitant wordt door één van de 

proefleiders gevraagd of hij/zij mee wil werken aan een onderzoek. De proefleiders hebben 

een instructie formulier ontvangen waarop beschreven staat wat ze de kandidaat uit kunnen 

leggen om zo de bias van de proefleiders te verminderen en hierdoor de betrouwbaarheid te 

vergroten (Bijlage 5). De proefleiders leggen het volgende aan de kandidaat uit: of hij/zij een 

aantal vragenlijsten in wil vullen en een computertaak wil doen voor een onderzoek van de 

Universiteit Utrecht. Het zal maximaal een uur duren en de sollicitant zal op tijd klaar zijn 

voor de andere tests. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor de selectie en zullen 

anoniem verwerkt worden. Ook staat er duidelijk in de instructie dat de proefleider niet uit 

mag leggen dat het om een meting van integriteit gaat, omdat dit de participant zou kunnen 

beïnvloeden. Als de sollicitant instemt met deelname aan het onderzoek zal hij/zij in een 

aparte ruimte de vragenlijsten invullen en in Apeldoorn voeren de sollicitanten ook de 

computertaak uit. 

Zowel bij de vragenlijsten als bij de computertaak wordt er gebruik gemaakt van 

‘counterblancing’ om een eventueel volgorde effect te voorkomen (Goodwin, 2005).  

 

Verwerking en preparatie van de gegevens 

Voor de verwerking en analyses van de gegevens is er in SPSS een codeboek 

aangemaakt. Voor de vragenlijsten SRM-OSF, HID, morele identiteit en sociale 

wenselijkheid is er gebruik gemaakt van sub- en totaalscores. Deze sub- en totaalscores zullen 

gebruikt worden voor de uiteindelijke analyses. 

 

Beschrijving en verantwoording analyses 

Voor de werkelijke analyses zal er eerst gekeken worden naar de assumpties van een 

normale verdeling van de steekproef, lineariteit, homogeniteit van de variantie en 

homogeniteit van de regressie. Als hieruit blijkt dat deze assumpties niet geschonden worden, 

zal er verder gegaan worden met analyseren. 

Ten eerste zal er gekeken worden naar de invloed van geslacht, leeftijd, etniciteit en 

opleiding op de verschillende vragenlijsten. De invloed van geslacht, etniciteit en opleiding 

zullen geanalyseerd worden aan de hand van een ANOVA. De invloed van leeftijd op de 

verschillende vragenlijsten zal onderzocht worden aan de hand van een regressie. Als hieruit 

blijkt dat er geen significante invloeden zijn van de verschillende onafhankelijke variabelen 
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zal er verder gegaan worden met de analyses van de hypotheses. De eerste hypothese: ‘De 

mate van integriteit kan worden voorspeld uit: morele ontwikkeling, morele identiteit en 

cognitieve vertekeningen’ zal onderzocht worden aan de hand van een stapsgewijze regressie. 

De tweede hypothese: ‘Morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen 

kunnen de scores op de IAT voorspellen’ zal ook onderzocht worden aan de hand van een 

stapsgewijze regressie analyse. Ten slotte zal de derde hypothese: ‘De cut-off scores van 

cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling kunnen als alternatief selectiecriterium 

gebruikt worden’ op twee verschillende manieren onderzocht worden. Ten eerste zal er 

gekeken worden naar de mate van overeenstemming tussen de integriteitsscore die voortkomt 

uit het selectie-interview met een psycholoog van de Politieacademie, de cut-offscores voor 

de vier cognitieve vertekeningen en de cut-offscores voor morele ontwikkeling. Bij de eerste 

selectiemethode zal er gekeken worden naar de norm-scores op de vier cognitieve 

vertekeningen (egocentrisme, goedpraten, uitgaan van het ergste, anderen de schuld geven). 

Personen met een score die valt in het borderline-gebied of het klinische gebied (Barriga, et 

al., 2001-a) zullen volgens dit selectiecriterium als ‘at risk’ benoemd worden. De cut-offscore 

voor morele ontwikkeling ligt op 2.75. Een tweede selectiemethoden zal ook uitgaan van de 

cut-offscores zoals hierboven besproken. Alleen zullen in deze selectiemethode de cut-

offscores van alle subschalen van de HID meegenomen worden. Ook hier zal gekeken worden 

naar het overeenstemmingspercentage met de integriteitsscore. De cutoff-scores zijn bepaald 

aan de hand van normgroepen (Barriga, et al., 2001-a). Aan de hand van de literatuur kan er 

vanuit gegaan worden dat als personen niet aan deze minimale eisen kunnen voldoen, de kans 

te groot is dat ze niet-integer gedrag zullen gaan vertonen. Als deze meting voldoende is, zou 

binnen deze groep afvallers ook de 2 á 3 procent die via de normale selectie op integriteit van 

de Politieacademie afvalt, aanwezig moeten zijn.  
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Resultaten 
 

Beschrijvende analyses 

In tabel 5 zijn de gemiddelde scores, standaarddeviaties en aantal respondenten per te 

meten variabele weergegeven. In totaal hebben 215 respondenten deelgenomen aan het 

onderzoek. Bij de IAT, de vragenlijst naar morele ontwikkeling en de vragenlijst naar de 

morele identiteit zijn participanten met ‘missings’ uitgesloten van de analyses. 

 

Tabel 5. 

Totaal aantal participanten, gemiddelde scores en standaarddeviaties voor alle variabelen. 

Variabele N M SD 

IATscore 147 .27 .34 

Integriteitsscore 214 4.33 .52 

Cognitieve vertekeningen 215 1.74 .38 

Morele ontwikkeling 212 318.22 30.56 

Morele identiteit Nu 215 -.18 .30 

Morele identiteit Ideaal 209 -.07 .25 

Morele zelfwaardering 209 -.10 .28 

Sociale wenselijkheid 215 6.15 2.52 

 

 De assumpties van de normaalverdeling, de lineariteit, de homogeniteit van de 

variantie en de homogeniteit van de regressie worden allen niet geschonden. 

 

Verbanden vragenlijsten 

Om de onderlinge verbanden tussen de moreel cognitieve variabelen te onderzoeken 

zijn hiervan correlaties berekend (Tabel 6). De drie variabelen die voortkomen uit de 

vragenlijst morele identiteit blijken, naar verwachting, samen te hangen. Ideale morele 

identiteit en morele zelfwaardering laten een negatieve samenhang zien, hoe hoger de ideale 

morele identiteit, des te lager de morele zelfwaardering. Daar tegen over zorgt een sterkere 

huidige morele identiteit voor een hogere morele zelfwaardering. Daarnaast laten de huidige 

morele identiteit en de ideale morele identiteit een positieve samenhang zien. Dus een hogere 

huidige morele identiteit zorgt ook voor een hogere ideale morele identiteit. Verder gaat een 



 
 

29 

hogere ideale morele identiteit gepaard met een hogere score op cognitieve vertekeningen. 

Daarnaast gaat ook een hogere huidige morele identiteit, tegen de verwachtingen in vanuit 

eerder onderzoek, samen met een hogere score op cognitieve vertekeningen zien. Ten slotte 

bestaat er, zoals verwacht, een negatieve samenhang tussen cognitieve vertekeningen en de 

morele ontwikkeling. Dus hoe hoger de morele ontwikkeling, des te lager is de score op 

cognitieve vertekeningen. Alle relaties zijn gemiddeld tot groot te noemen (Cohen, 1988). 

 

Tabel 6. 

Correlaties tussen morele ontwikkeling, huidige morele identiteit, ideale morele identiteit, 

morele zelfwaardering en cognitieve vertekeningen (N=134) 

 Morele 

zelfwaardering 

Ideale 

morele 

identiteit 

Huidige 

morele 

identiteit 

Morele 

ontwikkeling 

Cognitieve 

vertekeningen 

Morele 

zelfwaardering 

1     

Ideale morele 

identiteit 

-.35** 1    

Huidige 

morele 

identiteit 

.63** .51** 1   

Morele 

ontwikkeling 

-.07 .02 .08 1  

Cognitieve 

vertekeningen 

.02 .23** .20** -.20** 1 

**
p < .01 

  

 

Omdat de betrouwbaarheid van de SRM-OSF in Amsterdam aanzienlijk lager was dan 

in Apeldoorn zijn de correlaties tussen de verschillende moreel cognitieve variabelen 

nogmaals berekend voor alleen Apeldoorn. Het correlatiepatroon tussen Apeldoorn en 

Amsterdam wijkt nauwelijks van elkaar af. De drie variabelen die voortkomen uit de 

vragenlijst morele identiteit blijken ook hier samen te hangen. Een sterkere ideale morele 

identiteit zorgt voor een lagere morele zelfwaardering (r = -.38; p < .01; n = 148). Daarnaast 

zorgt een hogere huidige morele identiteit voor een hogere morele zelfwaardering (r = .60; p 
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< .01; n = 148). Een hogere huidige morele identiteit zorgt daarnaast voor een hogere ideale 

morele identiteit (r = .52; p < .01; n = 148). Verder gaat een hogere ideale morele identiteit 

samen met een hogere score op cognitieve vertekeningen (r = .28; p < .01; n = 148). Ook een 

hogere huidige morele identiteit zorgt in deze steekproef, tegen de verwachtingen in, voor een 

hogere score op cognitieve vertekeningen (r = .26; p < .01; n = 153). Ten slotte komt er uit de 

correlaties die voor de steekproef uit Apeldoorn uitgevoerd zijn tevens naar voren dat een 

hogere morele ontwikkeling zorgt voor minder cognitieve vertekeningen (r = -.26; p < .01; n 

= 150).  

