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Voorwoord 

Na een leuke en leerzame stageperiode van bijna vijf maanden op het Stagebureau van Capgemini, is 

met de afronding van mijn afstudeerscriptie het einde van mijn masteropleiding Strategisch Human 

Resource Management  aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap daar. Nu 

het tijd wordt om te gaan solliciteren komt de vraag ‘wat wil je later worden’ toch wel erg dichtbij. Een 

vraag die moeilijk te beantwoorden is, want wat zijn mijn interesses en wat zijn mijn kwaliteiten. Waar 

heb ik kennis over en wat kan ik nou eigenlijk? Maak ik de keuze voor iets wat ik leuk vind, of kan ik 

beter kiezen voor iets waar ik goed in ben? Steeds vaker hoor ik de dilemma’s om mij heen van net 

afgestudeerden die er na hun opleiding achterkomen dat hun interesses toch buiten hun vakgebied 

liggen. Wat moet je dan? Niet alleen wij als afgestudeerden zetten onze vraagtekens bij de keuze voor 

onze opleiding. De organisatie Capgemini heeft mij laten zien dat ook zij zich steeds vaker afvragen of 

de eisen die zij stellen aan de opleidingsachtergrond van nieuwe jonge werknemers terecht zijn. Wat is 

belangrijker: dat iemand de juiste kennis al in huis heeft, of gaat het vooral om de juiste kunde? Met de 

scriptie die voor u ligt hoop ik een antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre 

opleidingsachtergrond van belang is om uiteindelijk te kunnen presteren in de organisatie.  

Het uitvoeren van mijn onderzoek was zonder mijn begeleider vanuit de Universiteit Utrecht, Eric van ’t 

Hof natuurlijk niet gelukt. Ik wil hem daarom bedanken voor al zijn feedback. Dankzij Eric heb ik mijn 

planning kunnen halen en heb ik tijdens het proces geleerd om meer vertrouwen te hebben in mijn 

eigen werk. Ook wil ik Mandy van de Velde van de Utrechtse School voor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap graag bedanken voor al haar hulp bij de statistische verwerking van mijn 

gegevens. Voor het uitvoeren van mijn onderzoek had ik mij geen betere organisatie kunnen kiezen dan 

Capgemini. De individuele begeleiding die ik heb gekregen van Michel van den Berg heeft ervoor 

gezorgd dat ik niet teveel op ging in de interessante taken van het Stagebureau, maar dat ik ook de 

nodige aandacht aan mijn scriptie gaf. Daarnaast zorgde de aanwezigheid van Michel en Dorine de 

Bruin, voor de nodige hilarische momenten en gesprekken, wat het werken aan mijn scriptie minder 

zwaar en eenzaam maakte. Daarnaast wil ik alle collega’s van de Corporate Recruitmentafdeling 

bedanken voor de gezelligheid en medewerking tijdens mijn stage en alle PR-managers voor hun hulp 

bij het verzamelen van de gegevens. Ook bedank ik Marco van Aarle, van het bureau Kenhardt, voor 

zijn hulp en informatie bij het opzetten van mijn theoretisch kader. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken 

voor alle steun tijdens mijn opleiding en dat zij mij alle ruimte hebben gegeven om te doen wat ik wilde 

doen, zowel tijdens mijn opleiding als daarbuiten. Peter en Larissa, bedankt voor de lieve telefoontjes in 

de laatste fase van mijn onderzoek. Lieve Died: Ik had geen stress! Dank je voor al je lieve woorden en 

afleiding. Lieve Bob: Bedankt voor al je telefoontjes en mails zodat ik toch nog een beetje op de hoogte 

bleef van alle nieuwtjes. Cath, Esther, Roos, Fever en Limiet, ik ben er weer!  

 

Caroline Fassaert 

Juli 2008 



|   the way we see it 

ii 

Samenvatting 

In dit onderzoek staat de vraag centraal of er een verschil is in de individuele prestatie van een Young 

Professional met een gerelateerde opleidingsachtergrond en een Young Professional met een niet 

gerelateerde opleidingsachtergrond in de organisatie Capgemini. Het doel van dit onderzoek is het 

verkrijgen van kennis of Young Professionals met een economische, bedrijfskundige, technische of ICT 

opleidingsachtergrond beter presteren in de organisatie Capgemini dan de Young Professionals met 

een minder gerelateerde opleidingsachtergrond.  

Het theoretisch kader heeft laten zien dat de generieke intelligentiefactor (g-factor) van grote invloed is 

op de individuele prestatie van de werknemer. De g-factor wordt daarbij omschreven als het vermogen, 

om te gaan met complexiteit, oftewel, g is het vermogen om informatie op te nemen en te verwerken. 

Met name voor functies met een hoog niveau van complexiteit heeft de g-factor een hoge voorspellende 

waarde voor de individuele prestatie van de werknemer. De intelligentietest, die in grote mate de g-

factor meet, wordt daarom als meest betrouwbare selectie-instrument gezien. Uit vele onderzoeken 

blijkt dat de g-factor stabiel is, die niet door de omgeving te beïnvloeden is. Enkele onderzoeken wijzen 

echter uit dat een veranderende omgeving van invloed is op de generieke intelligentie. Zo wijst een 

onderzoek uit dat de hoeveelheid aan opleiding als verklarende factor kan fungeren voor het feit dat er 

verschillen te vinden zijn in het niveau van de g-factor tussen individuen. Ook stelt een onderzoek dat 

de g-factor door middel van de juiste educatie verbeterd kan worden. Dit betekent dat de studenten met 

uitdagende vraagstukken geconfronteerd moeten worden en dat ze moeten leren samenwerken. Daarbij 

moeten ze zich bewust  worden van de hoeveelheid informatie die ze kunnen opnemen en vervolgens 

deze informatie leren plaatsen binnen kennis die ze al in huis hebben. Tot slot moeten studenten meer 

zelfstandig werken en de leerervaring centraal zetten om te kunnen leren voor de toekomst.  

De selectieprocedure van Capgemini  voor het selecteren van Young Professionals, is in grote mate 

ontworpen naar de bevindingen uit de theorie: het behalen van een test die de generieke intelligentie 

van het individu meet is een voorwaarde om door te mogen in het selectieproces. Het management van 

Capgemini is van mening dat iemand die in hoge mate de g-factor bezit, een juiste prestatie voor de 

organisatie kan neerzetten. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de kandidaat ook één van de drie 

meer specifieke intelligentietests naar voldoening afrondt. Deze vormen van intelligentie zijn volgens het 

management van Capgemini van belang voor het uitvoeren van de meer specifieke vaardigheden in de 

rol van Young Professional. Dit onderzoek bekijkt zowel de relatie tussen opleidingsachtergrond en de 

generieke en specifieke intelligentie, als de relatie tussen de generieke en specifieke intelligentie en het 

individueel presteren van de Young Professional. Tot slot wordt ook de directe relatie tussen 

opleidingsachtergrond en individueel presteren bekeken.  

Het onderzoek is uitgevoerd op de Young Professionals die in 2007 in dienst zijn getreden bij 

Capgemini en die allen een eerste prestatiebeoordeling ontvangen hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat 

opleidingsachtergrond van de onderzochte Young Professionals, niet van invloed is op de generieke 

intelligentie en de meer specifiekere vormen van intelligentie: het vermogen tot deductief logisch 

redeneren en verbaal redeneren. De Young Professionals die een bedrijfskundige, economische, 

technische of ICT-gerelateerde opleiding gevolgd hebben scoren wel hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen tot numeriek redeneren meet.  Een hoge score op de generieke 

intelligentietest en/of de specifieke intelligentietests in de selectieprocedure van Capgemini is echter 
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geen garantie voor betere prestaties in het eerste jaar dat de Young Professional bij Capgemini in dienst 

is. Tot slot wijst dit onderzoek uit dat er geen verschil is in de individuele prestatie van de Young 

Professionals met een gerelateerde opleidingsachtergrond en de Young Professionals met een niet-

gerelateerde opleidingsachtergrond op basis van één prestatiejaar.  

Met dit gegeven is het Capgemini aan te bevelen om zijn poorten verder open te zetten voor alle HBO 

en WO studenten. Door ook afgestudeerden te werven en tot de selectiedag toe te laten die een andere 

dan bedrijfskundige, economische, technische of ICT-opleiding gevolgd hebben, kan de instroom voor 

Young Professionals vergroot worden. De selectiedag zal dan vervolgens de meest geschikte personen 

moeten selecteren. Capgemini hanteert daarbij een goede grens in de eerste stap van het 

selectieproces om de juiste prestaties bij haar Young Professionals te kunnen garanderen. Vervolgens 

is het aan te bevelen om de Young Professionals met een gerelateerde opleiding met name in te zetten 

op functies die een hoog vermogen tot numeriek redeneren vereisen. Bij deze groep Young 

Professionals is de kans namelijk het grootst dat zij in grote mate over dit vermogen beschikken. Tot slot 

laat dit onderzoek zien dat het niet nodig is om onderscheid te maken tussen de Young Professionals 

met een HBO of WO opleidingsachtergrond. Wanneer de Young Professional de selectiedag heeft 

behaald, is de kans dat hij goed presteert net zo groot voor een Young Professional met een HBO 

opleiding als een Young Professional met een WO opleiding. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 Arbeidskrapte  

 

Noordegraaf (2004) stelt dat wij leven in een kennissamenleving. Zo zegt hij: “In zulke samenlevingen 

zijn informatie en kennis in economische zin cruciale productiefactoren geworden met behulp waarvan 

meerwaarde en strategisch voordeel behaald worden: informatie wordt omgevormd tot kennis en 

daarmee kan geld worden verdiend.” (Noordegraaf, 2004: 51) De vraag naar kennisintensieve 

organisaties wordt daarbij steeds groter. Met name de ICT-sector waar kennis en handel in informatie 

centraal staan groeit de laatste jaren sterk. Peters (2001) spreekt zelfs van een technologische 

revolutie. (Peters, 2001: 3) 

Kenmerkend voor de ICT-markt is een open en toegankelijke structuur met weinig beperkingen. Steeds 

meer bedrijven zien binnen deze sector hun kansen liggen wat de onderlinge concurrentiestrijd vergroot. 

Bovendien vinden er in deze sector steeds meer overnames en fusies plaats. (ABN AMRO, 2007: 194) 

De concurrentiestrijd beperkt zich echter niet enkel tot het bereiken van klanten, maar ook de strijd om 

werknemers groeit. Met de groei die deze organisaties voor ogen hebben is er vooral een grote 

behoefte aan jonge, hoog opgeleide werknemers die informatie kunnen omvormen tot kennis en op die 

manier kunnen bijdragen aan de concurrentiestrijd waar het gaat om sneller te kunnen leren dan je 

concurrenten en je kennis zo effectief mogelijk inzetten om zo een competitief voordeel te behalen. 

(Boxall & Purcell, 2003: 83) Enkel wanneer de kwaliteit van de dienst of het product beter is dan die van 

de concurrent, zal de organisatie haar klanten behouden en nieuwe klanten aantrekken. Door de krapte 

op de arbeidsmarkt zien we echter in de ICT-sector een tekort aan personeel. Dit tekort komt tot stand 

door een mismatch van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Kennisintensieve organisaties hebben 

vooral hoogopgeleid menselijk kapitaal in huis dat kennis kan genereren, overdragen en toepassen wat 

de mogelijkheid biedt tot innovatie. (Marey et al., 2002: 1) Demografische veranderingen (vergrijzing van 

de bevolking, dalende geboortecijfers, economische migratie), sociale evoluties (veranderende 

levensstijlen) en niet aangepaste opleidingsprogramma’s zorgen echter voor een tekort aan deze jonge, 

hoog opgeleide werknemers.  

Inmiddels heeft de overheid de nodige maatregelen genomen om het tekort op de arbeidsmarkt te 

verkleinen. Zo zijn de (beroeps)opleidingen verbeterd, worden werkgevers gestimuleerd om minder 

gekwalificeerde werknemers in te zetten en worden deskundige en ervaren oudere werknemers door 

verschillende maatregelen aangespoord om langer door te werken. (Manpower, 2006: 3) De 

arbeidskrapte is echter nog steeds aanwezig, hetgeen de concurrentiestrijd om de hoogopgeleide 

werknemers in stand houdt. Steeds meer kennisintensieve organisaties leggen daarom de laatste jaren 

de nadruk op hun HR-beleid en zien hun menselijk kapitaal als hun belangrijkste goed. Op die manier 

proberen zij de benodigde werknemers te binden en te boeien om de kwaliteit van de organisatie te 

waarborgen.   
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1.1.2 Capgemini op de arbeidsmarkt 

 

Capgemini, een internationale kennisintensieve organisatie op het gebied van consultancy, technologie 

en outsourcing gericht op ICT, maakt een sterke groei door. In 2006 werd er een groei van inkomsten 

bereikt van 12,1% en in 2007 stegen de inkomsten zelfs met 13%. (Capgemini, 2007) Capgemini werkt 

vanuit een visie die stelt dat zij door een onderscheidend samenwerkingsvermogen en excellente 

competenties bijdragen aan het succes van hun klanten. De organisatie gaat daarbij uit van de mens als 

belangrijkste goed. De mens heeft namelijk de kennis en vaardigheden in huis die door middel van 

samenwerking uitgewisseld worden en leiden tot het bereiken van het succes van de klant. Om de 

doelstellingen van de organisatie te behalen moet Capgemini wel over voldoende gekwalificeerde 

werknemers beschikken die ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het succes van de klant. De vraag 

naar hoogopgeleide werknemers is daarom groot. De krapte op de arbeidsmarkt belemmert echter de 

instroom van nieuwe werknemers.  

Capgemini richt zich in haar werving met name op jong talent met een HBO of universitaire opleiding. 

Het gaat hier vooral om pas afgestudeerden met een economische, bedrijfskundige, technische of ICT-

gerelateerde opleiding. Kandidaten die hieraan voldoen biedt Capgemini graag een baan aan als 

‘Young Professional’. In het traject van Young Professional leggen de afgestudeerden eerst een stevige 

basis voordat zij in een later stadium een verdergaand specialisme of een bredere ontwikkeling op het 

raakvlak van bedrijfsprocessen en ICT volgen. Binnen twee jaar stromen zij vervolgens door naar een 

functie in de consultancy-, technologie-  of outsourcing tak.  

1.2 Probleemstelling 

1.2.1 De selectieprocedure 

 

Gegeven de krappe arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden, wordt het voor Capgemini steeds moeilijker om 

alle vacatures te vervullen. Deze vacatures ontstaan zowel doordat er plaatsen in de organisatie 

vrijkomen bij een uitstroom van werknemers als doordat er nieuwe vacatures gevormd worden voor 

nieuwe functies of omdat het aantal functies wordt uitgebreid door de groei die de organisatie 

doormaakt. Voor Capgemini is het niet gewenst dat vacatures niet vervuld worden, aangezien dit de 

groei en het innovatieve vermogen van de organisatie kan belemmeren. Aangezien het er nog niet naar 

uitziet dat het aanbod op de arbeidsmarkt zich op korte termijn uitbreidt, signaleert Capgemini hier een 

probleem.  