Groepsverschillen 

Om na te gaan of er sprake is van geslachts-, etniciteits-, en opleidingsverschillen in de 

scores op de vragenlijsten zijn enkelvoudige variantieanalyses (ANOVA) uitgevoerd voor de 

verschillende vragenlijsten. Om te kijken naar verschillen in leeftijd op de verschillende 

vragenlijsten, zijn regressie analyses uitgevoerd. Ten eerste is een ANOVA uitgevoerd om 

groepsverschillen in morele ontwikkeling te onderzoeken. Op basis hiervan kan geconstateerd 

worden dat mannen (N= 136) en vrouwen (N= 59) significant verschillen op morele 

ontwikkeling (F (1, 148) = 4.06, p < .05). Mannen scoren gemiddeld hoger (M = 326.16; SD = 

4.21) dan vrouwen (M = 308.04; SD = 5.23). De hogere score van mannen komt niet overeen 

met de verwachting. Verwacht werd dat er, of geen sekseverschil aanwezig zou zijn, of als er 

toch een verschil gevonden zou worden, dit een hogere score voor vrouwen zou betekenen. 

Daarnaast blijkt uit deze ANOVA dat er geen significant verschil voor etniciteit gevonden is 

op morele ontwikkeling (F (6, 148) = 1.07, p > .05). Opleidingsniveau blijkt wel een 

significante invloed te hebben op morele ontwikkeling (F (16, 148) = 2.12, p < .05), dit werd 

vanuit de literatuur verwacht. Daarnaast blijkt er een significante interactie tussen geslacht en 

opleiding te zijn die van invloed is op morele ontwikkeling (F (9, 148) = 3.87, p < . 05). Dit 

wil zeggen dat het effect van opleiding op morele ontwikkeling, verschillend is voor mannen 

en vrouwen. Uit een plot analyse blijkt dat het opleidingsniveau bij vrouwen meer invloed 

heeft op morele ontwikkeling dan bij mannen. Verder blijken er geen significante interacties 

tussen de verschillende onafhankelijke variabelen. Om te kijken of leeftijd van invloed is op 

de morele ontwikkeling is er een regressie analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat leeftijd geen 

significant voorspeller is van morele ontwikkeling (B = -.24, P >.05, β = -.05). 

Ten tweede is er een ANOVA uitgevoerd om de groepsverschillen in cognitieve 

vertekeningen te onderzoeken. Op basis van deze ANOVA kan er geconstateerd worden dat 

mannen (N= 138) en vrouwen (N= 60) niet significant verschillen op cognitieve 
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vertekeningen (F (1, 151) = .05, p > .05). Daarnaast blijkt er een significant verschil in 

etniciteit te zijn op cognitieve vertekeningen (F (6, 151) = 2.31, p < .05). Hieruit blijkt dat 

personen met de Turkse etniciteit het hoogst scoren op cognitieve vertekeningen (M = 2.03, 

SD = .17), vervolgens komen de personen met de Nederlandse etniciteit (M =1.73, SD = .05), 

gevolgd door de personen met een Marokkaanse etniciteit (M = 1.42, SD = .19), daarna 

komen de personen met een Surinaamse etniciteit (M = 1.38, SD = .37) en personen met een 

Antilliaanse etniciteit scoren het laagst op cognitieve vertekeningen (M = 1.10, SD = .37). De 

verdeling binnen etniciteit is niet normaal, waardoor het niet mogelijk is conclusies te trekken 

op dit gebied. Vervolgens blijkt er geen significant verschil in opleidingsniveau te zijn op 

cognitieve vertekeningen (F (16, 151) = .86, p >.05). Ook blijken er geen significante 

interacties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen aanwezig te zijn. Om te kijken of 

leeftijd van invloed is op de cognitieve vertekeningen is er een regressie analyse uitgevoerd. 

Hieruit blijkt dat leeftijd  geen significant voorspeller is van cognitieve vertekeningen (B = -

.00, p > .05, β = .01). Ten slotte blijkt uit de analyses van de scores op de vragenlijst naar 

cognitieve vertekeningen, dat de personen in de huidige steekproef zeer laag scoren (M = 

1.73, SD = .38). Dit wil zeggen dat er weinig cognitieve vertekeningen aanwezig zijn bij de 

personen uit deze steekproef. 

Op basis van een derde ANOVA kan geconstateerd worden dat mannen (N= 138) en 

vrouwen (N= 60) niet significant verschillen op de huidige morele identiteit (F (1, 151) = .94, 

p >.05). Daarnaast blijkt er geen significant verschil in etniciteit te zijn op de huidige morele 

identiteit (F (6, 151) = .68, p >.05). Tevens blijkt er geen significant verschil in 

opleidingsniveau te zijn op de huidige morele identiteit (F (16, 151) = 1.47, p >.05). Ook 

blijken er geen significante interacties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen 

aanwezig te zijn. Om te kijken of leeftijd van invloed is op de huidige morele identiteit is er 

een regressie analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat leeftijd  geen significant voorspeller is van 

huidige morele identiteit (B = -.01, p > .05, β = -.13). 

Ten vierde is een ANOVA uitgevoerd voor de ideale morele identiteit. Op basis van 

deze ANOVA kan geconstateerd worden dat mannen (N= 136) en vrouwen (N= 56) niet 

significant verschillen op de ideale morele identiteit (F (1, 145) = .08, p >.05). Daarnaast 

blijkt er geen significant verschil in etniciteit te zijn op de ideale morele identiteit (F (6, 145) 

= 1.58, p >.05). Tevens blijkt er geen significant verschil in opleidingsniveau te zijn op de 

ideale morele identiteit (F (16, 145) = 1.22, p >.05). Ook blijken er geen significante 

interacties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen aanwezig te zijn. Om te kijken of 

leeftijd van invloed is op de ideale morele identiteit is er een regressie analyse uitgevoerd. 
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Hieruit blijkt dat leeftijd  geen significant voorspeller is van ideale morele identiteit (B = -.00, 

p > .05, β = -.05). 

Ten slotte is een ANOVA uitgevoerd voor de morele zelfwaardering. Op basis hiervan 

kan geconstateerd worden dat mannen (N= 136) en vrouwen (N= 56) niet significant 

verschillen op morele zelfwaardering (F (1, 145) = .71, p > .05). Daarnaast blijkt er geen 

significant verschil in etniciteit te zijn op morele zelfwaardering (F (6, 145) = .74, p > .05). 

Tevens blijkt er geen significant verschil in opleidingsniveau te zijn op morele zelfwaardering 

(F (16, 145) = 1.14, p > .05). Ook blijken er geen significante interacties tussen de 

verschillende onafhankelijke variabelen aanwezig te zijn. Om te kijken of leeftijd een 

voorspeller is van morele zelfwaardering is er een regressie analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt 

dat leeftijd  geen significant voorspeller is van morele zelfwaardering (B = -.00, p > .05, β = -

.10. 

  

Toetsing Hypothesen 

 Ten eerste is onderzocht in hoeverre de mate van integriteit voorspeld kan worden uit 

morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Een stapsgewijze 

regressie analyse is toegepast waarin de controlevariabelen leeftijd, geslacht
1
, etniciteit, 

opleiding en sociale wenselijkheid in stap 1 werden toegevoegd en de daadwerkelijke 

voorspellers in stap 2. De stapsgewijze regressie wijst uit dat zowel morele ontwikkeling, 

morele identiteit en cognitieve vertekeningen geen significante voorspeller zijn van integriteit. 