Op dit moment zijn er nog voldoende kandidaten die zich melden aan de poorten van Capgemini. Al 

deze kandidaten doorlopen echter een strenge selectieprocedure alvorens zij in dienst komen als Young 

Professional. Een groot deel van deze afgestudeerden wordt echter al in het beginstadium afgewezen 

op basis van CV. Het recruitment office besluit tot afwijzing wanneer de studieachtergrond van de 

kandidaat niet aansluit bij het gewenste niveau, HBO of universitair, of bij de gewenste 

opleidingsrichting; economisch, bedrijfskundig, technisch of ICT-gerelateerd. Daarnaast mag de 

kandidaat niet ouder zijn dan dertig jaar en niet meer dan twee jaar werkervaring hebben. De 

kandidaten die door deze eerste selectie heenkomen worden vervolgens uitgenodigd voor een 
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selectiedag. De capaciteitentest en een gesprek met een psycholoog moeten uitwijzen of de 

randvoorwaarden om de juiste competenties te kunnen ontwikkelen aanwezig zijn. Het gaat hier om het 

analytisch vermogen, de persoonlijkheid, de motivatie/drijfveren en de eventuele interesses van de 

kandidaat. Wanneer de kandidaat de selectiedag positief afrondt kan hij als Young Professional in 

dienst komen. Het slagingspercentage van de selectiedag is echter niet voldoende om alle vacatures 

voor Young Professionals op te vullen. De vraag die nu heerst in het management van Capgemini is 

hoe de instroom van Young Professionals vergroot kan worden. Een mogelijkheid ligt hier bij de 

selectieprocedure.  

Op basis van vele onderzoeken is de selectiedag zo vorm gegeven dat die kandidaten slagen die ook 

daadwerkelijk passen binnen de organisatie en een prestatie kunnen neerzetten die de kwaliteit van de 

organisatie ten goede komt. Het management van Capgemini is daarom van mening dat enkel die 

kandidaten in aanmerking kunnen komen voor een rol als Young Professional. De vraag die in de 

organisatie heerst, is echter of de selectie op basis van opleidingsachtergrond terecht is. De 

selectiecriteria van opleidingsniveau en opleidingsrichting worden gehanteerd om de juiste kennis in de 

organisatie te krijgen. Capgemini is voornamelijk gericht op de ICT-sector die zich kenmerkt door een 

snel veranderende complexe omgeving waar specialistische kennis voor nodig is. Daarbij richten steeds 

meer ICT-organisaties zich meer op de consultancytak wat technische veelzijdigheid, interpersoonlijke 

vaardigheden en bedrijfsmatige kennis van de werknemers vereist. (Bright, 2007: 2) Het management is 

van mening dat wanneer enkel die kandidaten met een bepaalde opleiding op opleidingsniveau 

toegelaten worden voor een rol als Young Professional, het minder tijd en geld zal kosten om deze 

nieuwe werknemers uiteindelijk bij een klant te kunnen plaatsen. Een aanname hier is dat de Young 

Professionals met een gerelateerde achtergrond een betere prestatie zullen neerzetten dan iemand met 

een andere opleidingsachtergrond. Met het oog op de krappe arbeidsmarkt en de groei die de 

organisatie voor ogen heeft, staat nu de vraag open of deze aanname terecht is, of kan worden 

bijgesteld.  

1.2.2 Doelstelling 

 

Zoals hierboven vermeld, is het selectieproces van CV’s op aannames gebaseerd. Vanuit de 

verschillende afdelingen binnen Capgemini (hier verder te noemen practices), zetten de 

practicemanagers op het recruitmentoffice uit hoeveel mensen zij nodig hebben en wat hun voorkeur 

heeft. Zo stellen de practicemanagers vast wie en met welke opleidingsachtergrond zij graag op hun 

afdeling zouden zien. De afgelopen jaren is gebleken dat de consultancypractices de voorkeur geven 

aan Young Professionals met een wetenschappelijke opleiding die aansluit op één van de sectoren bij 

Capgemini (Products, Public, Financial, Human Resource, Telecom, Travel & Utilities). De technische 

en outsourcing practices nemen zowel Young Professionals met een wetenschappelijke opleiding als 

met een HBO opleiding aan maar het liefst wel met een technische of ICT-achtergrond. 

Ondanks de strenge selectiecriteria die Capgemini hanteert bij het beoordelen van de CV’s zijn er onder 

de huidige werknemers de nodige uitzonderingen te vinden die ondanks een niet-gerelateerde studie 

toch aan het assessment hebben mogen deelnemen. Zij zijn de organisatie binnengekomen via een 

medewerker van Capgemini of doordat zij een afstudeeropdracht in de organisatie hebben uitgevoerd. 
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Op dit moment zijn er nog geen geluiden vanuit de organisatie te horen dat deze werknemers minder 

goed presteren dan de werknemers die wel een gerelateerde opleidingsachtergrond hebben.  

Dit onderzoek zal duidelijk moeten maken of de aannames, gericht op de opleidingsachtergrond van 

nieuwe werknemers, die de practicesmanagers en het overige management van Capgemini in het 

algemeen hanteren, terecht zijn. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis of Young 

Professionals met een economische, bedrijfskundige, technische of ICT opleidingsachtergrond beter 

presteren in de organisatie Capgemini dan de Young Professionals met een minder gerelateerde 

opleidingsachtergrond.  

1.2.3 Vraagstelling 

 

De volgende hoofdvraag zal in dit onderzoek gesteld worden: 

Is er verschil in de individuele prestatie van een Young Professional met een gerelateerde 

opleidingsachtergrond en een Young Professional met een niet-gerelateerde opleidingsachtergrond in 

de organisatie Capgemini?  

1.3 Relevantie 

1.3.1 Wetenschappelijke relevantie 

 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de conceptualisering van de relatie tussen 

opleiding en de individuele prestatie van de werknemer. Binnen de Human Resource Management 

literatuur is deze directe relatie niet tot nauwelijks onderzocht. Wel is er het nodige onderzoek gedaan 

naar andere factoren die van invloed zijn op de individuele prestatie van de werknemer. (Campbell, 

McCloy, Oppler & Sager, 1993) Met name de motivatie van de werknemer en zijn kennis en kunde 

worden gezien als de grootste factoren om te kunnen presteren in een organisatie. In de wetenschap 

die zich richt op de ‘kennis en kunde’ van de werknemer wordt de generieke intelligentie van het individu 

als belangrijke invloedsfactor gezien. Deze factor zou zelfs kunnen voorspellen hoe iemand uiteindelijk 

presteert. (Boxall & Purcell, 2003, Schmidt & Hunter, 1998, 2004) In de onderzoeken die gedaan zijn 

naar de generieke intelligentiefactor is een beperkte aandacht voor opleiding. De meeste onderzoeken 

stellen dat de generieke intelligentiefactor stabiel is. (Herrnstein & Murray, 1994) Een enkel onderzoek 

duidt aan dat door middel van de juiste educatie de generieke intelligentiefactor actief gehouden kan 

worden. (Adey et al., 2007) Ook is een onderzoeker van mening dat bij het gebrek aan educatie de 

generieke intelligentie van het individu kan afnemen. (Ceci, 2001) Naar aanleiding van de eerdere 

onderzoeken wordt in dit onderzoek onderzocht in hoeverre medewerkers met een andere 

opleidingsachtergrond verschillen in generieke intelligentie. Vervolgens toetst dit onderzoek of de 

generieke intelligentie van invloed is op de individuele prestatie zoals in de wetenschappelijke literatuur 

gesteld wordt. Als aansluiting op de gevonden literatuur wordt ook de directe lijn tussen opleiding en 

individuele prestatie getoetst.    
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1.3.2 Praktische relevantie 

 

Volgens Boxall en Purcell (2003) houden organisaties twee doelen voor ogen: Continuïteit wat 

uiteindelijk voldoende rendement oplevert voor de shareholders en het behouden van een competitief 

voordeel. (Boxall & Purcell, 2003) In een snel veranderende omgeving als de ICT-sector kunnen 

organisaties deze doelen bereiken door het inzetten van innovatief vermogen en het leveren van de 

juiste kwaliteit aan klanten. Dit vraagt om voldoende gekwalificeerde werknemers die hieraan kunnen 

bijdragen.  

Capgemini heeft op dit moment een tekort aan gekwalificeerde werknemers en wil daarom de instroom 

van Young Professionals vergroten. Het management wil daarbij niet dat het innovatieve vermogen en 

de kwaliteit van de organisatie achteruit gaat en eist dus dat enkel die kandidaten een rol als Young 

Professional krijgen aangeboden, die ook daadwerkelijk passen in de organisatie en naar behoren 

kunnen presteren. De strenge selectieprocedure moet dit uitmaken. Wanneer de aanname die hierbij 

gehanteerd wordt, dat Young Professionals met een gerelateerde studie beter presteren dan net 

afgestudeerden met een minder gerelateerde studie, onterecht blijkt te zijn, worden er misschien wel 

geschikte kandidaten in een vroeg stadium geweerd. Door te kijken of er een relatie is tussen opleiding 

en presteren van de Young Professional kan gekeken worden of deze aanname al dan niet terecht is. 

Dit onderzoek moet dan uiteindelijk duidelijk maken of het voor de gehele organisatie Capgemini 

interessant is om de wervingspool voor Young Professionals uit te breiden naar opleidingen die niet of in 

mindere mate economisch, bedrijfskundig, technisch of ICT gericht zijn om de instroom van Young 

Professionals te vergroten.  

1.4 Leeswijzer 

 

Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoek ingeleid en de 

vraagstelling gepresenteerd. Het tweede hoofdstuk schetst het theoretisch kader waarbinnen het begrip 

‘individuele prestatie’ verder wordt uitgediept. Hoofdstuk drie zet de methoden van onderzoek uiteen. 

Hierin worden achtereenvolgens het onderzoeksdomein, de onderzoekspopulatie, het onderzoeksmodel 

met de daarbij horende hypothesen en meetinstrumenten, de analysetechnieken en de betrouwbaarheid 

en validiteit van het onderzoek besproken. Hoofdstuk vier zal vervolgens de resultaten van dit 

onderzoek bespreken. Het laatste hoofdstuk presenteert de conclusie die een antwoord geeft op de 

vraagstelling. In de discussie, die ook in hoofdstuk vijf besproken wordt, worden de resultaten in het licht 

van de gebruikte methode en de theorie besproken. Hieruit volgen de nodige aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en de aanbevelingen voor de organisatie zelf. Tot slot vindt er een reflectie plaats 

waarbij de nodige kanttekeningen gezet worden bij het onderzoek en mijn ervaringen als onderzoeker 

besproken worden. 
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2 Theoretisch Kader 

Om het theoretisch kader te scheppen waarbinnen dit onderzoek zal plaatsvinden wordt eerst het kader 

gevormd waarbinnen ‘individuele prestaties’ vallen, het Human Resource Management. Zo zal het 

begrip HRM en het doel van HRM gedefinieerd worden. Vervolgens zal het HR-model van Fombrun 

(1982) centraal komen te staan, waarin de verschillende HR-processen verwerkt zijn. Hierna wordt 

dieper ingegaan op de individuele prestatie zelf. Eerst zal het begrip prestatie worden gedefinieerd 

waarna er gekeken wordt naar de invloedsfactor ‘intelligentie’ op prestatie en hoe de daadwerkelijke 

prestaties vervolgens beoordeeld kunnen worden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het conceptuele 

model en de opgestelde hypothesen.  

2.1 Inleiding 

 

Al enige tijd zijn er technologische, economische en demografische ontwikkelingen gaande die de aard 

van werk, organisatiestructuren en omgevingen van organisaties veranderen. (Rollins & Roberts, 1998 

geciteerd in de Waal, 2001: 19) Deze ontwikkelingen hebben elk de nodige gevolgen voor de manier 

waarop organisaties met hun werknemers omgaan. De Waal (2001) zet in zijn boek ‘Presteren is 

mensenwerk’ enkele ontwikkelingen die gevolgen hebben voor werknemers op een rij. Als eerste 

ontwikkeling ziet hij dat organisaties steeds meer doen met steeds minder mensen. De organisaties 

stellen daarbij zwaardere eisen aan hun werknemers. Met behulp  van grote investeringen in informatie- 

en communicatietechnologieën streven veel organisaties naar een productiviteitsstijging. Volgens de 

Waal (2001) dwingt dit de werknemers om vaardiger, competenter en productiever te worden. Als een 

volgende ontwikkeling stelt hij dat werknemers vaker gevraagd wordt om te delen in de risico’s van het 

zakendoen, door het accepteren van prestatie- en flexibele beloningen. Bij het omschrijven van de 

laatste ontwikkeling noemt de Waal de relatie tussen klanten en organisaties die steeds belangrijker 

wordt. De klanten worden veeleisender ten gevolge van de toenemende wereldwijde concurrentie. Zo 

verwachten zij een betere service, kwaliteit, snelheid, flexibiliteit en beter maatwerk. Klantenservice en 

klanttevredenheid zijn daarbij termen waarop binnen organisaties steeds meer de nadruk wordt gelegd. 

(de Waal, 2001: 19)  

Technologische, economische en demografische ontwikkelingen dwingen organisaties om hun 

personeelsmanagement anders in te richten. Zo maken steeds meer organisaties gebruik van een 

effectief Human Resource Management (HRM), waarbij de werknemers als belangrijkste kapitaal 

worden gezien. De opkomst van HRM is nauw verbonden met de ontwikkelingen die in organisaties 

gaande zijn. Beardwell en Holden (1994) leggen dit als volgt uit: “Any assessment of the emergence of 

Human Resource Management has, at least, to take account of this changing context of employment 

and provide some explanations as to the relationships that exist between the contribution HRM has 

made and, on the other hand, the impact such changes have had on the theory and practice of HRM 

itself.” (geciteerd in Beardwell & Claydon, 2007: 4)  

Waar HRM ontstond als een nieuw fenomeen is het inmiddels uitgegroeid tot de meest populaire term 

als het gaat om managementactiviteiten gericht op werknemersrelaties. Al sinds de opkomst van deze 

nieuwe trend bestaat er een discussie wat HRM nou precies inhoudt. Deze discussie richtte zich in de 
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eerste jaren met name op het verschil tussen HRM en het traditionele personeelsmanagement. 

Inmiddels is de discussie verschoven naar de invloed van HRM op werknemersrelaties en op het 

presteren van de organisatie. (Beardwell & Claydon, 2007: 4-5) Dit onderzoek richt zich op de 

individuele prestatie van werknemers. Het theoretisch kader zal zich daarom richten op de relatie tussen 

HRM en de individuele prestatie van de werknemer. Eerst zal het begrip HRM nader worden bekeken.   