Wel zijn twee van de controlevariabelen significante voorspellers van integriteit, te weten 

geslacht (B = .25, p < .05) en sociale wenselijkheid (B = .03, p < .05). Omdat mannen de 

referentiegroep zijn, scoren vrouwen hoger op integriteit dan mannen. De positieve 

regressiecoëfficiënt van sociale wenselijkheid laat zien dat mensen die sociaal wenselijker 

antwoorden, hoger scoren op integriteit. Geslacht is een sterkere voorspeller van integriteit (β 

= .22) dan sociale wenselijkheid (β = .16). Acht procent van de variantie in integriteit kan 

verklaard worden door geslacht en sociale wenselijkheid. 

 

 

 

 

 

Tabel 7.  

                                                 
1
 Niet continue variabelen geslacht en etniciteit zijn omgecodeerd tot dummy’s. 
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Morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen als voorspellers van 

integriteit. Controlevariabelen: geslacht, leeftijd, etniciteit, opleiding en sociale wenselijkheid 

(N=190). 

Source of variance B SE B β 

Model 2  (Constant) 4.04 .10  

   Geslacht .25 .08 .22* 

   Sociale wenselijkheid .03 .02 .16* 

*
p<.05 

R² = .08 

 

Omdat de betrouwbaarheid van de SRM-OSF in Amsterdam aanzienlijk lager is dan in 

Apeldoorn is deze regressie analyse ook alleen voor Apeldoorn uitgevoerd. Ook hier is een 

stapsgewijze regressie analyse toegepast waarin de controlevariabelen leeftijd, geslacht, 

etniciteit, opleiding en sociale wenselijkheid in stap 1 werden toegevoegd en de 

daadwerkelijke voorspellers in stap 2. De stapsgewijze regressie wijst uit dat ook in 

Apeldoorn morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen geen 

significante voorspeller zijn van integriteit. Geslacht blijkt wel een significante voorspeller 

van integriteit te zijn (B = .34, p < .05). Omdat mannen de referentiegroep zijn, scoren 

vrouwen hoger op integriteit dan mannen. Slechts 8 procent van de variantie in integriteit kan 

verklaard worden door geslacht. De eerste hypothese “De mate van integriteit kan worden 

voorspeld uit: morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen.” , zal aan 

de hand van deze gegevens niet aangenomen worden. 

 

Tabel 8. 

Regressie analyse Apeldoorn. Morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve 

vertekeningen als voorspellers van integriteit, met controlevariabelen: geslacht, leeftijd, 

etniciteit, opleiding en sociale wenselijkheid. (N 122). 

Source of variance B SE B β 

Model 1 (Constant) 4.26 .06  

   Geslacht .34 .10 .28* 

*
p<.05 

R² = .08 

  
 
 

Ten tweede is onderzocht in hoeverre de score op de IAT voorspeld kan worden uit 

morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Een stapsgewijze 
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regressie analyse is toegepast waarin de controlevariabelen leeftijd, geslacht
2
, etniciteit, 

opleiding en sociale wenselijkheid in stap 1 werden toegevoegd en de daadwerkelijke 

voorspellers in stap 2. De stapsgewijze regressie wijst uit dat zowel morele ontwikkeling, 

morele identiteit en cognitieve vertekeningen geen significante voorspeller zijn van de IAT 

score. Wel blijkt de controlevariabelen geslacht een significante voorspeller van de IAT score 

te zijn (B = -.29, p < .05). Omdat mannen de referentiegroep zijn, scoren vrouwen lager op de 

IAT dan mannen. Mannen hebben dus een grotere stereotypering ten opzichte van vrouwen en 

macht, dan vrouwen. Vijftien procent van de variantie in de IAT score kan verklaard worden 

door geslacht. Aan de hand van deze gegevens zal ook de tweede hypothese: “Morele 

ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen kunnen de score op de IAT 

voorspellen” niet aangenomen worden.
 

 

Tabel 9.  

Morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen als voorspellers van de 

IAT score, met controlevariabelen: geslacht, leeftijd, etniciteit, opleiding en sociale 

wenselijkheid (N 129). 

Source of variance B SE B β 

Model 1 (Constant) .36 .03  

   Geslacht -.29 .06 -.39* 

*
p<.05 

R² = .15
 

 
  

Ten derde is er onderzocht of twee andere selectiemethoden, die gebruik maken van de 

cutoff-scores van cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling, voldoende 

overeenstemming hebben met de huidige selectiemethode. Ten eerst is er gekeken naar de 

mate van overeenstemming tussen de integriteitsscore, die voortkomt uit het selectie-

interview, de cut-offscores voor de vier cognitieve vertekeningen (egocentrisme, goedpraten, 

uitgaan van het ergste, anderen de schuld geven) en de cut-offscores voor morele 

ontwikkeling. Hieruit blijkt dat er een overeenstemmingspercentage van 14.3 procent is 

tussen het eerste selectiecriterium en de integriteitsscore (Tabel 10). Bij deze selectiemethode 

zouden in totaal 11 personen als ‘at risk’ beoordeeld worden. Verwacht wordt dat de kans dat 

deze personen niet-integer gedrag zullen vertonen, groter is dan bij de andere personen.  

 

                                                 
2
 Niet continue variabelen geslacht en etniciteit zijn omgecodeerd tot dummy’s. 
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Tabel 10. 

Aantal afvallers per selectiecriterium (Integriteitsscore politieacademie, Cognitieve 

vertekeningen en Morele ontwikkeling). 

 Integriteits-

score 

Cognitieve 

vertekeningen 

Morele 

ontwikkeling 

Cognitieve 

vertekeningen en 

Morele Ontwikkeling 

Uitsluiting 4 7 (1)* 6 (0) 2 (0) 

Percentage 

overeenstemming 
 

14.3 % 0.0% 0.0% 

*Getal tussen haakjes representeert de personen die aan de hand van het selectie-interview uitgesloten zijn. 

 

Bij de tweede selectiemethode, die gebruik maakt van alle subschalen van de 

vragenlijst naar cognitieve vertekeningen en de vragenlijst naar de morele ontwikkeling, is er 

een overeenstemmingspercentage van 7.7 procent met de integriteitsscore (Tabel 11). Bij deze 

selectiemethode zouden er 15 personen als ‘at risk’ benoemd worden.  

Omdat bij beide selectiemethoden het overeenstemmingpercentage erg laag is, kan de 

derde hypothese: “De cut-off scores van cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling 

kunnen als alternatief selectiecriterium gebruikt worden.”, niet aangenomen worden. 

 

Tabel 11. 

Aantal afvallers per selectiecriterium (Integriteitsscore politieacademie, Cognitieve 

vertekeningen alle subschalen en Morele ontwikkeling). 

 Integriteits-

score 

Cognitieve 

vertekeningen 

Morele 

ontwikkeling 

Cognitieve 

vertekeningen en 

Morele Ontwikkeling 

Uitsluiting 4 13 (1)* 6 (0) 3 (0) 

Percentage 

overeenstemming 
 

7.7 % 0.0% 0.0% 

*Getal tussen haakjes representeert de personen die aan de hand van het selectie-interview uitgesloten zijn. 
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Conclusie en discussie 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre integriteit voorspeld kan 

worden uit morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Naast de 

meting van integriteit zoals die nu uitgevoerd wordt bij de Politieacademie, is er een 

alternatieve meting van integriteit uitgevoerd, door het meten van impliciete stereotypes met 

behulp van de IAT. Ten slotte is er gekeken naar het gebruik van alternatieve selectiecriteria 

aan de hand van cut-off scores van cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling. 

Ten eerste is gekeken naar de verbanden tussen de verschillende vragenlijsten. Dit is 

gedaan door middel van correlationeel onderzoek. Hieruit blijkt dat de drie variabelen die 

voortkomen uit de vragenlijst morele identiteit, zoals verwacht, onderling samenhangen. Een 

sterkere huidige morele identiteit zorgt voor een sterkere ideale morele identiteit. Daarnaast 

zorgt een sterkere ideale morele identiteit voor een lagere morele zelfwaardering, maar een 

sterkere huidige morele identiteit zorgt juist voor een hogere morele zelfwaardering. Dus als 

de huidige morele identiteit sterker is dan de ideale morele identiteit, is de score op morele 

zelfwaardering positief. Hoe hoger de score op de morele zelfwaardering, hoe minder er te wensen 

overblijft of te verbeteren valt, volgens de respondent.  Daarnaast blijken een sterkere ideale 

morele identiteit en een sterkere huidige morele identiteit gepaard te gaan met meer 

cognitieve vertekeningen. Dit is opmerkelijk te noemen, omdat hier vanuit eerder onderzoek 

(Barriga, 2001-c; Houben, 2007), een negatieve samenhang verwacht wordt. Deze afwijkende 

samenhang zou kunnen komen door het feit dat Houben (2007) bij de Nederlandse versie van 

deze vragenlijst, aan de hand van factor analyse, gebruik maakt van een andere indeling van 

de moreel en non-moreel items. In het onderzoek van Houben (2007) is er op basis van een 

twee-factor-oplossing de volgende indeling ontstaan; ‘ijverig’ en ‘rationeel’ zijn verschoven 

naar de morele schaal en ‘gul’ is verschoven naar de non-morele schaal. In het huidige 

onderzoek is geen gebruik gemaakt van factoranalyse. De kans bestaat dat hierdoor de 

betrouwbaarheid van de vragenlijst is afgenomen, wat weer van invloed kan zijn op de 

onderlinge correlaties. Maar omdat er maar drie items anders ingedeeld zijn, is de kans klein 

dat dit in zijn geheel voor een ander correlatiepatroon zorgt. Het is denkbaar dat de gevonden 

samenhang ook afhankelijk is van de steekproef. De gemiddelde leeftijd van de huidige 

steekproef ligt op 23.4 jaar en er zijn relatief weinig cognitieve vertekeningen aanwezig. 

Terwijl in de steekproef van Houben (2007) de gemiddelde leeftijd 13.7 jaar is en de 
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gemiddelde score op cognitieve vertekeningen aanzienlijk hoger ligt. Het zou kunnen zijn dat 

de personen in de huidige steekproef zich bewuster zijn van hun morele identiteit en van hun 

cognitieve vertekeningen. Daarnaast is het denkbaar dat hoe bewuster een persoon zich is van 

zijn morele identiteit, hoe belangrijker het voor deze persoon is om zijn identiteit te 

beschermen. Dit kan gedaan worden door het gebruik van secundaire cognitieve 

vertekeningen. Het bewuster zijn van de morele identiteit en de cognitieve vertekeningen en 

het willen beschermen van de morele identiteit zouden een verklaring kunnen zijn voor het 

feit dat een sterkere huidige morele identiteit en een sterkere ideale morel identiteit samen 

gaan met meer cognitieve vertekeningen. Ten slotte zorgt, zoals verwacht (Barriga, 2001; 

Carducci, 1980), een hogere morele ontwikkeling voor minder cognitieve vertekeningen. De 

gevonden verbanden tussen de drie variabelen van morele identiteit zijn gemiddeld tot groot 

te noemen. De andere verbanden zijn klein tot gemiddeld te noemen (Cohen, 1988). Omdat de 

betrouwbaarheid van de SRM-OSF in Amsterdam aanzienlijk lager was dan in Apeldoorn, 

zijn de correlaties nogmaals uitgevoerd voor de data afkomstig uit Apeldoorn. De correlaties 

die hieruit voortkomen, komen overeen met de eerder genoemde correlaties, alleen zijn de 

verbanden sterker. De verbanden tussen de drie identiteitsvariabelen zijn ook hier gemiddeld 

tot groot. De samenhang van ideale morele identiteit, huidige morele identiteit en morele 

ontwikkeling met cognitieve vertekeningen is in de steekproef uit Apeldoorn gemiddeld. 

Vervolgens is er gekeken naar groepsverschillen op de verschillende vragenlijsten. 

Hieruit blijkt opleiding, zoals verwacht uit de literatuur, een significante invloed te hebben op 

de morele ontwikkeling. Ook geslacht blijkt een significante invloed te hebben op de morele 

ontwikkeling. Mannen blijken gemiddeld hoger scoren dan vrouwen, wat vanuit de literatuur 

juist niet te verwachten is. Een verklaring voor de hogere score van mannen op morele 

ontwikkeling dan van vrouwen, kan te maken hebben met het opleidingsniveau. De verdeling 

van opleidingsniveaus is namelijk niet gelijk binnen de groepen. Binnen de groep mannen 

komen relatief meer personen met een hoge opleiding voor dan binnen de groep vrouwen. Dit 

kan zorgen voor de hogere score van mannen. Uit de literatuur blijkt dat een hogere opleiding 

vaker samengaat met een hogere morele ontwikkeling en een lage opleiding vaker samengaat 

met een lage morele ontwikkeling (Colby, Kohlberg, Gibbs & Liebermann, in: Stams et al., 

2006). Wanneer de verdeling binnen de groepen gelijk zou zijn, is de kans groot dat het 

significante verschil tussen mannen en vrouwen op morele ontwikkeling verdwijnt. Tevens 

blijkt de interactie tussen geslacht en opleiding significant van invloed te zijn op morele 

ontwikkeling. Dit wil zeggen dat het effect van opleiding op morele ontwikkeling, 

verschillend is voor mannen en vrouwen. Uit een plot analyse bleek dat het opleidingsniveau 



 
 

38 

bij vrouwen meer invloed heeft op morele ontwikkeling dan bij mannen. Maar na nadere 

controle van de scores van de respondenten, is deze interactie wellicht toe te schrijven aan een 

uitbijter. Wordt deze uitbijter uit de gegevens verwijderd, dan is de kans groot dat dit 

interactie-effect verdwijnt. Ten slotte blijkt een significant verschil van etniciteit op 

cognitieve vertekeningen. Maar doordat ook hier de verdeling tussen de groepen niet gelijk is, 

is het niet mogelijk hier conclusies uit te trekken. De groepen die vallen onder een etniciteit 

anders dan Nederlands, zijn allen kleiner dan acht personen. De Antilliaanse groep en de 

Surinaamse groep bestaan zelfs slecht uit één persoon. Hierdoor is de kans groot dat het 

significante verschil dat hier gevonden is, niet toe te wijzen is aan etniciteitverschillen, maar 

slechts aan individuele verschillen. In toekomstig onderzoek, met een vergelijkbare 

steekproef, is het aan te raden een vergelijking te maken tussen de groepen autochtoon en 

allochtoon. Dit omdat de huidige groepen allochtonen zeer klein zijn. Als deze samengevoegd 

zouden worden, zou een eventuele significante invloed van etniciteit zichtbaar worden, die 

niet slechts berust op individuele verschillen.  

Na het bekijken van de beschrijvende analyses, zijn de hypothesen getoetst. Ten eerste 

is onderzocht in hoeverre de mate van integriteit voorspeld kan worden uit morele, 

ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Uit een stapsgewijze regressie 

analyse blijkt dat deze drie variabelen geen significante voorspellers zijn van integriteit. Wel 

blijken de controle variabelen geslacht en sociale wenselijkheid significante voorspellers van 

integriteit te zijn. Vrouwen blijken hoger te scoren op integriteit dan mannen. Daarnaast 

scoren personen met een hogere score op de sociale wenselijkheidsvragenlijst hoger op 

integriteit. De data zijn ook hier alleen voor Apeldoorn geanalyseerd. Hieruit kwam alleen 

geslacht als significante voorspeller van integriteit naar voren. Vrouwen scoren dus hoger op 

integriteit dan mannen. Het feit dat geen van de morele variabele een voorspeller is van 

integriteit is opvallend. Eén van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn dat de steekproef te 

klein is, en dan zeker het aantal mensen dat een score 3 of lager krijgt. Los (2006) vond in 

haar onderzoek naar de constructvaliditeit van de dimensie integriteit van een Situational 

Judgment Test een correlatie van -.53 (p < .05) tussen cognitieve vertekeningen en integriteit. 

Dit terwijl hier geen sprake van een aanzienlijk grotere steekproef (Los, N = 87). Het aantal 

personen dat een score 3 of lager krijgen op het selectie-interview is niet duidelijk. Een eerste 

verklaring voor de gevonden correlatie zou kunnen zijn dat het percentage personen dat een 

score 3 of lager krijgt in deze steekproef hoger is dan in de huidige steekproef. Daarnaast is 

het mogelijk dat deze verschillende resultaten komen door een verschil in afname conditie. 

Los (2006) beschrijft dat de HID afgenomen is door psychologen die werkzaam zijn bij de 



 
 

39 

Politieacademie en die ook het selectie-interview uitvoeren. In het huidige onderzoek zijn de 

vragenlijsten afgenomen door testleiders die niet betrokken zijn bij de selectie-interviews. Dit 

kan van invloed zijn op de wijze waarop de sollicitanten de vragenlijsten invullen. Daarnaast 

kan het zijn dat de vragenlijsten in het onderzoek van Los in de daadwerkelijke 

selectieprocedure mee draaien en het voor de sollicitanten dus niet duidelijk is wat wel en niet 

bij de werkelijke selectie hoort. Dit wordt echter niet duidelijk in het onderzoek van Los. 

Maar mocht dit wel het geval geweest zijn, dan kan dit van invloed zijn op de uitkomsten. 