2.2 Human Resource Management 

2.2.1 Definitie HRM 

 

Ondanks de populariteit van de term HRM, is er nog altijd geen eenduidige definitie te geven voor de 

betekenis van deze term. In de breedste zin van het woord stellen Boxall en Purcell (2003) dat HRM te 

omschrijven is als alle activiteiten om arbeidsrelaties te kunnen managen. (Boxall & Purcell, 2003: 1) 

Volgens velen is HRM echter aanzienlijk anders dan personeelsmanagement en pleiten zij dus voor een 

meer specifieke definitie. Ook over een meer specifieke definitie heerst echter onenigheid. Een groep 

stelt dat HRM met name gericht is op het vergroten van de betrokkenheid en het vermogen van de 

werknemers om de organisatieprestaties te verbeteren. Zo definieert Story (1995) HRM als “a distinctive 

approach to employment management which seeks to achieve competitive advantage through the 

strategic deployment of a highly committed and capable workforce, using an array of cultural, structural 

and personnel techniques.” (geciteerd in Beardwell & Claydon, 2007: 5) Een andere groep richt zich 

meer op het strategische aspect van HRM. Buchanan en Huczynski (2004) geven daarom de volgende 

definitie voor dit begrip: “A managerial perspective which argues the need to establish an integrated 

series of personnel policies to support organisational strategy.” (geciteerd in Beardwell & Claydon, 2007: 

5) 

De verschillen van inzicht over de definitie van HRM hebben geleid tot het ontstaan van twee 

verschillende benaderingen: de ‘zachte’ en de ‘harde’. De eerste benadering richt zich met name op de 

betrokkenheid, kwaliteit en flexibiliteit van de werknemers. De ‘harde’ benadering legt de nadruk meer 

op de strategie van hoe werknemers worden ingezet om de organisatiedoelen te bereiken. (Beardwell & 

Claydon, 2007: 5) 

2.2.2 Strategisch HRM 

 

Volgens Doorewaard en de Nijs (1999) is het centrale uitgangspunt van de hedendaagse HRM dat de 

werknemer als human resource, ook wel human capital genoemd, gezien wordt. De werknemer wordt 

niet alleen meer als kostenpost gezien, maar kan door het voeren van het juiste beleid zelfs een bron 

zijn van opbrengsten. Volgens Doorewaard en de Nijs is dit een uitgangspunt van strikt zakelijke en 

economische aard. Zij zijn van mening dat het voeren van een HRM-beleid een onderneming uiteindelijk 

het hoogste rendement en de meeste effectiviteit biedt. (Doorewaard & de Nijs, 1999: 31) Zo kan de 

werknemer in een markt die hoge eisen stelt met betrekking tot kwaliteit, flexibiliteit en 

innovatievermogen de kritieke succesfactor zijn. (Doorewaard & de Nijs, 1999: 31)  
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Wanneer de werknemer als succesfactor gezien wordt is het volgens Doorewaard en de Nijs (1999) 

vanzelfsprekend dat het personeelsmanagement een integraal onderdeel moet zijn van het strategische 

organisatiebeleid. Op die manier zullen strategische beslissingen op het gebied van technologie, 

marketing, investeringen etc. doordacht moeten worden op hun sociale en organisatorische gevolgen. 

Omgekeerd betekent dit dat beslissingen die worden genomen op het gebied van personeelsbeleid 

gevolgen kunnen hebben voor of beperkingen kunnen stellen aan de strategische bedrijfsvoering. Om 

deze reden pleiten Doorewaard en de Nijs (1999) er voor dat de doelstellingen van het strategisch 

personeelsbeleid gekoppeld dienen te worden aan de strategische organisatiedoelen. Fombrun et al. 

(1982) zijn zelfs van mening dat het strategisch inzetten van HRM kan bijdragen aan het behalen van de 

organisatiedoelen. (Fombrun et al., 1982: 47) Op een markt met toenemende concurrentie houden 

organisaties volgens Boxall en Purcell (2003) twee doelen voor ogen: Continuïteit die uiteindelijk 

voldoende rendement oplevert voor de shareholders en het behouden van een competitief voordeel. 

Deze doelen kunnen volgens hen bereikt worden door een juiste combinatie van ‘Human Resource 

(HR)-doelen’ en ‘non HR-doelen’. Onder de eerste plaatsen zij arbeidsproductiviteit, 

organisatieflexibiliteit en ‘social legitimacy’. Verkoop, marktaandeel, winst etc. worden onder de noemer 

van ‘geen HR-doelen’ geplaatst. Arbeidsproductiviteit is de waarde van de output van werknemers in 

verhouding tot de kosten voor werknemers. Boxall en Purcell (2003) zijn van mening dat een juiste 

arbeidsproductiviteit bereikt kan worden door de gehele combinatie van HR-filosofie, processen, beleid, 

programma’s en methoden zo vorm te geven, dat de werknemers naar voldoening presteren zonder dat 

de kosten daardoor te hoog oplopen. (Boxall & Purcell, 2003: 8-9) In de literatuur zijn verscheidene HR-

programma’s te vinden om deze arbeidsproductiviteit te bereiken. Boselie et al. (2005) concluderen in 

hun onderzoek, waar ze zoeken naar de verschillen en overeenkomsten van de uitgevoerde 

onderzoeken naar HRM en prestatie van de afgelopen jaren, dat er een top vier bestaat van 

strategische HR-programma’s. Dit zijn: training en ontwikkeling, beloningssystemen, 

prestatiemanagement (inclusief beoordeling) en een zorgvuldige werving en selectie. (Boselie et al., 

2005: 73) Het tweede HR-doel ‘organisatieflexibiliteit’ is onder te verdelen in een lange termijndoel en 

een korte termijndoel. Onder het korte termijndoel verstaan Boxall en Purcell (2003) de flexibiliteit van 

een organisatie om werknemers in te zetten wanneer de vraag groot is en om het in slechtere tijden met 

minder werknemers te doen. Op de lange termijn is het van belang dat een organisatie zich snel kan 

aanpassen in een snel veranderende omgeving. Is de organisatie bijvoorbeeld in staat om haar 

producten, markten en technologieën aan te passen? Kan zij sneller leren dan haar concurrenten? Tot 

slot wordt als HR-doel ‘social legitimacy’ genoemd. Boxall en Purcell (2003) duiden hier op de 

betrokkenheid van de organisatie bij haar werknemers als actors in onze samenleving. Door hierin te 

investeren kunnen organisaties zowel hun reputatie op de arbeidsmarkt vergroten als bijdragen aan een 

betere leefomgeving. Dit kan zowel op financieel-, milieu- als op sociaal gebied. (Boxall & Purcell, 2003: 

6-12) 

Naast het gegeven dat HRM kan bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen (harde 

benadering), is het ook van invloed op het binden en behouden van werknemers (zachte benadering). In 

tijden van een krappe arbeidsmarkt ten gevolge van demografische veranderingen (vergrijzing van de 

bevolking, dalende geboortecijfers, economische migratie), sociale evoluties (veranderende 

levensstijlen), niet-aangepaste opleidingsprogramma’s, globalisering en nieuwe bedrijfspraktijken 

(outsourcing, offshoring) in samenhang met een sterk aantrekkende economie, kan het gevaar bestaan 

dat door het ontbreken van de juiste werknemers de organisatiedoelen niet gehaald worden. (Marey et 

al., 2002: 1) Dit is zeker het geval in kennisintensieve organisaties waar informatie wordt omgevormd tot 
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kennis. Deze organisaties hebben de nodige professionals en experts in dienst die deze transformatie 

tot stand kunnen brengen. (Noordegraaf, 2004: 199) Boxall en Purcell (2003) zijn van mening dat 

kennisintensieve organisaties zich begeven in een concurrentiestrijd waar het gaat om sneller te kunnen 

leren dan je concurrenten en je kennis zo effectief mogelijk inzetten om zo competitief voordeel te 

behalen. (Boxall & Purcell, 2003: 83) Alleen wanneer de kwaliteit van de dienst of het product beter is 

dan bij de concurrent, zal de organisatie haar klanten behouden. Gedreven door deze concurrentiestrijd 

wordt de vraag naar professionals steeds groter. De schaarste aan hoogopgeleide werknemers zorgt 

echter voor een nieuwe concurrentiestrijd en wel het binden en boeien van professionals: welke 

werkgever kan de meeste en beste professionals aan zich binden en behouden? Steeds meer 

kennisintensieve organisaties leggen daarom de laatste jaren de nadruk op hun HR-beleid en zien hun 

menselijk kapitaal als hun belangrijkste goed.  

2.2.3 HR-model 

 

In welke mate een HR-beleid wordt uitgevoerd en de verschillende instrumenten worden ingezet 

verschilt per organisatie. Volgens Doorewaard en de Nijs (1999) is succesvol personeelsmanagement 

enkel mogelijk als de verschillende instrumenten in onderlinge samenhang zijn ontwikkeld. 

“Instrumenten van werving en selectie, beloning, beoordeling, opleiding etc. moeten onderling 

consistent zijn en elkaar versterken.” (Doorewaard & de Nijs, 1999) Volgens Fombrun et al. (1982) 

kunnen we in ieder geval in elke organisatie vier processen of functies vinden die het HR-systeem van 

de organisatie vormen: selecteren, beoordelen, belonen en ontwikkelen. Fombrun et al. (1982) hebben 

deze processen als volgt schematisch weergegeven in een HR-cycle waarin de samenhang tussen de 

verschillende processen getoond wordt (Fombrun et al., 1982, 50): 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1. De Human Resource Cycle (Fombrun et al., 1982: 50) 

De volgende vier HRM-aandachtsgebieden komen in dit model naar voren:  

Instroom: dit proces is te verdelen in selectie, promotie en plaatsing. Kortom, het gaat hier om het 

afstemmen van beschikbare mensen met functies in de organisatie. Dit kan zowel met mensen die zich 

nog niet in de organisatie bevinden als met de al aanwezige werknemers.  

Beloning: de mensen die zich in de organisatie bevinden worden beloond voor hun geleverde prestaties. 

Dit kan op vele manieren. Fombrun et al. (1982) sommen er een paar op: betalingen (salaris, bonussen, 

aandelen/opties, uitkeringen, extra verdienste), promotie, aanbeveling vanuit het management, nieuwe 

carrièremogelijkheden, waardering van klanten, meer zelfvoldoening, een mogelijkheid om verder te 

leren, baanzekerheid en financiële zekerheid, meer verantwoordelijkheid, meer respect van collega’s en 

tot slot vriendschap met collega’s. 

Ontwikkeling 

Instroom Beoordelen 

Beloning 

Prestatie 
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Ontwikkeling: hieronder vallen alle activiteiten die erop gericht zijn individuen kennis en vaardigheden te 

geven voor het uitvoeren van hun functies. Ontwikkeling is onder te verdelen in drie gebieden:  

 (1)  verbetering, het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties;  

 (2) carrièreplanning, een langetermijnplanning voor individuele groei en ontwikkeling in relatie 

 met de mogelijkheden binnen de organisatie;  

 (3) successieplanning, gericht op de langetermijnplanning van de organisatie waarbij 

 werknemers zo worden ontwikkeld, dat zij ingezet kunnen worden op projecten in de toekomst.  

 Een organisatie die ten gevolge van haar snel veranderende omgeving veel strategische 

 veranderingen ondergaat zal een systeem moeten opzetten om te voorspellen welke behoeften 

 men heeft in de toekomst en welke werknemers kunnen bijdragen in deze behoeften.  

Beoordelen: dit proces staat in het midden in de HR-cycle en is met de drie andere processen sterk 

verbonden. Zo worden beloningen uitgekeerd naar aanleiding van de beoordelingen. Verder is het 

zonder beoordelingen onmogelijk om te voorspellen welke kwaliteiten de organisatie in huis heeft of te 

kort komt. Tot slot laat de beoordeling van het individu zien hoe hij presteert en wat zijn potentieel is 

oftewel: hoe beweegt hij zich in de toekomst. Op basis hiervan kan een verdere ontwikkeling gepland 

worden. Om deze reden pleiten Fombrun et al. (1982) ervoor dat het beoordelingssysteem gelijk loopt 

aan de organisatiestrategie. (Fombrun et al., 1982: 51-58)  

Fombrun et al. (1982) zijn van mening dat de HR-processen uit de HR-cycle zo nauw verbonden zijn dat 

het hele HR-systeem zo sterk is als de zwakste schakel van het systeem. Dit betekent dat alle 

processen de nodige aandacht verdienen en goed op elkaar aan moeten sluiten om zo effectief mogelijk 

te zijn. (Fombrun, et al., 1982: 60) Zoals het model al laat zien is het ventrale doel een verhoging van 

het prestatieniveau, zowel van de individuele werknemer als van de organisatie in haar totaliteit. 

Uitgangspunt daarbij is de aanname dat dit doel alleen bereikt kan worden als de instrumenten ingesteld 

zijn op de organisatiestrategie. (Doorewaard & de Nijs, 1999) Zo stelt Fombrun et al. (1982) dat er niet 

alleen naar de uitvoering van de processen zelf gekeken moet worden, wat op operationeel niveau 

gebeurt, maar zeker ook op strategisch niveau men moet bepalen hoe de processen het best ontworpen 

kunnen worden. Op die manier kunnen de HR-processen namelijk bijdragen aan het behalen van de 

organisatiedoelen van nu en in de toekomst. Op strategisch niveau wordt er vooral gekeken naar het 

beleid dat de organisatie wil voeren en welke doelen zij nastreeft als organisatie. Op het 

managementniveau wordt beslist welke middelen voorhanden zijn en welke middelen daadwerkelijk 

worden ingezet om het strategisch plan van de organisatie uit te zetten. (Fombrun et al., 1982: 51-58). 

De vier HR-processen kunnen zo op de verschillende niveaus bekeken worden: 

 

 

 

 

 



|   the way we see it 

11 

  

Selectie 

 

Beloning 

 

Ontwikkeling 

 

Beoordeling 

Operationeel 

niveau 

Ontwikkelen staf 

en 

wervingsplannen 

Salaris-

administratie en 

administratie 

overige 

arbeidsvoor-

waarden 

Specifieke 

trainingen en 

ontwikkelings-

programma’s 

uitvoeren 

Uitvoeren en 

administratie van 

de beoordelingen 

Management 

Niveau 

Toekomstplanning 

voor het aantal 

werknemers 

Ontwerpen van 

beloningssystemen 

(salarisplan, 

cafetariamodel) 

Management en 

organisatie-

ontwikkeling en het 

in gang zetten van 

de zelfontwikkeling 

van werknemers 

Het ontwikkelen 

van betrouwbare 

beoordelings-

systemen om 

huidig en 

toekomstig 

potentieel  te 

ontdekken en 

prestaties te 

meten. 