Ten tweede is onderzocht in hoeverre de score op de IAT voorspeld kan worden uit 

morele ontwikkeling, morele identiteit en cognitieve vertekeningen. Ook hier wijst een 

stapsgewijze regressie uit dat deze drie variabele geen significante voorspellers voor de IAT 

score zijn. Wel blijkt de controlevariabel geslacht een significante voorspeller van de IAT 

score te zijn. Vrouwen score lager op de IAT dan mannen, dus mannen hebben een grotere 

stereotypering ten opzichte van vrouwen en macht. De voorspellende waarde van geslacht op 

de score van de IAT was te verwachten omdat het onderwerp dat getest werd, 

geslachtsspecifiek is. Wellicht neemt de voorspellende waarde van geslacht af als er meerdere 

onderwerpen, die niet seksespecifiek zijn, getest worden middels de IAT.  

Ten derde is onderzocht of de cut-off scores van cognitieve vertekeningen en morele 

ontwikkeling gebruikt kunnen worden als alternatief selectiecriterium. Dit is gedaan door te 

kijken naar het overeenstemmingspercentage tussen de huidige integriteitsmeting, de 

cutoffscores van cognitieve vertekeningen en de cutoffscores van morele ontwikkeling. Dit is 

op twee verschillende manieren gedaan. Bij de eerste selectiemethode is gebruik gemaakt van 

de normscores van de  vier cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling. Bij de tweede 

selectiemethode is gebruikt gemaakt van de normscores van alle subscores van cognitieve 

vertekeningen en morele ontwikkeling. Bij de eerste selectiemethode kunnen er 11 personen 

als ‘at risk’ benoemd worden. Dat zijn er 8 meer dan bij de huidige meting. Er is echter maar 

één van de drie personen die volgens de huidige meting uitgesloten wordt, in de ‘at risk’ 

groep terug te vinden. Als er naar het tweede selectiecriterium gekeken wordt, worden er 15 

personen als ‘at risk’ benoemd. Dus 12 meer dan bij de huidige meting, maar ook hier is maar 

een van de drie personen die volgens de huidige meting uitgesloten wordt, in de ‘at risk’ 

groep terug te vinden. Bij beide alternatieve selectiemethode is het 

overeenstemmingspercentage laag. Het lage overeenstemmingspercentage tussen de 

integriteitsscore, de cut-offscores van cognitieve vertekeningen en morele ontwikkeling zou 

kunnen komen door het feit dat er nog geen specifieke norm-scores zijn die gestandaardiseerd 

zijn voor personen die bij de politie solliciteren. Doordat het overeenstemmingspercentage 
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laag is, is het niet aan te raden één van deze alternatieve selectiemethoden te gebruiken. De 

kans dat personen op deze manier ten onrechte afgekeurd worden is te groot. Wel is het 

interessant om deze personen in de toekomst te volgen om te kijken wat de voorspellende 

waarden van het gebruik van deze cut-offf scores is. 

Ten slotte is het opmerkelijk dat bij alle hypotheses de invloed van sociale 

wenselijkheid groot is, vooral bij de laatste hypothese. Een groot deel van de personen die als 

‘at risk’ benoemd worden, scoren ook hoog op de socialewenselijkheidsschaal van de 

vragenlijst naar cognitieve vertekeningen (HID) en/of op de socialewenselijkheidsvragenlijst. 

Geen van de personen met een hoge score op de sociale wenselijkheidsvragenlijst of de 

socialewenselijkheidsschaal van de HID zijn uit deze steekproef verwijderd. Deze hoge scores 

kunnen tot gevolg hebben dat de vragenlijst niet naar eerlijkheid ingevuld zijn, waardoor de 

discriminante validiteit verlaagd. Er wordt dus wellicht niet gemeten wat er getracht wordt te 

meten. Als de discriminante validiteit te laag is, kan dit van invloed zijn op de toetsing van de 

hypothesen. Wellicht is er dan spraken van een type II fout en zijn de hypotheses niet 

aangenomen, terwijl dit, als de validiteit hoger was, wel mogelijk was geweest. Het is 

hierdoor ook aan te raden in de toekomst meer aandacht te besteden aan het voorkomen van 

sociaal wenselijke antwoorden. Wellicht zou er in de toekomst gebruik gemaakt kunnen 

worden van een grotere steekproef, waardoor het mogelijk is personen met een afwijkende 

sociale wenselijkheidsscore uit de steekproef te verwijderen. Hierbij kan men zich echter 

afvragen of dit van toegevoegde waarde voor de selectieprocedure van de politie is. Men kan 

zich afvragen of personen met een hoge score op sociale wenselijkheid wel toegelaten moeten 

worden bij de politie. Bij de professionaliseringsdag van de Politieacademie 22 april 

jongstleden, kwam het begrip ‘transparantie’ naar voren als een belangrijke eigenschap van 

een politiemedewerker. Transparantie wordt omschreven als het inzichtelijk maken voor 

anderen wat je gaat doen en wat daarvoor je beweegredenen zijn; het is de bereidheid je 

gedrag aan anderen uit te leggen (politie, 2008). Dit staat natuurlijk lijnrecht tegenover het 

geven van sociaal wenselijke antwoorden. Hierdoor is het belangrijk verder onderzoek te doen 

naar de mate van sociaal wenselijk antwoorden onder sollicitanten van de Politieacademie en 

de invloed hiervan op de gehele selectie-procedure. 

Aanbeveling 

 Ten eerste is aan te bevelen verder onderzoek te doen met de vragenlijsten en deze  in 

de werkelijke selectie onder te brengen. Hierdoor zullen de resultaten van de vragenlijsten 

betrouwbaarder worden, waardoor de voorspellende waarde verhoogd kan worden. Daarnaast 
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is het aan te bevelen om de vragenlijsten als ondersteuning van het selectie-interview te 

gebruiken. Zo kan er gericht gevraagd worden naar onderwerpen waarop de sollicitant slecht 

scoort, bijvoorbeeld morele ontwikkeling of juist cognitieve vertekeningen. De psycholoog 

zal zo met meer zekerheid kunnen zeggen of iemand wel of niet geschikt is. Hierdoor bestaat 

de kans dat het percentage afvallers stijgt. 

 Ten tweede is het aan te bevelen het onderzoek met de IAT als selectiemiddel uit te 

breiden. Er zouden meer onderwerpen in verwerkt moeten worden die gerelateerd zijn aan 

meerdere integriteitsschendingen. Hierdoor kan de voorspellende waarde van geslacht 

afnemen en kunnen wellicht de voorspellende waarden van morele ontwikkeling, morele 

identiteit en cognitieve vertekening toenemen.  

 Ten derde is het noodzakelijk norm-scores van morele ontwikkeling en cognitieve 

vertekeningen voor de doelgroep van de politie vast te stellen. Mochten deze instrumenten in 

de toekomst toegevoegd worden aan de selectie. 

 Ten slotte is het aan te bevelen verder onderzoek te doen naar de invloed van sociaal 

wenselijke antwoorden van sollicitanten op de gehele selectie-procedure. 
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Bijlage 1 

 

VRAGENLIJST SOCIALE RELATIES 
©  D. Brugman, K. Basinger, & J.C. Gibbs, 2006 

Disciplinegroep Ontwikkelingspsychologie  
Universiteit Utrecht  
Heidelberglaan 1  
3584 CS Utrecht. 

 
 

INSTRUCTIE 
In deze vragenlijst gaat het om je mening over dingen die belangrijk kunnen zijn voor 
mensen. Wij willen graag weten WAAROM volgens jou deze dingen belangrijk zijn. 
Wij geven nu eerst een voorbeeld van de soort vragen die wij stellen. Kruis steeds 
één antwoord aan! Sla geen vragen over. 
 
VOORBEELD 
 
I Hoe belangrijk vind jij het dat mensen gezond eten?  � Heel belangrijk 

 � Belangrijk 
 � Niet belangrijk 

 
II Als je een reden moet geven waarom het belangrijk is om gezond te eten, welke reden zou jij 

geven of welke lijkt op de reden die jij zou geven? Als je een reden niet begrijpt, kruis je ‘Niet 
zeker' aan. 

 
 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A Omdat je anders ziek wordt.     � Ja 
 � Nee 
 � Niet zeker 

 
B Omdat gezond eten goed is voor het milieu.   � Ja 

 � Nee  
           � Niet zeker  
 
C Omdat je dan oud kunt worden en toch gezond  � Ja 
 kunt blijven.        � Nee 

 � Niet zeker 
 
D Omdat je ouders willen dat je gezond eet.   � Ja 

 � Nee  
            � Niet zeker 

  
III Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven? (Kies er één)      
 

 
Sla GEEN vragen over! 
Het is belangrijk dat je ALLE vragen beantwoordt! 
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1. Denk eens terug aan een keer dat je iets hebt beloofd aan een vriend(in) van je. 
 