Strategisch 

Niveau 

Besluiten welke 

criteria gehanteerd 

moeten worden om 

diegene te 

selecteren die het 

meest geschikt is 

om de organisatie 

op langere termijn 

te leiden 

Besluiten hoe 

werknemers 

beloond moeten 

worden om de 

organisatiedoelen 

te bereiken 

Besluiten welke 

kwaliteiten men in 

huis wil hebben om 

de toekomst van 

de organisatie te 

waarborgen 

Besluiten waar 

werknemers op 

beoordeeld moeten 

worden om de 

juiste kwaliteiten 

voor de toekomst 

in huis te hebben 

 

Figuur 2.2. HR-processen op organisatieniveau (Fombrun et al., 1982: 52) 

Zoals al eerder gesteld worden de HR-processen volgens Fombrun et al. (1982) zo vorm gegeven dat 

zij van invloed kunnen zijn op de prestaties op zowel het individuele- als op organisatieniveau. Prestatie 

kan gezien worden als een functie van alle HR-processen: De mensen worden geselecteerd van wie 

men verwacht dat zij het best zullen presteren in de betreffende functie: de werknemers worden 

gemotiveerd om goed te presteren door hen te belonen: door middel van ontwikkeling kan men de 

prestaties van werknemers verhogen: en door de prestaties te beoordelen kan men de beloning 

vaststellen. (Fombrun et al., 1982: 50) Dit onderzoek richt zich op de individuele prestaties van 

werknemers. Om deze reden zal in de volgende paragraaf het begrip ‘prestatie’ uit de HR-cycle verder 

uitgewerkt worden. Zo wordt het begrip gedefinieerd en zal de invloedsfactor op prestatie, intelligentie, 

uitgewerkt worden. Vervolgens wordt ook het HR-proces ‘beoordelen’ uitgelicht. Door middel van een 

beoordelingsproces kunnen de prestaties van de werknemers namelijk gemeten worden.   
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2.3 Individueel presteren 

2.3.1 Definitie prestatie 

 

Roe (1997) geeft twee definities voor prestatie: “1. Het proces waardoor een persoon (of een verband 

van personen) een gegeven arbeidsdoel tracht te realiseren; 2. De overeenkomst tussen het 

arbeidsdoel en de uitkomst van het proces waardoor een persoon (of een verband van personen) het 

doel tracht te realiseren.” (Roe, 1997 in Breman & Bruinsma, 2006) De laatste definitie omschrijft 

prestatie zoals deze in de HR-cycle bedoeld is. Wanneer de arbeidsdoelen van het individu in lijn liggen 

met de doelen van de organisatie, dan kan het behalen van de arbeidsdoelen tevens een bijdrage 

leveren aan het behalen van de organisatiedoelen, oftewel de prestaties van de organisatie. In dit 

onderzoek staat het individueel presteren centraal, ook wel arbeidsprestatie genoemd. Volgens Pfeffer 

(1991) wordt een hogere arbeidsprestatie behaald wanneer de werknemer harder en slimmer werkt en 

meer verantwoordelijkheid neemt. (geciteerd in Gould-Williams, 2003: 28) 

Campbell, McCloy, Oppler en Sager (1993) zijn van mening dat het individueel presteren de som is van 

de kennis en kunde van het individu, motivatie en de mogelijkheden om een prestatie te kunnen leveren 

in een specifieke context. (geciteerd in Boxall & Purcell, 2003: 137) Boxal en Purcell (2003) sluiten zich 

hierbij aan en verdelen de individuele bekwaamheden onder in ‘verklarende’  kennis (wat we weten van 

dingen) en ‘procedurele kennis en vaardigheden’ (hoe we daadwerkelijk de dingen doen). Onder de 

eerste plaatsen zij feiten, principes, doelen en zelfkennis. Als procedurele kennis en vaardigheden 

noemen zij de cognitieve, psychomotorische, fysieke, zelf-management en interpersoonlijke 

vaardigheden. Bij motivatie wijzen de onderzoekers op de keuze die een individu maakt om te 

presteren, zijn niveau van inzet en zijn doorzettingsvermogen. Volgens Boxall en Purcell (2003) is het 

tot slot ook belangrijk om naar de ‘mogelijkheden voor presteren’ te kijken. Dit laat namelijk zien dat de 

individuele prestatie ingesloten is in een context. (Boxall & Purcell, 2003: 138) Zij zijn van mening dat 

organisaties die mensen moeten aannemen en ontwikkelen, die de betreffende functie kunnen en willen 

uitvoeren. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat wat betreft het ‘kunnen’, de intelligentie van het 

individu van grote invloed is op zijn prestaties. (Boxall & Purcell, 2003, Schmidt & Hunter, 1998, 2004, 

Gottfredson, 1998, 2002 etc.) Uit de onderzoeken van Schmidt en Hunter (1998, 2004) blijkt zelfs dat 

intelligentie het best kan voorspellen hoe iemand gaat presteren. (Schmidt & Hunter, 1998, 2000)  

2.3.2 Intelligentie en prestatie 

 

Het niveau van kennis en kunde kan per individu sterk uiteenlopen. Uit een literatuurstudie van 

verscheidene onderzoeken concluderen Boxall en Purcell (2003) dat de algemene (generieke) 

intelligentiefactor hier van grote invloed is. (Boxall & Purcell, 2003: 139) De basis voor dit gegeven is in 

1904 ontstaan toen Spearman ontdekte dat de scores op verschillende intelligentietests voor een groot 

deel door een gemeenschappelijke factor verklaard kunnen worden. Hij concludeerde dat deze 

intelligentietests grotendeels hetzelfde meten. Spearman (1904) noemde deze factor g waarmee hij 

verwijst naar ‘general intelligence’. (geciteerd in Gottfredson, 1998: 26) Een onderzoek van Kirsch en 

Mosenthal laat zien waar de g-factor voor staat. Zij hebben in 1990 bij het ‘U.S. Department of 

Education’s National Adult Literacy Survey (NALS)’ drie tests uitgezet voor het analyseren van items 
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waarbij zij  ‘complexiteit van het opnemen en verwerken van informatie’ als actieve factor in alle drie de 

tests zagen terugkomen. Een later onderzoek van Reder (1998) bewijst dat alle drie deze tests een 

generieke factor bevatten. Gottfredson (2002) omschrijft g daarom als het vermogen, om te gaan met 

complexiteit, oftewel, g is het vermogen om informatie op te nemen en te verwerken. (Gottfredson, 

2002: 29) Volgens Gottfredson staat de g-factor voor: redeneren, probleemoplossing, abstract denken 

en snel leren. (Gottfredson, 1998: 26-27) Een complexe functie waar veel en snelle verwerking van 

informatie voor nodig is, vraagt om een duidelijk aanwezige g-factor van de werknemer die de functie uit 

moet voeren. (Gottfredson, 2002: 36) Een hoge g-factor zorgt er namelijk voor dat de werknemer snel 

de kennis die voor de uit te voeren functie nodig is, kan vergaren en verwerken wat leidt tot de juiste 

arbeidsprestaties. (Schmidt & Hunter, 2004: 170) In de literatuur wordt ‘generieke intelligentie’ niet altijd 

de g-factor genoemd. Zo spreekt men ook wel over de ‘cognitieve vaardigheden’ of ‘mentale 

vaardigheden’ van het individu en wordt de term ‘Intelligentie Quotiënt’ (IQ) vaak gebruikt. De g-factor is 

echter niet hetzelfde als IQ. Zo stellen Bloemers en van der Molen (2004): “ [..] een g-score ontstaat 

door een grote verzameling verschillende intelligentietests te factoranalyseren. Een IQ-test kan men 

zien als een soort huis-, tuin- en keukenuitvoering van g. (De correlatie tussen beide is groter dan .90) ” 

(Bloemers & van der Molen, 2004: 6) 

2.3.2.1 Generieke intelligentie als invloedsfactor voor prestatie 

Wanneer mensen die onvoldoende zullen gaan presteren geselecteerd worden, dan kan dit een gevaar 

opleveren voor de organisatie. Het is daarom belangrijk dat organisaties die mensen aantrekken en 

plaatsen die de juiste prestaties kunnen neerzetten om een organisatie productief te laten zijn. (Boxall & 

Purcell, 2003: 140) Schmidt en Hunter hebben in 1980 en 1984 een onderzoek gedaan bij de ‘U.S. 

Employment Service’ naar de betrouwbaarheid voor het voorspellen van prestatie per functie. Zij 

hebben daarbij een onderscheid gemaakt in het niveau van complexiteit van de verschillende functies. 

Zo plaatsen zij onder de groep met de hoogste complexiteit de professionele, wetenschappelijke en 

hoger managementfuncties. Onder de tweede groep bevinden zich de complexe technische functies. De 

derde groep bestaat uit vaardige werkers, technici, hoger administratief medewerker, paraprofessional 

etc. In de vierde groep vinden we de semi-vaardige functies terug en in de laatste groep worden de 

minst complexe functies geplaatst. (Schmidt & Hunter, 2004: 165-166) Zij kwamen daarbij tot de 

volgende resultaten: 

   Prestatiemeting 

Complexiteitsniveau van de 

functie (1 = hoogst, 5 = laagst) 

% van het personeel In functie In training 

1 14.7 .58 .59 

2 2.5 .56 .65 

3 62.7 .51 .57 

4 17.7 .40 .54 

5 2.4 .23 Niet gemeten 

 

Figuur 2.3. Validiteit g-factor bij prestatiemeting (Schmidt & Hunter, 2004: 165) 
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Een volledige betrouwbaarheid heeft een waarde van 1.0. De betrouwbaarheid op het voorspellen van 

prestaties is het hoogst bij de meest complexe functies (.58) en het laagst bij de minst complexe 

functies (.23). Schmidt en Hunter concluderen uit dit onderzoek dat de g-factor (in dit onderzoek GMA 

genoemd) de prestaties van een werknemer beter kan voorspellen voor hogere functies dan voor de 

lagere functies met een minder hoog niveau van complexiteit. Maar zoals de resultaten al laten zien, de 

g-factor heeft zelfs een voorspellende waarde voor de laagste functies. (Schmidt en Hunter, 2004: 166) 

In een vervolgstudie van Schmidt en Hunter uit 2004 stellen zij de hypothese dat naast de g-factor ook 

de meer specifieke intelligentie (bijvoorbeeld verbale en numerieke intelligentie), werkervaring en 

persoonlijkheidskenmerken van invloed kunnen zijn op het presteren van het individu. Voor de eerste 

hypothese stellen zij dat verschillende functies ook verschillende vaardigheden vereisen. Onderzoeken 

uit de afgelopen 10 jaar tonen echter aan dat de specifieke intelligentietests geen toegevoegde 

voorspellende waarden hebben op de intelligentietests die specifiek de g-factor meten. Zo meten deze 

specifieke intelligentietests naast de specifieke component ook weer de generieke intelligentie. Uit 

onderzoek blijkt dat enkel de generieke component uiteindelijk verantwoordelijk is voor het voorspellen 

van de daadwerkelijke prestaties. (Schmidt & Hunter, 2004: 167) Dat ervaring van invloed zou kunnen 

zijn op de prestaties van de individuele werknemer onderbouwen Schmidt en Hunter (2004) met het feit 

dat je door werkervaring meer gelegenheid hebt gekregen om jezelf te ontwikkelen en te leren. De g-

factor speelt echter ook hier een grote rol omdat deze verantwoordelijk is voor hoe snel iemand leert. Zo 

zal iemand met een hogere g-factor maar met dezelfde werkervaring uiteindelijk beter presteren dan 

iemand met dezelfde werkervaring maar die minder snel leert, oftewel een lagere g-factor bezit. 

(Schmidt & Hunter, 2004: 167) De persoonlijkheidskenmerken tot slot blijken ook minder belangrijk te 

zijn in het voorspellen van iemands prestaties dan de g-factor. Zo toont een onderzoek van Judge et al. 

(1999) aan dat drie van de ‘Big five’ persoonlijkheidskenmerken (extraversie, inschikkelijkheid, 

zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaringen/ideeën) bij kinderen kunnen voorspellen 

welk functieniveau en inkomensniveau zij in de toekomst zullen bereiken: zorgvuldigheid, emotionele 

stabiliteit en openheid voor ervaring/ideeën. (geciteerd in Schmidt & Hunter, 2004: 169)  Schmidt en 

Hunter (2004) hebben deze data gebruikt en namen daarbij de afhankelijke variabelen functie- en 

inkomensniveau samen onder de noemer carrièresucces. In hun onderzoek vonden zij dat de drie 

persoonlijkheidskenmerken samengenomen een voorspellende waarde voor carrièresucces hadden van 

.56. Zorgvuldigheid bleek daarin het grootste aandeel te hebben. Wanneer de g-factor in de vergelijking 

werd opgenomen steeg de voorspellende waarde naar .63. De g-factor en het persoonlijkheidskenmerk 

‘zorgvuldigheid’ waren verantwoordelijk voor deze stijging. De g-factor bleek daarin zelfs 59% 

belangrijker te zijn dan het kenmerk ‘zorgvuldigheid’. Daarbij, wanneer de andere 

persoonlijkheidskenmerken uit de vergelijking werden gehaald, bleef de voorspellende waarde .63. 

Schmidt en Hunter concluderen dit onderzoek dat ‘zorgvuldigheid’ het enige persoonlijkheidskenmerk is 

dat van invloed kan zijn op carrièresucces. (Schmidt & Hunter, 2004: 169) Barrick, Mount en Strauss 

(1993) ontdekten dat de voorspellende waarde op prestatie van het kenmerk ‘zorgvuldigheid’ hoger is 

voor managementfuncties met een hoge autonomie dan voor die met een lage autonomie. Volgens hen 

beïnvloedt de factor ‘zorgvuldigheid’ onder andere iemands motivatie en stimuleert deze de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het individu. Zij zijn dan ook van mening dat zorgvuldigheid 

functioneert als een motivatiefactor om te kunnen presteren. (geciteerd in Schmidt & Hunter, 2004: 169) 

De voorspellende waarde van ‘zorgvuldigheid’  op de individuele prestaties blijft echter steken op .31. 

De voorspellende waarde van de g-factor is 60% tot 80% hoger. De g-factor blijft dus de hoogste 

voorspellende waarde hebben voor prestaties. De g-factor en het kenmerk ‘zorgvuldigheid’ vertonen 

echter geen correlatie met elkaar waardoor het meten van iemands zorgvuldigheid een bijdrage kan 
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leveren aan het verhogen van de voorspellende waarde voor prestatie. Het meten van zorgvuldigheid 

kan door middel van een integriteittest die naast zorgvuldigheid ook inschikkelijkheid en emotionele 

stabiliteit meet. Voor het voorspellen van de arbeidsprestaties vinden Ones, Viswesvaran en Schmidt 

(1993) bewijs, dat het meten van integriteit de betrouwbaarheid van de voorspelling met 27% kan 

verhogen in vergelijking tot het enkel meten van de g-factor. (geciteerd in Schmidt & Hunter, 2004: 170) 

Samenvattend hebben Bloemers en van der Molen (2004) de invloedsfactoren op arbeidsprestaties 

schematisch weergegeven waarbij de dikte van de pijl indicatief is voor de sterkte van de relatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.4. Invloedsfactoren op arbeidsprestaties (Bloemers & van der Molen, 2004: 7) 

2.3.2.2 Generieke intelligentie als betrouwbare voorspeller  

Hunter, Schmidt en Judiesch (1990) stellen dat wanneer de complexiteit van de functie groter wordt, de 

individuele prestaties ook omhoog moeten. (geciteerd in Boxall & Purcell, 2003: 140) Wanneer een 

organisatie dus een functie moet vervullen met een hoge complexiteit dan zal men iemand moeten 

selecteren die deze complexiteit aankan, iemand met de juiste kennis en kunde zodat deze naar 

voldoening kan presteren. Wanneer alle potentiële werknemers gelijk zouden presteren, dan maakt het 

niet uit wie er op een betreffende functie geplaatst wordt aangezien iedereen dezelfde prestatie zal 

neerzetten. Maar wanneer de prestatie van individuen sterk kan verschillen, dan wordt het belangrijk om 

de beste kandidaat te selecteren met een zo betrouwbaar mogelijk selectie-instrument. (Schmidt & 

Hunter, 1998: 262) Schmidt en Hunter hebben in 1998 een uitgebreid onderzoek gedaan naar welke 

selectie-instrumenten het best de toekomstige prestaties van de werknemers kunnen voorspellen. Zo 

hebben zij een lijst van 19 selectie-instrumenten opgesteld die de gemiddelde betrouwbaarheid voor het 

voorspellen van arbeidsprestaties laat zien. Deze gegevens zijn verzameld aan de hand van 
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verschillende meta-analyses die over 20 jaar zijn uitgevoerd. De uiteindelijke prestaties binnen een 

functie zijn gemeten aan de hand van beoordelingen door leidinggevenden. Ook de productiecijfers, 

verkoopcijfers etc. werden in deze onderzoeken meegenomen. Daarnaast geven zij ook weer in 

hoeverre de validiteit van een voorspelling wordt verhoogd door toevoeging van een tweede voorspeller. 

(Schmidt & Hunter, 1998: 264) 

 

Voorspeller voor 

arbeidsprestaties 

 

Validiteit 

 

Toegevoegde validiteit 

naast gebruik 

intelligentietest 

Intelligentietest .51 -- 

Arbeidsproeven .54 24% 

Gestructureerd interview .51 24% 

Test voor functiekennis .48 14% 

Integriteitsvragenlijsten .41 27% 

Ongestructureerd Interview .38 8% 

Assessment Center Methode .37 4% 

Collega-beoordelingen .36 14% 

Biografische gegevens .35 2% 

Conscientieusheidsvragenlijsten .31 18% 

Referenties .26 12% 

Genoten jaren opleiding .10 2% 

Interesse .10 2% 

Jaren werkervaring .18 6% 

Leeftijd -.01 0% 

 

Figuur 2.5. Validiteit selectie-instrumenten  (Schmidt & Hunter, 1998: 265) 

Uit de resultaten volgt dat de intelligentietest de hoogste validiteit geeft op arbeidsproeven na. Zoals al 

eerder genoemd komt dit met name doordat deze tests in hoge mate de g-factor meten. De ene test legt 

meer de nadruk op het meten van de g-factor dan een andere. Zo kan met een test die het inductieve 

logisch redeneren van het individu meet (bijvoorbeeld de scales CLS) de g-factor in hogere mate meten 

dan de tests die meer op de specifieke intelligentie zijn gericht. Deze tests, zoals de test die het 

deductieve logisch redeneren meet (bijvoorbeeld de scales fx), de test die numeriek redeneren meet 

(bijvoorbeeld de scales numeriek) en de test die verbaal redeneren meet (bijvoorbeeld de scales 

verbal), meten de g-factor wel, maar tevens ook een meer specifiek deel. (Schmidt & Hunter, 2004: 167) 

Onder arbeidsproeven verstaan we de simulaties van taken die in een bepaalde functie uitgevoerd 

moeten worden. Zo kan een kandidaat bijvoorbeeld gevraagd worden om een serie kapotte motoren te 

repareren. Deze proeven worden over het algemeen gebruikt bij functies die bepaalde vaardigheden 
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vereisen als technici, monteurs, bouwvakkers etc. De proeven kunnen echter enkel gebruikt worden 

wanneer de kandidaten het werk al kennen. Ditzelfde geldt voor de kennis van functietests waarbij 

gekeken wordt hoeveel specifieke kennis men heeft over de taken die in een betreffende functie 

uitgevoerd moeten worden. (Schmidt & Hunter, 1998: 267) Een andere uitzondering zijn de interviews, 

assessmentcentermethode en de biografische gegevens. Waar bijvoorbeeld intelligentietests en 

bepaalde vragenlijsten één element meten om de arbeidsprestaties te voorspellen, zijn interviews, 

assessmentcentermethoden en het voorspellen op basis van biografische gegevens methoden waar 

meerdere elementen mee gemeten kunnen worden. Schmidt en Hunter vinden echter empirisch bewijs 

dat de voorspellende waarde van deze methoden niet veel varieert wanneer er voor een andere 

combinatie van de te meten elementen wordt gekozen. Met dit gegeven hebben zij deze voorspellers 

toch in de lijst opgenomen. (Schmidt & Hunter, 1998: 271) Uit de lijst kan men nu concluderen dat de 

verschillende methoden die organisaties kunnen hanteren om mensen te selecteren grote verschillen 

vertonen in hun voorspellende waarde op de arbeidsprestaties bij een functie met een bepaald niveau 

van complexiteit. Zo kunnen interesses en het genoten aantal jaren opleiding bijna niet voorspellen hoe 

iemand in een bepaalde functie zal gaan presteren. Het gebruik van grafologie is al helemaal niet 

betrouwbaar. Intelligentietests en arbeidsproeven daarentegen geven een hoge voorspellende waarde. 

Wanneer verschillende voorspellers gecombineerd worden blijken de combinatie van intelligentietests 

en integriteittests (die onder andere het persoonlijkheidskenmerk ‘zorgvuldigheid’ meet) en de 

combinatie van intelligentietests en interviews de hoogste voorspellende waarde te geven. Deze 

methoden zijn alle toe te passen op zowel beginnende als ervaren kandidaten. Daarnaast zijn Schmidt 

en Hunter (1998) van mening dat combinatie van intelligentietest-integriteitstest en intelligentietest-

interview het meest praktisch in gebruik zijn en minder kosten dan het gebruik van andere combinaties. 

Tot slot meet de integriteittest, zoals al eerder gesteld ook een motivatiefactor; het meet de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de kandidaat. (Schmidt & Hunter, 1998: 271)  

2.3.2.3 Generieke intelligentie in ontwikkeling 

Nu we weten dat de g-factor de hoogste voorspellende waarde heeft voor arbeidsprestaties op functies 

met een hoog complexiteitsniveau, is het interessant om te weten waar de mensen met een hoge g-

factor te vinden zijn en of deze g-factor te ontwikkelen is. Bij het verklaren van het verschil in het niveau 

van de g-factor tussen individuen zijn McGue en Bouchard (1998) tot de ontdekking gekomen dat de g-

factor een sterke genetische basis heeft. (Schmidt & Hunter, 2004: 162) Dit gegeven is in het verleden 

ook door andere auteurs onderzocht. Op basis van Hernnstein en Murray (2004) zijn de inzichten die 

dat onderzoek heeft opgeleverd als volgt samen te vatten: g is een stabiele factor, die niet door de 

omgeving te beïnvloeden is. (Herrnstein & Murray, 1994) In een wat recenter onderzoek van Deary et 

al. (2000) blijkt zelfs uit de resultaten dat de g-factor stabiel kan blijven tot 65 jaar. (Schmidt & Hunter, 

2004: 162) Adey et al. (2007) hebben door middel van hun literatuurstudie de nodige inzichten 

verkregen dat de g-factor niet zo stabiel is zoals men stelt. Zo wijzen zij op de verschillende 

onderzoeken van Dasen die in 1972 al aantoonde dat wanneer de omgeving veranderde ook het niveau 

van hoger denken zich verder ontwikkelde. In een later onderzoek vond Flynn (1987, 1994) zelfs het 

bewijs dat de gemiddelde scores op de standaard IQ tests in de Amerikaanse gemeenschap vanaf de 

jaren 1930 waren gestegen. Dit wordt ook wel het Flynn-effect genoemd. Oorzaken hiervan werden 

gezocht in de verbeterde voeding, de trend naar kleinere families, beter onderwijs, een grotere 

omgevingscomplexiteit en een meer intellectueel stimulerende omgeving. Ook Shayer, Coe en Ginsburg 

(2007) vinden ondersteunend bewijs voor het argument dat een veranderende omgeving van invloed is 



|   the way we see it 

18 

op de algemene intelligentie. (geciteerd in Adey et al., 2007: 81) Hierop aansluitend zoekt Ceci in zijn 

onderzoek van 1991 naar een verband tussen opleiding en de scores op IQ-tests die sterk g-geladen 

zijn.  Hij kijkt hierbij met name naar de invloed van opleiding op de IQ-scores. Naar aanleiding van zijn 

literatuurstudie concludeert Ceci (1991) dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen opleiding en IQ. 

Deze relatie is gericht op de ‘kwantiteit’ van de opleiding en niet de ‘kwaliteit’. Ceci (1991) verwijst 

daarbij naar verschillende onderzoeken die aantonen dat IQ-scores afnemen op het moment dat er 

minder educatie is. Zo geeft een onderzoek van Jencks et al. (1972) aan dat leerlingen in de hoogste 

klas een hogere score hebben dan de leerlingen in de lagere klas. Heyns (1978) ondervindt daarbij dat 

de IQ-scores van leerlingen zijn afgenomen na de zomervakantie. Gordon (1923) vindt bewijs dat er een 

relatie is tussen het lage IQ van kinderen en het ontbreken van opleiding. Freeman (1934) wijst in een 

vervolgstudie op het ontbreken van een mentale activiteit. (geciteerd in Ceci, 1991: 704-711) De vele 

onderzoeken die over een positieve correlatie spreken tussen IQ en opleiding onderbouwen het 

gegeven, dat de hoeveelheid aan opleiding als verklarende factor kan fungeren voor het feit dat er 

verschillen zijn te vinden in het niveau van de g-factor tussen individuen. Ceci (1991) stelt echter dat dit 

niet de enige verklarende factor hoeft te zijn. Zoals al eerder aangegeven is er ook een genetische 

verklaring te vinden en tonen de diverse onderzoeken een andere relatie aan, zoals de relatie van IQ 

met motivatie of sociaal-economische positie van de ouders. (Ceci, 1991: 711) Adey et al. (2007) gaan 

echter verder in op de relatie tussen de g-factor en opleiding en concluderen naar aanleiding van hun 

onderzoek dat de algemene intellectuele vaardigheden vormbaar zijn. De ontwikkeling kan daarbij zowel 

vertraagd als gestimuleerd worden. (Adey et al., 2007: 82) Volgens Adey et al. (2007) kan het 

daadwerkelijk functioneren van de g-factor door middel van de juiste educatie verbeterd worden. Zo 

moet de student in zijn leerproces met uitdagende vraagstukken geconfronteerd worden en niet met 

enkel die vraagstukken die oplosbaar zijn binnen de capaciteit van de student. Daarnaast is het van 

belang dat de student leert samenwerken waarbij hij leert om naar anderen te luisteren, te discussiëren, 

te oordelen en waarbij men leert om van positie te veranderen. Ook is het van belang dat de student  

zich bewust wordt van de hoeveelheid informatie die hij kan opnemen en verwerken, hoe hij de nieuwe 

kennis moet plaatsen binnen de kennis die hij al in huis heeft en waarbij nieuwe kennis dus niet meteen 

als geheel nieuwe kennis gezien moet worden. Daarbij moet het denk- en leerproces meer aan de 

student zelf worden overgelaten zonder dat dit proces in grote mate geleid wordt door de docent. Tot 

slot moet de leerervaring meer verbonden worden aan het leren voor de toekomst. De leerprocessen 

moeten geëvalueerd worden waarbij gekeken kan worden hoe leerprocessen in het verleden kunnen 

bijdragen aan leerprocessen in de toekomst. (Adey et al., 2007: 93) Anders dan in het onderzoek van 

Ceci (1991) zijn Adey et al. (2007) van mening dat niet enkel de kwantiteit maar zeker ook de 

opleidingsomgeving van invloed is op de g-factor.  

Zoals uit de literatuur blijkt is de g-factor vrij stabiel, maar kan deze factor door middel van opleiding wel 

actief worden gehouden. Wanneer het ontbreekt aan opleiding kan het functioneren van de g-factor 

zelfs verslechteren. Het is daarom ook niet raar dat Boxall en Purcell (2003) stellen dat de rol van 

recruitment en selectie cruciaal is om de mensen met de juiste kennis en kunde in huis te halen. 

Training en ontwikkeling in de organisatie zelf kan volgens hen enkel een aanvullende waarde hebben 

en is dus zeker geen substituut voor ‘selectie’. Door middel van training en ontwikkeling in de 

organisatie kan men de g-factor van de werknemers blijven stimuleren en kunnen de specifieke 

vaardigheden en kennis die nodig zijn bij een bepaalde functie aangeleerd worden. Het blijft echter een 

feit dat de werknemers met een hoge g-factor deze kennis en vaardigheden sneller kunnen vergaren en 

verwerken dan de werknemers die lager scoren op de g-factor. Een goede training en ontwikkeling kan 
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er vervolgens ook voor zorgen dat werknemers breder inzetbaar zijn in de organisatie. Op die manier 

kan de flexibiliteit van de organisatie vergroot worden. (Boxall & Purcell, 2003: 143-144)  

2.3.3 Beoordelen van prestaties 

 

Het voorgaande laat zien dat er een belangrijke taak voor een organisatie ligt bij het aantrekken en 

selecteren van mensen van wie men verwacht dat zij goed zullen presteren. Door een goede 

recruitment-strategie, het gebruik van betrouwbare selectie-instrumenten en de complementaire rol van 

training en ontwikkeling kan men er zorg voor dragen dat de individuen in de organisatie ook 

daadwerkelijk goed kunnen presteren in de organisatie. Het behouden van de goede prestaties is een 

volgende stap. Boxall en Purcell (2003) zijn van mening dat prestatiebeoordeling een grote bijdrage kan 

leveren aan het managen van de individuele prestaties. Daarbij geeft het een goed beeld of iemand ook 

daadwerkelijk presteert zoals voorspeld is. (Boxall & Purcell, 2003:144-145) 

Aldakhilallah en Parente (2002) omschrijven het beoordelen als een proces waarbij informatie 

gegenereerd wordt over de effectiviteit en efficiency van de werknemer op het werk. (Aldakhilallah & 

Parente, 2002: 40) Prestatiebeoordeling was een term die gebruikt werd voor het proces waarin een 

bovengeschikte een jaarrapport opstelde over de prestaties van zijn ondergeschikte waarbij deze het 

rapport wel of niet met de betreffende werknemer doornam. In sommige organisaties wordt er nog 

steeds op deze manier beoordeeld, in vele andere organisaties wordt het beoordelen anders aangepakt. 

Organisaties die een andere manier hanteren hechten steeds meer waarde aan de 

prestatiebeoordelingen aangezien zij de basis vormen voor promotie en/of prestatiebeloningen. 