I. Hoe belangrijk vind je het dat mensen hun beloftes  � Heel belangrijk 

tegenover hun vriend(inn)en nakomen als ze dat kunnen? � Belangrijk 
           � Niet belangrijk 

  
II.  Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is om, als je kunt, een belofte aan 

een vriend(in) te houden. Welke reden zou jij geven?  
 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat je vriend(in) misschien wel eens iets voor  � Ja 
jou heeft gedaan en je vriend(inn)en nodig hebt.  � Nee 

 � Niet zeker 
 

B. Omdat zowel vriendschap als de samenleving  � Ja 
gebaseerd moeten zijn op vertrouwen.   � Nee 

 � Niet zeker 
 

C. Omdat hij/zij anders je vriend(in) niet meer zal zijn. � Ja 
 � Nee  
 � Niet zeker 

 
D. Omdat je anders het vertrouwen in elkaar verliest. � Ja 

 � Nee  
 � Niet zeker 

 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?             
 
 
2. En als het om een belofte gaat aan iemand die je nauwelijks kent?  
 
I. Hoe belangrijk vind je het dat mensen hun beloftes  � Heel belangrijk 
 tegenover anderen nakomen als ze dat kunnen, ook als � Belangrijk 

ze die nauwelijks kennen?      � Niet belangrijk 
 
II.  Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is om, als je kunt, een belofte aan 

iemand te houden die je nauwelijks kent. Welke reden zou jij geven?  
 

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat de persoon er anders achter komt   � Ja 
dat je je niet aan je woord houdt en je een pak  � Nee 
slaag geeft of iets ergs aandoet.    � Niet zeker 

 
B. Omdat je je dan goed voelt over jezelf en niet de  � Ja 

indruk wekt dat je alleen maar aan jezelf denkt.  � Nee 
          � Niet zeker 

 
C. Omdat je dan een betrouwbaar mens bent en  � Ja 

gerespecteerd wordt door anderen.    � Nee  
 � Niet zeker 

 
D. Omdat je die persoon misschien nog wel eens  � Ja 

tegenkomt.        � Nee  
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 � Niet zeker 
 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?      
 
3. Hoe denk je over het nakomen van een belofte aan een kind?  

 
I. Hoe belangrijk vind jij het dat ouders zich aan hun beloftes � Heel belangrijk 

aan hun kinderen houden, als ze dat kunnen?   � Belangrijk 
           � Niet belangrijk 

  
II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is dat ouders zich aan hun 

beloftes aan hun kinderen houden. Welke reden zou jij geven? 
 

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat ouders willen dat hun kinderen hun   � Ja 
  beloftes houden, dus dan moeten ze zelf ook  � Nee  
  hun beloftes nakomen.      � Niet zeker 
 

B. Omdat ouders nooit beloftes mogen breken.  � Ja 
          � Nee 
          � Niet zeker 

 
C. Omdat kinderen moeten leren begrijpen hoe  � Ja 

belangrijk het is om betrouwbaar en consequent   � Nee 
te zijn.        � Niet zeker 
           

 
D. Omdat kinderen anders het vertrouwen in hun   � Ja 

ouders zouden verliezen.     � Nee 
 � Niet zeker 

 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?      
 
 
4. Hoe denk je over de waarheid vertellen? 
 
I.  Hoe belangrijk vind je het dat mensen in het algemeen  � Heel belangrijk 

de waarheid vertellen?       � Belangrijk 
           � Niet belangrijk 
 

II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is dat mensen in het algemeen de 
waarheid vertellen. Welke reden zou jij geven? 

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat mensen altijd de waarheid moeten vertellen. � Ja 
 � Nee  
 � Niet zeker 

 
B. Omdat het in het algemeen het beste is om eerlijk � Ja 

te zijn.         � Nee 
          � Niet zeker 

 
C. Omdat een leugen vroeg of laat toch ontdekt    � Ja 

wordt.                                            � Nee 
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                � Niet zeker 
 

D. Omdat iedereen kan accepteren dat je eerlijk moet  � Ja 
zijn.           � Nee 

            � Niet zeker 
 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?      

 
5. Denk eens terug aan een keer dat jij je vader of moeder hebt geholpen. 
 
I. Hoe belangrijk vind je het dat kinderen hun ouders     � Heel belangrijk 
 helpen?          � Belangrijk  

           � Niet belangrijk 
 
II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is dat kinderen hun ouders 

helpen. Welke reden zou jij geven?  
 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat ouders hun kinderen helpen, dus moeten  � Ja 
kinderen ook hun ouders helpen.                 � Nee 
          � Niet zeker 

 
B. Omdat het leuk is voor kinderen om hun ouders  � Ja 

te helpen.        � Nee 
 � Niet zeker 

 
C. Omdat het daar nu juist om draait in een gezin.  � Ja 

          � Nee 
 � Niet zeker 

 
D. Omdat ouders zoveel opofferen voor hun kinderen. � Ja 

          � Nee 
 � Niet zeker 

 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven? 
 

 
6. Stel dat een vriend(in) van je hulp nodig heeft en zelfs zou kunnen sterven, en jij bent de 
enige persoon die hem of haar zou kunnen redden.  
 
I. Hoe belangrijk vind jij het dat een persoon probeert het  � Heel belangrijk 
 leven van een vriend(in) te redden (zonder daarbij zelf   � Belangrijk  

het leven te verliezen)?       � Niet belangrijk 
 
II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is voor een persoon om het leven 

van zijn of haar vriend(in) te redden. Welke reden zou jij geven?  
 

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat het je vriend(in) is en hij of zij misschien   � Ja 
een belangrijk persoon is.     � Nee 
          � Weet niet 

 
B. Omdat je veel om je vriend(in) geeft en zou ver-  � Ja 

wachten dat je vriend(in) jou ook zou helpen.  � Nee 
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 � Weet niet 
 

C. Omdat je vriend(in) misschien wel eens iets voor jou  � Ja 
heeft gedaan, dus zou je wat voor hem/haar moeten � Nee 

  doen als je wilt dat hij/zij jou in de toekomst helpt. � Weet niet 
 

D. Omdat bij vriendschap respect en samenwerking  � Ja 
van twee kanten moet komen.     � Nee 

 � Weet niet 
 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven? 
 

7. En als een onbekende jouw hulp heel erg nodig heeft?  
 
I. Hoe belangrijk vind je het om alles te doen wat je kunt om  � Heel belangrijk 

het leven van een onbekende te redden (zonder daarbij � Belangrijk 
zelf het leven te verliezen)      � Niet belangrijk 
 

II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is om het leven van een 
onbekende te redden, welke reden zou jij geven?  

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat de onbekende een persoon is die ook  � Ja 
   wil leven.        � Nee  

 � Niet zeker 
 

B. Omdat je altijd aardig moet zijn.    � Ja 
          � Nee 
          � Niet zeker 

 
C. Omdat mensen elkaar moeten helpen.   � Ja 

          � Nee  
 � Niet zeker 

 
D. Omdat het leven kostbaar is en het onmenselijk  � Ja 

is om iemand aan zijn lot over te laten.   � Nee  
 � Niet zeker 
 

III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 
op de reden die jij zou geven?      

 
 
8. Mensen mogen geen dingen wegnemen die van andere mensen zijn. 
 
I. Hoe belangrijk vind je het dat mensen geen dingen   � Heel belangrijk 
 wegnemen die van anderen zijn?     � Belangrijk 

 � Niet belangrijk 
 
II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is dat mensen niet dingen 

meenemen die van anderen zijn. Welke reden zou jij geven? 
 

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat stelen tot niets leidt en je een te   � Ja 
groot risico neemt.      � Nee 

 � Niet zeker 
 

B. Omdat het egoïstisch en gemeen is om van  � Ja 
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anderen te stelen.       � Nee  
 � Niet zeker 

 
C. Omdat leven in een samenleving betekent dat je  � Ja 

accepteert dat je ook plichten hebt en niet alleen  � Nee  
  de voordelen ontvangt.       � Niet zeker 
 

D. Omdat stelen slecht is en je de gevangenis  � Ja 
ingaat als je steelt.      � Nee  

 � Niet zeker 
 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?            
 
 
9. Mensen moeten zich aan de wet houden. 
 
I. Hoe belangrijk is het dat mensen zich aan de wet  � Heel belangrijk 

houden?          � Belangrijk 
 � Niet belangrijk 

 
II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is dat mensen zich aan de wet 

houden. Welke reden zou jij geven? 
 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat je volgens de wet moet leven en je de wet � Ja 
altijd moet gehoorzamen.          � Nee   

 � Niet zeker 
 

B. Omdat anders iedereen van elkaar gaat stelen  � Ja 
en er niets meer overblijft.     � Nee   

 � Niet zeker 
 

C. Omdat de wereld anders dol zou draaien en  � Ja 
het een puinhoop zou worden.     � Nee 
          � Niet zeker 

 
D. Omdat wetten de samenleving mogelijk maken,    � Ja 

en de maatschappij anders in elkaar zou storten.  � Nee  
 � Niet zeker 

 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?  
 