Daarnaast kunnen deze beoordelingen ook een signaal geven dat iemand niet op de goede plek zit, 

ongemotiveerd is of meer scholing nodig heeft en fungeren ze als een feedbackmechanisme tussen de 

manager  en de werknemer. (Fletcher, 2001: 473) Van Hooft et al. (2006) vatten dit samen in vier 

doeleinden van prestatiebeoordeling:  

1) draagt bij aan administratieve doelen als de beslissing voor promotie, beloning of ontslag; 

2) geeft een beeld van de ontwikkeling van de werknemer;  

3) kan een bijdrage leveren aan het vaststellen van het potentieel van de betreffende; 

4) en tot slot kunnen de beoordelingen gebruikt worden voor onderzoek. (Hooft et al., 2006: 67) 

Net als bij het selecteren van nieuwe werknemers heerst in de literatuur over prestatiebeoordeling de 

discussie hoe het hele proces meer valide gemaakt kan worden. Zo worden volgens Boxall en Purcell 

(2003) vaak invalide prestatiecriteria gehanteerd en is er een gebrek aan representatieve gegevens 

over het presteren van het individu. (Boxall & Purcell, 2003: 145) Door de stijging van de waarde die 

men hecht aan de prestatiebeoordelingen zijn Aldakhilallah en Parente (2002) van mening dat de 

gehanteerde beoordelingssystemen in een organisatie zo moeten worden vormgegeven dat ze 

accuraat, consistent, eerlijk en onpartijdig moeten zijn. (Aldakhilallah & Parente, 2002: 40) Ryan en 

Pointon (2007) zijn daarbij van mening dat het voor veel werknemers belangrijk is om betrokken te zijn 

bij deze beoordeling. Wanneer dit systeem niet ‘open’ genoeg is dan kunnen werknemers het systeem 

wantrouwen wat gevolgen kan hebben voor de motivatie van de werknemers en de uiteindelijke 

organisatieprestaties. Uiteindelijk zal een goed beoordelingssysteem aansluiten op de 
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organisatiestrategie. Zo moet het richting geven aan een continue verbetering van activiteiten en moet 

het de tendensen en vorderingen in de prestaties herkennen. (geciteerd in Beardwell & Claydon, 2007: 

511)  

In de literatuur zijn verschillende beoordelingsystemen terug te vinden. Behalve dat zij verschillen in 

proces, kunnen zij ook verschillen in de soort meting en in hetgeen zij meten. Zo kunnen de 

beoordelingssystemen de prestaties meten aan de hand van absolute of vergelijkende metingen. De 

absolute metingen worden gedaan op basis van vaste waarden voor prestatie. Door middel van 

vergelijkende metingen worden de prestaties van de betreffende werknemer vergeleken met die van 

collega’s. Daarnaast kunnen de beoordelingssystemen volgens Aldakhillah en Parente (2002) gericht 

zijn op het resultaat, het gedrag van het individu of de persoon zelf.  

• De persoonsgeoriënteerde methode beoordeelt de input van de werknemer, het individu staat 

hier dus centraal. De kennis, vaardigheden en talenten van de werknemer worden hierbij 

gemeten. Het gebruik van deze methode heeft echter nadelen. De werknemers kunnen 

aangemoedigd worden om hun persoonlijke doelen na te streven wat ten koste kan gaan van 

de organisatiedoelen, doordat er minder samengewerkt wordt. Daarnaast zijn deze metingen 

vaak subjectief of worden de meer verborgen kennis, vaardigheden en talenten van de 

werknemer gemeten die misschien helemaal niet nodig zijn voor de betreffende functie.  

• De gedragsmethode meet de prestaties gebaseerd op het gedrag van de werknemer. Er wordt 

hierbij vooral gekeken naar de middelen die de werknemer inzet om te presteren. Een 

voorbeeld van zo’n methode is dat de manager voor verschillende voorbeelden van 

gedragingen aangeeft in hoeverre deze overeenkomen met het gedrag van de werknemer op 

het moment dat hij hem beoordeelt, dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van een 5-punts 

schaal. Het voordeel van deze methode is dat er gebruik wordt gemaakt van valide 

meetinstrumenten. Door het arbitraire karakter van deze methode vraagt het echter wel de 

nodige training voor de managers zodat subjectieve metingen zo veel mogelijk kunnen worden 

teruggedrongen.  

• De resultaatgeoriënteerde methode tot slot, richt zich op de output van de werknemer. Er wordt 

gekeken naar wat de werknemer gepresteerd heeft in de periode tot aan de beoordeling. Dit 

wordt gemeten door te kijken naar de doelen die gesteld zijn aan het begin van de periode en 

te kijken of deze behaald zijn ten tijde van de beoordeling. Het nadeel van deze methode is 

echter dat er niet gekeken wordt naar hoe de doelen uiteindelijk behaald zijn, maar enkel of ze 

zijn behaald. (Aldakhilallah & Parente, 2002: 41-43)  

Aldakhillah en Parente (2002) hebben de verschillende beoordelingsmethoden in het volgende schema 

samengevat:  
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Figuur 2.6. Methoden van prestatiebeoordeling (Aldakhilallah & Parente, 2002: 42) 

2.3.3.1 Beoordelingssystemen 

Hoewel het gehanteerde beoordelingssysteem per organisatie anders kan zijn, zien Aldakillah en 

Parente twee systemen sterk naar voren komen: het traditionele beoordelingssysteem en het 

beoordelingssysteem dat aansluit bij de principes van Total Quality Management (TQM).  

Traditioneel beoordelingssysteem  

In het traditionele model van beoordelen dat Aldakillah en Parente omschrijven zijn er vijf actoren 

betrokken bij de prestatiebeoordeling van een werknemer: collega’s, klanten, bovengeschikte, de 

werknemer zelf en een human resource professional. Als eerste stap verzamelt de bovengeschikte de 

nodige informatie over de prestaties van de werknemer bij collega’s en klanten. Deze stap wordt niet in 

elke organisatie toegepast. De bovengeschikte kan namelijk ook de nodige informatie verzamelen aan 

de hand van eerdere documentatie zoals de functieomschrijving, eerdere beoordelingen en gestelde 

doelen. Vervolgens evalueert de bovengeschikte met de werknemer zijn prestaties aan de hand van de 

aanwezige documentatie en gemaakte observaties. Er wordt hier met name gekeken naar de persoon 

zelf. Zo kijkt men naar de aanwezige kennis en de technische vaardigheden van de werknemer, zijn 

communicatievaardigheden, zijn klantgerichtheid, samenwerking, creativiteit en innovatieve en 

probleemoplossend vermogen en zijn persoonlijke ontwikkeling. Vervolgens zal de bovengeschikte 

samen met de werknemer bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn voor zijn loopbaan en waar 

de mogelijkheden liggen voor een verdere ontwikkeling. De laatste stap is de uitkomsten van het 

gesprek voor te leggen aan de human resource professional die de plannen, bij goedkeuring, in werking 

kan stellen. (Aldakhilallah & Parente, 2002: 43)  
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                                                              Part A                                 Part B 

 

 

 

                                                                                                                                               Part C 

Figuur 2.7. Traditionele beoordelingssysteem (Aldakhilallah & Parente, 2002: 43)  

Door gebruik te maken van dit traditionele beoordelingsmodel krijgen de werknemers inzicht in hun 

sterkten en zwakten. Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het vaststellen van 

salarisverhogingen of prestatiebeloningen. Tot slot geven de beoordelingen inzicht of de werknemer op 

de juiste plek zit, klaar is voor promotie of training en ontwikkeling nodig heeft. Aldakillah en Parente 

zien echter ook nadelen in het gebruik van het traditionele beoordelingsmodel. De kritiek op dit 

beoordelingsmodel is met name afkomstig van de voorstanders van Total Quality Management (TQM), 

een benadering voor het behalen en behouden van een hoog gekwalificeerde output door middel van 

een continue verbetering van processen in alle lagen van de organisatie, om op die manier te voldoen 

aan de verwachtingen van de klant. (vrije vertaling van Flynn et al., 1994: 342) Deze kritiek is hier met 

name gericht op de eenzijdigheid van het beoordelingsmodel: de bovengeschikte heeft als enige de 

controle over het proces, de werknemer kan daardoor de uitkomsten maar moeilijk beïnvloeden. Daarbij 

garandeert dit model niet dat collega’s en klanten ook een bijdrage kunnen leveren aan de input. De 

kritiek omtrent de validiteit en betrouwbaarheid van het traditionele beoordelingsmethode wordt door 

Aldakillah en Parente (2002) samengevat als te subjectief. Zo weegt de persoonlijke mening van de 

bovengeschikte over de werknemer al snel mee in de beoordeling en is de bovengeschikte vaak 

geneigd om enkel naar de meest recente prestaties te kijken. Aldakillah en Parente pleiten daarom voor 

een beoordelingsmodel dat beter aansluit bij de principes van TQM.  

TQM beoordelingssysteem 

In het TQM beoordelingssysteem worden de werknemer, bovengeschikte, collega’s, klanten en 

teamleden actief betrokken in het evaluatieproces. Het proces bestaat uit vier geïntegreerde fasen.  
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Figuur 2.8. TQM beoordelingssysteem (Aldakhilallah & Parente, 2002: 45) 
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De zelfevaluatie van de werknemer, de feedback vanuit de klanten, collega’s en teamleden en de 

functieomschrijving vormen de input voor dit beoordelingsmodel. Men beoordeelt de werknemer met 

name op zijn communicatieve vaardigheden, zijn persoonlijkheid, creativiteit en innovativiteit. Deze fase 

is dus erg persoonsgericht. Op basis van deze gegevens gaat de bovengeschikte het gesprek aan met 

de werknemer. Vervolgens geeft de bovengeschikte een eigen oordeel over de prestaties van de 

werknemer. Hij kijkt daarbij naar zowel de persoonsgerichte prestatiecriteria maar ook naar de behaalde 

resultaten. Hij bepaalt daarbij of de werknemer zich binnen de acceptabele grenzen van presteren 

bevindt of hier buiten valt. Zo kan de werknemer boven voldoening presteren, maar ook onder 

voldoening. De gegeven input en het gesprek met de werknemer vormen de feiten op basis waarvan dit 

oordeel wordt opgesteld. In het derde stadium bekijkt de bovengeschikte de veranderingen in prestaties 

door de nieuwe beoordeling te vergelijken met de oude beoordelingen. Op die manier kan de 

bovengeschikte zien of er een ontwikkeling is doorgemaakt. Vooral dit laatste stadium draagt bij aan de 

principes van TQM omdat de continue ontwikkeling van de werknemer hier centraal staat. De 

bovengeschikte geeft de beoordelingen over de ontwikkeling van de prestaties van de werknemer aan 

op een schaal van: ontevreden, niet tevreden, tevreden, positief tevreden, goed, uitstekend. Als 

bijvoorbeeld een werknemer op een eerdere beoordeling niet naar voldoening presteert, maar ten tijde 

van de nieuwe beoordeling presteert zoals van hem verwacht wordt, dan wordt hij beoordeeld met een 

‘goed’. De volgende stappen zijn meer gericht op de toekomst van de werknemer, ook wel zijn 

potentieel genoemd. Zo herkent de bovengeschikte naar aanleiding van de vorige stappen de 

‘probleemgebieden’ waar de werknemer nog een verdere ontwikkeling zou moeten of zou kunnen 

ondergaan. Het identificeren van deze probleemgebieden vormt de basis voor een verdere ontwikkeling 

van de werknemer. Zo zal in de vierde stap worden bekeken welk ontwikkelingspad de werknemer in de 

toekomst zal doorlopen en welke training en opleiding daarbij aansluit. In de laatste stap worden de 

ontwikkelingsmogelijkheden gespecificeerd waarbij gekeken wordt wanneer, hoe en met welke 

instrumenten de verdere ontwikkeling vorm zal krijgen. Zowel de werknemer zelf als de bovengeschikte 

zoeken hier naar de mogelijkheden. Vervolgens maken zij samen afspraken voor de toekomst. 

Aldakillah en Parente (2002) zijn van mening dat het beoordelen volgens de principes van TQM ervoor 

kan zorgen dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Zo worden zij aangemoedigd om constant beter te 

presteren. (Aldakhilallah & Parente, 2002: 44-49) 

2.4 Conceptueel model en hypothesen 

 

Op basis van het voorgaande kan onderstaand conceptueel model worden opgesteld: 

 

 

 Figuur 2.9. Conceptueel model 
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het moment dat er minder educatie is. Adey et al. (2007) zijn van mening dat de g-factor door middel 

van de juiste educatie zelfs vervormbaar is. Het daadwerkelijk functioneren van de g-factor kan 

verbeterd worden wanneer de student met uitdagende vraagstukken geconfronteerd wordt, leert 

samenwerken, zich bewust wordt van de hoeveelheid informatie die hij kan opnemen en verwerken, 

zelfstandig leert werken en zijn leerprocessen evalueert. Deze generieke intelligentie van het individu is 

vervolgens weer van invloed op de individuele prestatie van het individu binnen een organisatie. 

Volgens Schmidt en Hunter (2004) zorgt een hoge g-factor ervoor dat de werknemer snel de kennis die 

voor de uit te voeren functie nodig is, kan vergaren en verwerken wat leidt tot de juiste 

arbeidsprestaties. Om deze reden kan de g-factor het beste voorspellen hoe iemand daadwerkelijk gaat 

presteren in met name de complexe functies. Dit model schetst de theoretische onderbouwing voor dit 

onderzoek. In paragraaf 3.4 zal dit model nader uitgewerkt worden voor de specifieke situatie van 

Capgemini waarbij de nodige hypothesen voor dit onderzoek worden opgesteld.  
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3 Methode van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek uiteengezet. Eerst wordt dieper ingegaan op het 

onderzoeksdomein en de onderzoekspopulatie. Vervolgens wordt het onderzoeksmodel met de daarbij 

behorende hypothesen en meetinstrumenten gepresenteerd. Het hoofdstuk gaat verder met een uitleg 

van de gebruikte analysetechnieken waarna een paragraaf over de betrouwbaarheid en de validiteit van 

het onderzoek dit hoofdstuk zal afsluiten.  

3.1 Onderzoeksdomein 

 

Het onderzoeksdomein wordt gevormd door de onderzoeksorganisatie, de onderzoekseenheden en de 

voor het onderzoek relevante kenmerken. De onderzoekseenheden zijn de personen waarover in de 

onderzoeksvraag en hypothesen een uitspraak wordt gedaan en die in het onderzoek worden 

betrokken. De kenmerken zijn de eigenschappen van deze personen.  (Baarda &  De Goede, 2001: 

149) 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij Capgemini, een internationale organisatie op het gebied van 

consultancy, technologie en outsourcing. Capgemini Nederland is eigendom van de Capgemini Group, 

waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Frankrijk. Door verschillende fusies en overnames van zowel 

consultancy- als automatiseringsbedrijven is de gehele Group tot stand gekomen. Wereldwijd werken er 

nu zo’n 80.000 mensen. De vestiging in Nederland heeft bijna 5000 werknemers in dienst, verdeeld over 

de verschillende disciplines en stafafdelingen. Consultancy is onder te verdelen in 10 afdelingen, nader 

te noemen practices. Outsourcing heeft 6 practices. Technology is de grootste discipline bij Capgemini. 

Deze discipline wordt daarom onderverdeeld in 4 sectoren (Public, Products, Financial Services, Rail & 

Aviation) met elk weer hun eigen practices.  (zie organogram in bijlage 1) Binnen deze organisatie 

vormen de Young Professionals de eenheden van het onderzoek. De Young Professionals kenmerken 

zich doordat zij minder dan twee jaar werkervaring hebben, een wetenschappelijke opleiding of het 

hoger beroepsonderwijs hebben afgerond en jonger zijn dan dertig jaar. De eerste rol van een Young 

Professional binnen Capgemini is bij één van de disciplines consulting, technologie of outsourcing. 

Binnen deze disciplines en door de nodige opleidingen wordt aan de nieuwe medewerkers de nodige 

kennis overgedragen waarbij ze voorbereid worden op een eerste project. In de eerste twee jaar werkt 

een Young Professional vervolgens in verschillende projecten samen met ervaren collega’s. Door de 

combinatie van de ervaring die in projecten wordt opgedaan en intensieve opleidingen wordt de basis 

gelegd voor een verdere ontwikkeling van de talenten van de betreffende Young Professional en voor 

zijn loopbaan binnen Capgemini. Daarbij leert de Young Professional op deze manier de organisatie en 

haar processen goed kennen. In dit onderzoek wordt de rol van Young Professional als één rol 

benaderd en wordt daarbij geen onderscheid gemaakt in de drie verschillende servicelines: consulting, 

technologie of outsourcing, waar een Young Professional kan worden ingezet. Volgens het 

management van Capgemini moet de Young Professional in alle drie de servicelines over dezelfde 

vaardigheden beschikken. 
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3.2 Onderzoekspopulatie 

 

Van alle Young Professionals die bij Capgemini in dienst zijn vormen de Young Professionals die in 

2007 in dienst zijn gekomen bij Capgemini de onderzoekspopulatie. Sinds begin 2007 hanteert 

Capgemini nieuwe intelligentietests in de selectieprocedure van Young Professionals. Hierdoor was het 

niet mogelijk om de gegevens van Young Professionals die voor 2007 in dienst zijn gekomen in dit 

onderzoek te betrekken. Een nadeel is, dat niet de gehele onderzoekspopulatie in dit onderzoek 

opgenomen kan worden aangezien nog niet al deze Young Professionals lang genoeg in dienst zijn om 

al een eerste jaarbeoordeling gehad te hebben.  

Aangezien dit onderzoek is uitgevoerd op basis van secundaire data, zijn enkel die Young Professionals 

in de onderzoekspopulatie opgenomen waarvan alle voor het onderzoek relevante gegevens bekend 

zijn. Baarda en De Goede (2001) spreken hier ook wel van de uiteindelijke respons. Van de 269 Young 

Professionals die in 2007 in dienst zijn gekomen, vormen 104 Young Professionals de responsgroep. 

Dit is 38.7% van de onderzoekspopulatie van 2007. In bijlage 2 is de responsgroep in persoons- en 

opleidingsgegevens samengevat. 

3.3 Onderzoeksmodel Capgemini  

 

Uit de theorie volgt dat opleiding van invloed is op de generieke intelligentie van het individu wat 

vervolgens weer van invloed is op de individuele prestatie van het individu in de organisatie. Om te 

kunnen bepalen of Young Professionals bij Capgemini verschillen in hun prestaties in samenhang met 

hun opleiding, moet het conceptueel model aangepast worden op deze specifieke situatie.  

De selectieprocedure van Capgemini is in grote mate ontworpen naar de bevindingen uit de theorie: het 

behalen van een test die de generieke intelligentie van het individu meet is een voorwaarde om door te 

mogen in het selectieproces. Het management van Capgemini is van mening dat iemand die in hoge 

mate de g-factor bezit, een juiste prestatie voor de organisatie kan neerzetten. Daarbij is de voorwaarde 

gesteld dat de kandidaat ook twee van de drie meer specifieke intelligentietests naar voldoening afrondt. 

Deze vormen van intelligentie zijn volgens het management van Capgemini van belang voor het 

uitvoeren van de meer specifieke taken in de rol van Young Professional. Het gaat hier om het 

vermogen tot deductief logisch redeneren, numeriek redeneren en verbaal redeneren. Kijkend naar de 

gehanteerde selectieprocedure in de organisatie, wordt het volgende onderzoeksmodel opgesteld: 
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Figuur 3.1. Onderzoeksmodel 

3.3.1 Variabelen 

 

De variabelen uit het onderzoeksmodel worden elk op hun eigen manier gemeten door middel van data 

afkomstig uit het personeelsbestand van Capgemini, we spreken hier ook wel over secundaire data.  

Per variabele zullen we bekijken aan de hand van welke data deze gemeten wordt en hoe de data 

uiteindelijk verzameld zijn.  

Opleiding 

De variabele ‘opleiding’ wordt onderverdeeld in de indicatoren opleidingsrichting, opleidingsniveau en 

opleidingsinstituut. Het gaat hier om de opleiding die de Young Professional als laatst genoten heeft. De 

gegevens voor deze drie indicatoren zijn afkomstig uit de CV’s van de Young Professionals. Elke 
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aanmeldt bij Capgemini. Veel opleidingsgegevens ontbraken echter in het personeelsbestand of waren 

niet zorgvuldig ingevuld. Door de CV’s van alle in dit onderzoek opgenomen Young Professionals door 

te lopen zijn de gegevens aangevuld en verbeterd.  

 De opleidingsrichtingen zijn vervolgens onderverdeeld in twee groepen: de opleidingsrichtingen die 

Capgemini als gerelateerd ziet en de opleidingen die als niet-gerelateerd worden gezien. Onder de 

gerelateerde opleidingen vallen alle bedrijfskundige,  economische,  technische en ICT-gerelateerde 

opleidingen. Overige opleidingen worden in de tweede groep geplaatst. Voorbeelden zijn: psychologie, 

sociologie, antropologie, communicatie, bestuurskunde, bestuurs- en organisatiewetenschap, 

kunstmatige intelligentie, biologie etc. De groepen zijn voor de analyse gecodeerd als (1) gerelateerd en 

(2) niet-gerelateerd. Bij opleidingsniveau is het onderscheid gemaakt tussen (1) Wetenschappelijk 

Onderwijs (WO) en (2) Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Bij de verdeling over de opleidingsinstituten is 

dezelfde lijst met instituten aangehouden zoals deze in het personeelssysteem van Capgemini staat. In 

deze lijst worden 55 instituten uit Nederland genoemd. Bij sommige instituten als de Hogeschool 

INHOLLAND, worden de gegevens onderverdeeld naar de verschillende locaties. Dit is omdat 

aangenomen wordt dat de organisatie en het onderwijs op de verschillende locaties van elkaar kunnen 

verschillen. Ook is er een categorie ‘overig’ opgenomen waarin met name privé- en buitenlandse 

instituten geplaatst worden. De gehele lijst met instituten is in bijlage 3 terug te vinden. Alle 

opleidingsgegevens zijn vervolgens naast de betreffende Young Professional in een Excel-bestand 

genoteerd.  

Intelligentie 

De generieke intelligentie en de specifieke intelligentie zijn de volgende variabelen in dit onderzoek. De 

specifieke intelligentie is daarbij weer onder te verdelen in drie aparte variabelen: het vermogen tot 

deductief logisch redeneren, het vermogen tot numeriek redeneren en het vermogen tot verbaal 

redeneren. Een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door Capgemini in samenwerking  met 

Kenhardt, een organisatie op het gebied van organisatiepsychologie, bedrijfskunde, coaching en 

training, heeft geleid tot de conclusie dat een Young Professional over deze vormen van intelligentie 

behoort te beschikken. In dit onderzoek is met name gekeken naar de taken die een Young Professional 

uitvoert en de vaardigheden die hij nodig heeft om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Kenhardt heeft vervolgens een viertal tests geadviseerd die deze vormen van intelligentie meten. De 

eerste test, de scales cls, meet het vermogen tot inductief logisch redeneren: het gaat hier om het 

vermogen om regels en relaties in complexe informatie te ontdekken. Deze test is een voor de hand 

liggend onderdeel voor de bepaling van het algemene denkniveau, het meet in grote mate de generieke 

intelligentie. De tweede test, de scales fx, meet het vermogen tot deductief logisch redeneren: het gaat 

hier om het vermogen voor gevolgtrekking waar de conclusie een logisch vervolg is van de premissen. 

Deze test is met name geschikt voor specifieke vraagstukken in de ICT en techniek. De derde test, de 

scales numerical, meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe numerieke 

informatie die wordt gepresenteerd in tabellen en grafieken. De laatste test, de scales verbal, meet het 

vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe verbale informatie. Deze tests worden online 

afgenomen door op de website van HR Organizer, dat een standaardsysteem biedt van verschillende 

meetinstrumenten. (HR-organizer, 2008) 
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Bij het afnemen van de tests haalt de kandidaat een bepaalde score die tamelijk betekenisloos is: het 

zegt niet zoveel als iemand op een capaciteitentest 26 goede antwoorden en 4 foutieve antwoorden 

heeft gegeven. Om er betekenis aan te kunnen geven vergelijkt een computerprogramma de testscores 

met een normgroep, in het geval van de Young Professionals zijn dit alle HBO en WO studenten die 

deze test maken. De testscores van deze normgroep zijn gevisualiseerd in een normaalverdeling met 

de testscores op de x-as en de frequentie voor elk van deze score op de y-as. (zie bijlage 4) Uit de 

grafiek is af te lezen dat lage scores en hoge scores minder voorkomen en dat de meeste scores in het 

midden liggen. In de normaalverdeling wordt de percentielscore getoond. Deze score geeft het deel van 

de normgroep aan met een testscore lager dan die van de deelnemer. Dus een percentielscore van 60 

betekent dat de score van de kandidaat 60% beter is dan de prestatie van de normgroep en slechter 

dan 40% van de normgroep. Naast de percentielscores worden de testscores ook omgezet naar een T-

score. De gemiddelde testscore van alle HBO en WO studenten krijgt een T-score van 50 waarbij een 

standaarddeviatie van +1 tot -1 wordt aangehouden. Iedereen met een T-score van 44 t/m 56 valt nog 

binnen de normgroep.  T-scores boven 56 en beneden 44 worden gezien als boven en onder het 

gemiddelde van de normgroep. (Kenhardt, 2008)  

In het personeelsbestand van Capgemini worden alle testrapporten van de kandidaten die meedoen 

aan de selectiedag bewaard. Vanuit het management is toestemming verleend om de scores die in 

deze rapporten genoteerd staan te gebruiken in dit onderzoek. Al deze rapporten zijn afzonderlijk 

bekeken. Bij het doorlopen van deze rapporten blijkt dat wanneer we de percentielscore aanhouden, 

veel Young Professionals hetzelfde scoren op de verschillende tests, oftewel, de verdeling over de 

verschillende scores is niet echt groot. Zo vallen de Young Professionals die een T-score 74 of 80 

hebben beide onder de percentielscore 99. Dit geeft al aan dat bij de T-scores een grotere verdeling is, 

met name op de hele hoge scores of de hele lage scores zien we een grotere verdeling dan bij de 

percentielscores. Bij een complex begrip als intelligentie is het echter gewenst om zo genuanceerd 

mogelijk te werk te gaan omdat kleine verschillen al van grote betekenis kunnen zijn. (Baarda & de 

Goede, 2001: 241) Om deze reden is ervoor gekozen om de T-scores als data te gebruiken voor de 

intelligentievariabelen. De tests die het vermogen tot deductief logisch redeneren, numeriek redeneren 

en verbaal redeneren meten, vallen alle onder de noemer ‘specifieke intelligentie’. Inhoudelijk zijn zij 

echter elk op een andere vorm van intelligentie gericht, waardoor zij in dit onderzoek als aparte 

variabelen worden opgenomen. De T-scores van de tests en die van de generieke intelligentietests zijn 

naast de betreffende Young Professional en de daarbij horende opleidingsgegevens in het Excel-

bestand opgenomen.  

Prestatiebeoordeling 

De laatste afhankelijke variabele in dit onderzoek in de prestatiebeoordeling. Voor het beoordelen van 

haar Young Professionals hanteert Capgemini een beoordelingsproces dat  sterk overeenkomt met het 

TQM beoordelingsproces. Elk jaar krijgen de Young Professionals van Capgemini een 

beoordelingsgesprek met hun eigen P-manager (People manager) waarbij verschillende aspecten van 

de prestaties en ontwikkeling van de Young Professional aan bod komen. Dit beoordelingsgesprek 

wordt in een formulier vastgelegd. Het gesprek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er 

gekeken naar de geleverde prestaties. Het tweede deel is gericht op de toekomst van de kandidaat en 

zijn ontwikkeling in de organisatie. Om een oordeel te geven over de geleverde prestaties vormen de 

voorgaande beoordeling, de projectbeoordelingen en de beoordelingen van coach of teamgenoten de 

basis. Voorafgaand aan het beoordelingsgesprek bespreekt het managementteam van de practice in 
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hoeverre doelstellingen en afspraken van het afgelopen jaar door de Young Professional gerealiseerd 

zijn. Er wordt daarbij gekeken naar zowel de doelstellingen ten aanzien van de bijdrage van de Young 

Professional aan Capgemini, als de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Young 

Professional zelf. Zo worden concrete resultaten genoemd op de volgende aspecten die Capgemini als 

belangrijk ziet: 

• People orientation 

• Knowledge & Experience 

• Delivery 

• External orientation 

• Internal orientation  

Vervolgens wordt er gekeken of de genoemde competenties die verder ontwikkeld moesten worden 

naar aanleiding van de vorige beoordeling inderdaad die gewenste ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

Daarnaast kijkt men ook of er kernattributen (diversiteit, leven in balans, professionele integriteit, 

meerwaarde & excellente service, continu leren & zelfontwikkeling, teamvorming, initiatief, flexibiliteit, 

veerkracht en empathie) of groepswaarden (eerlijkheid, durf, vertrouwen, vrijheid, teamgeest, eenvoud 

en plezier) opvallend zijn geweest in het gedrag van de Young Professional. Tot slot worden de 

prestaties van de Young Professional door het managementteam vergeleken met de prestaties van 

Young Professionals die zich in dezelfde fase van ontwikkeling bevinden. Het managementteam komt 

daarbij tot een  overall conclusie van het afgelopen jaar wat men ‘performance’ noemt. Dit wordt 

gemeten aan de hand van een vijfpuntsschaal: 

1) Ver boven verwachting 

2) Boven verwachting 

3) Conform verwachting 

4) Onder verwachting 

5) Ver onder verwachting 

Een medewerker van People Resource Management (PRM) begeleidt dit proces en waakt er voor dat 

de juiste code toegekend wordt voor de prestatie van de werknemer.  