 

10. Wat moet een rechter doen met iemand die de wet overtreedt? 
 
I. Hoe belangrijk vind je het dat een rechter mensen   � Heel belangrijk 

die de wet hebben overtreden veroordeelt  tot een   � Belangrijk 
 gevangenisstraf?        � Niet belangrijk 
 
II. Stel dat je een reden zou moeten geven waarom het belangrijk is, dat mensen die de wet hebben 

overtreden door de rechter naar de gevangenis worden gestuurd. Welke reden zou jij geven? 
 

 Lijkt dit op een 
 reden die jij zou geven? 

A. Omdat als ze het risico nemen en gepakt worden, � Ja 
ze de gevangenis ingaan.     � Nee 

             � Niet zeker 
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B. Omdat die mensen geweten moeten hebben dat het  � Ja 

fout was wat zij deden.      � Nee 
 � Niet zeker 

 
C. Omdat mensen er rekening mee moeten houden dat  � Ja 

zij verantwoordelijk gesteld worden voor hun gedrag. � Nee 
 � Niet zeker 

 
D. Omdat die mensen iets hebben gedaan wat   � Ja 

verkeerd is en rechters hen nooit vrij mogen  � Nee 
  laten gaan.        � Niet zeker 
 
III. Welke van de vier genoemde redenen lijkt het meest  � A    � B    � C    � D 

op de reden die jij zou geven?      
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Bijlage 2 

De Hoe-Ik-Denk Vragenlijst 
 
 
 
In deze vragenlijst vragen we jou, hoe jij denkt over bepaalde zaken in het leven. Lees elke vraag goed 
door en geef dan per zin aan hoe jij over het onderwerp denkt. Het is belangrijk dat je één cijfer 
omcirkelt. 
 
 
 
 
 
Bij elke stelling kun je kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: 
 
 

Erg Mee 
Oneens 

Mee Oneens Beetje Mee 
Oneens 

Beetje Mee 
Eens 

Mee eens Erg Mee eens 
 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
Gelieve bij elke stelling het cijfer te omcirkelen waarvan jij denkt dat deze het beste op jou van 
toepassing is. Wij vragen je de stellingen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.
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      Erg Mee Eens 

     Mee Eens  

    Beetje Mee Eens   

   Beetje Mee Oneens    

  Mee Oneens     

 Erg Mee Oneens      

1. Mensen moeten aan hun problemen werken. 1 2 3 4 5 6 

2. Ik kan er niets aan doen dat ik vaak mijn geduld verlies. 1 2 3 4 5 6 

3. Soms moet je liegen om te krijgen wat je wilt. 1 2 3 4 5 6 

4. Soms verveel ik me. 1 2 3 4 5 6 

5. Sommige mensen vragen om een pak slaag. 1 2 3 4 5 6 

6. Ik maak fouten omdat ik met de verkeerde mensen om ga. 1 2 3 4 5 6 

7. Als ik iets zie dat ik leuk vind, dan neem ik het mee. 1 2 3 4 5 6 

8. Ik heb veel voor mijn vrienden over.  1 2 3 4 5 6 

9. Je kan niemand vertrouwen, omdat iedereen altijd tegen je liegt.  1 2 3 4 5 6 

10.Als ik kwaad word, maakt het me niet uit wie ik daar pijn mee doe. 1 2 3 4 5 6 

11.Als iemand zijn auto niet op slot doet, dan vraagt hij/zij er om dat de auto 

wordt gestolen. 
1 2 3 4 5 6 

12.Als iemand geen respect voor je toont, moet je dat hem/haar betaald 

zetten.  

1 2 3 4 5 6 

13.Ik roddel wel eens over anderen. 1 2 3 4 5 6 

14.Het is niet erg om te liegen, iedereen doet dat. 1 2 3 4 5 6 

15.Het heeft geen zin om te proberen buiten een gevecht te blijven. 1 2 3 4 5 6 

16.Iedereen heeft het recht om gelukkig te zijn. 1 2 3 4 5 6 

17.Je bent gek als je niet steelt, als je weet dat je er geen problemen mee 

krijgt. 
1 2 3 4 5 6 

18.Hoeveel moeite ik ook doe, het lukt me niet uit de problemen te blijven. 
1 2 3 4 5 6 
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      Erg Mee Eens 

     Mee Eens  

    Beetje Mee Eens   

   Beetje Mee Oneens    

  Mee Oneens     

 Erg Mee Oneens      

19.Alleen lafaards lopen weg voor een gevecht. 1 2 3 4 5 6 

20.Ik heb wel eens iets onaardigs gezegd over een vriend(in). 1 2 3 4 5 6 

21.Liegen is niet erg, als iemand zo dom is om er in te trappen. 1 2 3 4 5 6 

22.Als ik iets graag wil, maakt het me niet uit hoe ik het krijg. 1 2 3 4 5 6 

23.Als je anderen niet de baas bent, zal je altijd het pispaaltje zijn. 1 2 3 4 5 6 

24.Vrienden zouden eerlijk moeten zijn tegen elkaar. 1 2 3 4 5 6 

25.Als een eigenaar van een huis of winkel wordt beroofd, is het z’n eigen 

schuld. Had hij het maar beter moeten beveiligen. 
1 2 3 4 5 6 

26.Als iemand je veel vragen stelt, moet je wel liegen. 1 2 3 4 5 6 

27.Ik heb geprobeerd om op iemand wraak te nemen. 1 2 3 4 5 6 

28.Je moet nemen wat je nodig hebt, ook al betekent het dat je daarvoor 

iemand pijn moet doen. 
1 2 3 4 5 6 

29.Mensen proberen mij altijd lastig te vallen. 1 2 3 4 5 6 

30.Winkels verdienen genoeg geld. Het is dus niet erg dingen die je nodig 

hebt, gewoon te pakken. 
1 2 3 4 5 6 

31.Ik heb wel eens gelogen om uit de moeilijkheden te komen. 1 2 3 4 5 6 

32.Je moet mensen pijn doen, voordat ze jou pijn doen. 1 2 3 4 5 6 

33.Liegen tegen iemand die je niet kent, is niet erg. 1 2 3 4 5 6 

34.Het is belangrijk rekening te houden met de gevoelens van anderen. 1 2 3 4 5 6 

35.Je kan net zo goed stelen. Als je het niet doet, doet een ander het wel. 1 2 3 4 5 6 

36.Iedereen probeert altijd een gevecht met me uit te lokken. 1 2 3 4 5 6 
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      Erg Mee Eens 

     Mee Eens  

    Beetje Mee Eens   

    Beetje Mee Oneens    

  Mee Oneens     

 Erg Mee Oneens      

37.Regels zijn meestal bedoeld voor anderen. 1 2 3 4 5 6 

38.Ik heb de dingen die ik heb gedaan, verdoezeld (over gelogen om ze te 

verzwijgen). 
1 2 3 4 5 6 

39.Iemand die z’n portemonnee verliest, vraagt erom dat die wordt gejat. 1 2 3 4 5 6 

40.Iedereen overtreedt de wet, dus het is niet erg. 1 2 3 4 5 6 

41.Als vrienden je nodig hebben, moet je er voor ze zijn. 1 2 3 4 5 6 

42.Zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt, is het enige wat belangrijk is. 1 2 3 4 5 6 

43.Je kan net zo goed stelen. Anderen zullen ook van jou stelen als ze de 

kans krijgen. 
1 2 3 4 5 6 

44.Als iemand niet doet wat ik zeg, is het niet mijn schuld als hij gewond 

raakt. 

1 2 3 4 5 6 

45.Ik heb slechte dingen gedaan die ik aan niemand heb verteld. 1 2 3 4 5 6 

46.Ik verlies mijn geduld, omdat mensen mij kwaad proberen te maken. 1 2 3 4 5 6 

47.Je schaadt niemand als je een auto meeneemt, wanneer de eigenaar de 

auto heel terug krijgt. 
1 2 3 4 5 6 

48.Iedereen heeft wel eens hulp nodig. 1 2 3 4 5 6 

49.Ik kan net zo goed liegen. Als ik de waarheid vertel, word ik toch niet 

geloofd. 
1 2 3 4 5 6 

50.Soms moet je iemand wel pijn doen, als je ruzie met hem/haar hebt. 1 2 3 4 5 6 

51.Ik heb dingen gepakt zonder te vragen. 1 2 3 4 5 6 

52.Als je liegt, heeft niemand anders daar iets mee te maken. 1 2 3 4 5 6 

53.Iedereen steelt, dus kan je het zelf net zo goed ook doen. 1 2 3 4 5 6 

54.Als ik echt iets wil, maakt het me niet uit of het legaal is of niet. 1 2 3 4 5 6 
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Bijlage 3 

Zo ben ik – Zo wil ik zijn 
 
 
De volgende 16 vragen gaan over eigenschappen die bij mensen horen. Sommige 
eigenschappen passen beter bij jou als persoon, dan andere eigenschappen. 
Denk bij elke eigenschap na, of die wel of niet bij je hoort. 
 
Daarna vragen we je om te bedenken of je zou willen dat die eigenschap bij 
je hoort of niet. 
 
Bij elke eigenschap kunt u kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden: 
 
 
Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 

 
Kruis steeds 1 hokje aan! 
 
 
1. creatief of fantasierijk 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
2. fatsoenlijk of welgemanierd 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
3. ijverig of hardwerkend 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
4.  eerlijk 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
5.  gezellig of sociaal 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
6. vriendelijk of hulpvaardig 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
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7. atletisch of goed in sport 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
8. begripvol of medelevend 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
 
9.  grappig of humoristisch 
     Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
     � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                         wel          erg             wel erg 
 
10. gul of vrijgevig 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                           wel         erg             wel erg 
 
11. rationeel of met je verstand 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                           wel         erg             wel erg 
 
12. oprecht of onvervalst 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                           wel         erg             wel erg 
 
13. zelfverzekerd op jezelf vertrouwen 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                           wel         erg             wel erg 
 
14. rechtvaardig 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                           wel         erg             wel erg 
 
15. actief of energiek 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel 
                                           wel         erg             wel erg 
 
16. verantwoordelijk 
      Zo ben ik:           Zo wil ik zijn: 
      � niet    � beetje  � best    � heel                   � niet    � beetje  � best    � heel                                               

           wel         erg             wel erg
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Bijlage 4 
 

Vragenlijst sociale wenselijkheid 
 
Vul bij elke vraag maar één antwoord in. Let goed op dat je alle vragen beantwoordt! 
 
 
 
 

1. Ik ben altijd eerlijk.        0 Mee eens 
0 Niet mee eens 

 
2. Ik beledig mensen nooit.       0 Mee eens 

0 Niet mee eens 
 

3. Opscheppen doe ik nooit.       0 Mee eens 
0 Niet mee eens 

 
4. Ik ben tegen anderen altijd vriendelijk.      0 Mee eens 

0 Niet mee eens 
 

5. Tegen ouderen ben ik altijd beleefd.      0 Mee eens 
0 Niet mee eens 

 
6. Als ik een fout maak, geef ik die altijd toe.     0 Mee eens 

0 Niet mee eens 
 

7. Ik heb nooit een hekel aan iemand.      0 Mee eens 
0       Niet mee eens 

 
8. Ik vind het nooit vervelend om iets minder      0 Mee eens 

goed te kunnen dan een ander.      0 Niet mee eens 
 

9. Ik probeer nooit meer te krijgen dan een ander.    0 Mee eens 
0 Niet mee eens 

 

10.  Mijn zin doordrijven doe ik nooit.      0 Mee eens 
0 Niet mee eens 

 

11. Ik vertel nooit iets slechts over een ander.     0 Mee eens 
0 Niet mee eens 
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Bijlage 5 

Instructie brief proefleiders 
  

Beste proefleider, 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons onderzoek! 
 
Ik zal u eerst een korte uitleg geven over dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door de Universiteit Utrecht en wordt begeleid door prof. dr. D. Brugman van de 
capaciteitsgroep ontwikkelingspsychologie. Met dit onderzoek trachten we de meting van 
integriteit te verbeteren. Dit doen we door verschillende vragenlijsten die betrekkingen 
hebben op morele ontwikkeling af te nemen en deze vervolgens te vergelijken met de score 
op integriteit uit het selectie-interview.  
Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u die altijd aan mij stellen. Een uitgebreid verslag 
zal eind juni beschikbaar zijn. 
 
Voor het onderzoek naar de meting van integriteit gaat U zo enkele tests afnemen bij een 
sollicitant. 
Vier van deze tests worden schriftelijk afgenomen en één wordt via de computer afgenomen. 
Zorg voor een rustige omgeving zodat de sollicitant niet afgeleid wordt.  
Vooraf kunt u de sollicitant vragen of hij/zij mee wil werken aan een onderzoek van de 
Universiteit Utrecht. Vertel niet dat het over de meting van integriteit gaat omdat dit de test 
resultaten kan beïnvloeden! 
U kunt de sollicitant vragen of: “Hij/zij een aantal vragenlijsten in wil vullen en een 
computertaak wil doen voor een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het zal maximaal 
een uur duren en de sollicitant zal op tijd klaar zijn voor de andere tests. De gegevens zullen 
niet gebruikt worden voor de selectie en zullen anoniem verwerkt worden..” 
 
De sollicitant zal beginnen met de computertaak.  

• Laptop aanzetten. Aanmelden, gebruikersnaam: ccm-sjt01 Wachtwoord: Welkom;  
Let bij het wachtwoord op de hoofdletter en de punt-komma! 

 
De instructies die hieronder volgen staan ook op het instructieformulier van de kandidaat. De 
kandidaat kan in principe geheel zelfstandig werken.  
Geef de kandidaat wel zijn dossiernummer mee. Schrijf deze op zonder punten ertussen en 
zet boven het nummer duidelijk dat dit zijn dossiernummer is. Als de kandidaat toch een punt 
of een anders leesteken invoert bij zijn dossiernummer, dan werkt het programma niet goed. 
 
Instructies computertaak: 

• Start het programma MINDS op door op het icoontje op het bureaublad te klikken. 

• Voordat er begonnen kan worden met de test, moet de proefpersoon eerst aangemeld 
worden. Het is erg belangrijk dat deze gegevens kloppen!  

 
Proefpersoon aanmelden: 

• Grijs poppetje linksboven aanklikken 

• Je krijgt dan een veld te zien met de titel “Proefpersoon Identificatie”. 

• Vul hier de ID-code in: Dit is het dossiernummer. Haal eerst de tekst weg en vul dan de ID-
code in zonder punten en andere leestekens. 

• Nu kun je in een nieuw veld de proefpersoongegevens invullen. 

Identificatiecode: Dit is de code die je al hebt ingevoerd 
(dossiernummer); controleer of het klopt. 

Naam: Vul hier de voor- en achternaam in. 

Geboortedatum:  Je kunt met de pijltjes in een kalender zoeken of 
handmatig invoeren. 

Testdatum: Wordt automatisch ingevoerd, check of deze klopt.  

Sessienummer: Hier staat al een 1. Deze kun je laten staan. 
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Handvoorkeur: Handvoorkeur aangeven. 

Sekse: Mannelijk of vrouwelijk invoeren. 

Opleiding Hoogst voltooide opleiding invullen. 

 

• Druk op OK. 

• De computer is nu gereed voor de testafname. Op het scherm zie je het icoontje (een 
poppetje) van de IAT. 

• Dubbelklik op het icoon van de IAT om de test te starten. 
Tijdens de test zal er gebruik moeten worden gemaakt van de pijltjestoetsen. De sollicitant 
dient de wijsvinger van de linkerhand te gebruiken om de linker toets in te drukken en de 
wijsvinger van de rechterhand om de rechter toets in te drukken. 

• De instructies van de test kan de sollicitant op het scherm lezen. Als hij/zij de instructies 
gelezen heeft, kan hij/zij met de linker muisknop op het beeld drukken om verder te gaan. 
 

• Als de test klaar is, verschijnt de volgende tekst: “Einde van de taak. Gegevens worden 
bewaard in:……….”. De gegevens zijn nu automatisch opgeslagen. 

• Check hier het proefpersoonnummer. Klik vervolgens op OK. 

• Sluit MINDS, na het doen van beide taken, af door op het kruis te klikken. 

 
Als de computertaak voltooid is, kan de sollicitant zelf verder gaan met de schriftelijke 
vragenlijsten.  
 
Let erop dat de proefpersoongegevens ingevuld zijn en alle vragen beantwoord zijn! Afname 
locatie is Apeldoorn of Amsterdam. 
De uitleg van de verschillende tests staat op papier en kan de sollicitant zelf doorlezen. 
 
 
Dank u wel! 
 
Coren-Maria Tiebout 
Voor vragen kunt u altijd bellen op het volgende nummer: ***********.  

 