De overall conclusies performance is in samenwerking met mijn begeleider bij Capgemini opgevraagd 

bij de PRM-managers van de verschillende practices. Na ontvangst zijn deze gegevens bij de 

betreffende Young Professional in het Excel-bestand geplaatst.  

Controlevariabelen 

In dit onderzoek ligt de focus op het verband tussen de variabelen opleiding en generieke intelligentie, 

specifieke intelligentie en individuele prestatie. Naast opleiding kunnen echter ook andere variabelen 

van invloed zijn op de hierboven genoemde variabelen. Om ervoor te zorgen dat de analyses hierdoor 

niet beïnvloed worden, controleren we de analyses voor een aantal variabelen. (Velde e.a., 2004: 176)  
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Uit de literatuur volgt dat de g-factor stabiel is. Enkel door middel van de nodige en juiste educatie is 

deze nog vervormbaar. Geslacht, leeftijd en ervaring doordat iemand langer in dienst is, zouden dus niet 

van invloed moeten zijn op de variabele ‘generieke intelligentie’. Toch is dit in twijfel te trekken. Zo zien 

we in de responsgroep dat het merendeel van de Young Professionals van het mannelijk geslacht is. Dit 

is tevens het algehele beeld in de organisatie. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat 

vrouwen nog altijd moeilijk de weg vinden naar organisaties die zich in de ICT- of financiële en 

technische sector bevinden. (SZW, 2001: 6) Het zou echter ook zo kunnen zijn dat de variabele 

‘geslacht’ dusdanig van invloed is op generieke intelligentie, dat vrouwen aanzienlijk lager scoren op de 

intelligentietests waardoor we kunnen aannemen dat vrouwen minder snel door de selectieprocedure 

komen dan mannen. Ditzelfde kan het geval zijn bij specifieke intelligentie. Ook voor ‘leeftijd’ zouden we 

een verklaring kunnen vinden dat deze van invloed is op de generieke intelligentiefactor. Het grootste 

deel van de responsgroep is 25, 26 of 27 jaar. Vaak studeren mensen op deze leeftijd af waarna ze 

direct gaan solliciteren. Maar ook hier zou het zo kunnen zijn dat deze variabele dusdanig van invloed is 

op de variabelen generieke intelligentie en specifieke intelligentie dat met name de kandidaten met een 

leeftijd van 25, 26 of 27 jaar hoger scoren op de intelligentietests en dus eerder door de 

selectieprocedure komen. 

Tot slot kunnen we de invloed van deze variabelen ook op het uiteindelijk presteren in de organisatie 

bekijken. Zo is het interessant om te bekijken of Young Professionals van het vrouwelijk geslacht in een 

omgeving waarin de meerderheid man is, minder goed presteren dan de mannelijke Young 

Professionals. Daarnaast kan leeftijd, die gepaard gaat met meer of minder levenservaring, van invloed 

zijn op de prestatie. Als laatste kunnen we ook nog kijken in hoeverre ervaring van invloed is op de 

individuele prestatie. Een aanname hier zou kunnen zijn dat iemand die langer in dienst is beter 

beoordeeld wordt op zijn prestatie aangezien zo iemand weet hoe de organisatieprocessen werken. 

3.3.2 Hypothesen 

 

In het onderzoeksmodel worden de verschillende variabelen met elkaar verbonden. In onderstaande 

worden de verbindingen tussen de variabelen uitgelegd wat leidt tot de nodige hypothesen. 

Verband tussen opleiding en generieke intelligentie 

Onderzoeken van Ceci (1991) en Adey et al. (2007) tonen aan dat er een relatie te vinden is tussen 

opleiding en de g-factor. Deze relatie is volgens Ceci (1991) kwantitatief te noemen; op het moment dat 

er minder educatie is nemen de IQ-scores af. Adey et al. (2007) vinden echter bewijs dat ook de 

opleidingsomgeving van invloed is. Zij concluderen in hun onderzoek dat het daadwerkelijk functioneren 

van de g-factor door middel van de juiste educatie verbeterd kan worden. Bij het management van 

Capgemini heerst de aanname dat studenten die de studies volgen die Capgemini als gerelateerd ziet 

(bedrijfskundig, economisch, technisch en ICT) in hun opleiding met meer uitdagende vraagstukken 

geconfronteerd worden en vaak meer complexe informatie moeten verwerken dan bij de studies die als 

niet-gerelateerd worden gezien. Op grond van het voorgaande wordt daarom de volgende hypothese 

opgesteld: 
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Hypothese 1 

a) Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

generieke intelligentietest (scales CLS) dan een Young Professional die een niet-gerelateerde 

studie genoten heeft.  

b) Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de generieke 

intelligentietest (scales cls) dan een Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

c) Er is een verschil in de scores op de generieke intelligentietest (scales CLS) van Young 

Professionals die afkomstig zijn van verschillende opleidingsinstituten.  

Verband tussen opleiding en specifieke intelligentie 

Naast de intelligentietest waarbij met name de generieke intelligentie wordt getest, hanteert Capgemini 

ook specifieke intelligentietests die gericht zijn op de kennis die nodig is voor een bepaalde functie. 

Young Professionals worden daarom ook getest op deductief logisch redeneren wat met name in de IT 

en technische sector aan bod komt en hun numerieke en verbale vermogen. (hr organizer). Bij het 

management van Capgemini heerst de veronderstelling dat het vermogen tot deductief logisch, verbaal 

en numeriek redeneren afhankelijk is van de opleiding die het individu gevolgd heeft. Om deze reden 

zijn de volgende hypothesen opgesteld:  

Hypothese 2 

a) Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

specifieke intelligentietest die het vermogen voor deductief logisch redeneren meet (scales fx) 

dan de Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

b) Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor deductief logisch redeneren meet (scales fx) dan een 

Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

c) Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor 

deductief logisch redeneren meet (scales fx) van Young Professionals die afkomstig zijn van 

verschillende opleidingsinstituten.  

Hypothese 3 

a) Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

specifieke intelligentietest die het vermogen voor numeriek redeneren meet (scales numerical) 

dan de Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft.  

b) Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor numeriek redeneren meet (scales numerical) dan een 

Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

c) Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor 

numeriek redeneren meet (scales numerical) van Young Professionals die afkomstig zijn van 

verschillende opleidingsinstituten.  
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Hypothese 4 

a) Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

specifieke intelligentietest die het vermogen voor verbaal redeneren meet (scales verbal) dan 

de Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

b) Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor verbaal redeneren meet (scales verbal) dan een Young 

Professional met een opleidingsniveau HBO. 

c) Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor verbaal 

redeneren meet (scales verbal) van Young Professionals die afkomstig zijn van verschillende 

opleidingsinstituten.  

Verband tussen generieke intelligentie en individuele prestatie 

Volgens Boxall en Purcell (2003) is de g-factor van grote invloed op iemands daadwerkelijke 

toekomstige presteren. Schmidt en Hunter (1998, 2004) concluderen dat de g-factor de hoogste 

voorspellende waarde heeft voor de uiteindelijke prestaties die het individu zal leveren. Schmidt en 

Hunter (2004) concluderen in hun onderzoek dat dit met name geldt voor de functies die een hoog 

niveau van complexiteit hebben. Volgens Gottfredson (2002) is g namelijk het vermogen om te gaan 

met complexiteit; het is het vermogen om informatie op te nemen en te verwerken. De rol van Young 

Professional heeft een hoog niveau van complexiteit. Capgemini hanteert om die reden een 

intelligentietest die in hoge mate de g-factor meet. Op grond van het voorgaande wordt daarom de 

volgende hypothese opgesteld: 

Hypothese 5 

 Hoe hoger een Young Professional scoort op de generieke intelligentietest (scales cls) hoe 

 beter hij beoordeeld wordt op zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini.  

Verband tussen specifieke intelligentie en individuele prestatie 

Het management van Capgemini is van mening dat de Young Professional in voldoende mate over 

specifieke kennis en vaardigheden moet beschikken om zijn taken uit te voeren. Dit is gebasseerd op de 

eigen gevormde aanname dat wanneer een Young Professional in voldoende mate deductief logisch 

kan redeneren en over een voldoende verbaal en numeriek vermogen beschikt, hij meer affiniteit heeft 

met de taken die hij moet uitvoeren. Om deze reden zijn de volgende hypothesen in dit onderzoek 

opgenomen. 

Hypothese 6   

 Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het vermogen 

 tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn 

 individuele prestatie in de organisatie Capgemini. 

Hypothese 7 

 Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het vermogen 

 tot numeriek redeneren (scales numerical) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn 

 individuele prestatie in de organisatie Capgemini. 
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Hypothese 8 

 Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het vermogen 

 tot verbaal redeneren (scales verbal) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn individuele 

 prestatie in de organisatie Capgemini. 

Verband tussen opleiding en individuele prestatie 

In de inleiding van dit onderzoek wordt kenbaar gemaakt dat bij Capgemini de opleidingsachtergrond 

van de kandidaat als selectiecriterium wordt opgenomen in het selecteren van Young Professionals. 

Hierbij heerst de aanname dat kandidaten met een opleidingsachtergrond die Capgemini als gerelateerd 

ziet, beter kunnen presteren in de organisatie dan de kandidaten die een andere opleiding hebben 

genoten. In de voorgaande hypothesen wordt dit met een tussenstap getoetst. In deze hypothesen gaan 

we ervan uit dat de Young Professionals die een gerelateerde opleidingsachtergrond hebben een 

hogere score halen op de generieke en specifieke intelligentietests. Wanneer iemand hoog scoort op de 

intelligentietests zou, volgens de theorie en de aannames die er heersen binnen Capgemini, de Young 

Professional beter in staat moeten zijn om goed te presteren in de organisatie. Door middel van de 

volgende hypothese kan getoetst worden of er ook sprake is van een directe relatie tussen opleiding en 

het individueel presteren van de Young Professional. 

Hypothese 9 

a) Een Young Professional die een gerelateerde studie heeft afgerond, wordt beter beoordeeld op 

zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini dan een Young Professional die een niet 

gerelateerde studie heeft afgerond.  

b) Een Young Professional met een opleidingsniveau WO, wordt beter beoordeeld op zijn 

individuele prestatie in de organisatie Capgemini dan een Young Professional met een 

opleidingsniveau HBO. 

c) Er is een verschil in de prestatiebeoordelingen van de Young Professionals die afkomstig zijn 

van verschillende opleidingsinstituten. 

Controlevariabelen 

In dit onderzoek worden 3 controlevariabelen gebruikt: leeftijd, geslacht en aantal maanden in dienst. 

De volgende hypothesen toetsen de invloed van de controlevariabelen op de afhankelijke variabelen.  

Hypothese 10 

a) De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de generieke intelligentietest (scales 

CLS).  

b) De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet. 

c) De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor numeriek redeneren (scales numerical) meet.  
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d) De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot verbaal redeneren (scales verbal) meet. 

e) De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de individuele prestatie van de Young Professional.  

Hypothese 11 

a) De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de generieke intelligentietest (scales CLS). 

b) De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet. 

c) De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor numeriek redeneren (scales numerical) meet.  

d) De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor verbaal redeneren (scales verbal) meet.  

e) De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de individuele prestatie van de Young Professional. 

Hypothese 12 

 De variabele ‘aantal maanden in dienst’ (ten tijde van de prestatiebeoordeling) is van invloed 

 op de individuele prestatie van de Young Professional. 

3.4 Data Analyse 

3.4.1 Meetniveaus 

 

De variabelen die in dit onderzoek centraal staan zijn op verschillend niveau gemeten. Het meetniveau 

van een variabele is van belang voor de toepassing van een geschikte analysetechniek. In dit 

onderzoek zijn de verschillende variabelen op vier niveaus gemeten: nominaal, ordinaal, interval en 

ratio. Wanneer een variabele op nominaal niveau gemeten is spreken we van een verschil tussen 

categorieën, maar de ene categorie is daarbij niet meer dan de andere. Wanneer er wel sprake is van 

‘meer’ of ‘minder’ tussen categorieën, maar dit verschil is niet in getallen uit te drukken, dan spreken we 

van een ordinaal meetniveau. Bij interval- en rationiveau is het verschil in meer en minder tussen de 

categorieën wel in getallen uit te drukken. Ratio- en intervalniveau verschillen van elkaar aangezien er 

bij een rationiveau wel sprake is van een natuurlijk nulpunt en bij een intervalniveau niet. (Baarde & de 

Goede, 2001: 189- 191)  

Opleidingsachtergrond wordt in dit onderzoek verdeeld in drie indicatoren. De opleidingsrichting wordt 

daarbij gecategoriseerd in ‘gerelateerd’ of ‘niet-gerelateerd’ en heeft daarbij een nominaal meetniveau. 

Het opleidingsniveau is onderverdeeld in HBO en WO en heeft daarbij een ordinaal meetniveau. Het 

opleidingsinstituut heeft tot slot ook een nominaal meetniveau. De specifieke en generieke intelligentie 

worden door middel van de T-scores op rationiveau gemeten.  De variabele ‘prestatie’ wordt in een 

vijfpuntsschaal weergegeven wat theoretisch gezien een  ordinaal meetniveau heeft. In dit onderzoek 

wordt de variabele echter met een quasi-interval niveau gemeten zodat meerdere analysetechnieken 

uitgevoerd kunnen worden. Van de controlevariabelen heeft leeftijd een ratio meetniveau. De variabele 
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‘geslacht’ heeft een nominaal meetniveau. De variabele ‘aantal maanden in dienst’ heeft net als ‘leeftijd’ 

een ratio meetniveau. 

3.4.2 Analysetechnieken 

 

Nu de meetniveaus van de variabelen bepaald zijn, kunnen de verschillende analysetechnieken 

uiteengezet worden. Door gebruik te maken van verschillende technieken worden de hypothesen 

getoetst. Om de juiste techniek te bepalen moet men naast het meetniveau ook kijken naar het soort 

hypothese dat gesteld is. Een hypothese kan zich richten op:  

1) Een frequentie, het gaat hier om hoe vaak en in welke mate iets voorkomt; 

2) Een verschil, waarbij twee of meerdere groepen met elkaar vergeleken worden; 

3) Een samenhang  waarbij gekeken wordt of de variabelen met elkaar samenhangen. (Baarda & 

de Goede, 2003:25) 

In figuur 3.2 worden de gebruikte technieken per hypothese weergegeven.  Dit schema laat zien dat dit 

onderzoek zich enkel richt op verschillen en samenhang. De hypothesen die gericht zijn op een verschil 

hebben alle betrekking op interval- en/of ratiotestvariabelen en een nominale splitsingsvariabele. Deze 

hypothesen worden daarom getoetst door middel van een T-toets of een enkelvoudige variantieanalyse. 

Dit is afhankelijk van het aantal groepen dat met elkaar vergeleken wordt. Door gebruik te maken van 

de T-toets kan berekend worden of de gemiddelden van twee groepen op een testvariabele significant 

van elkaar verschillen. Wanneer het verschil significant is kunnen we aannemen dat dit verschil niet op 

toeval berust maar structureel is. (Baarda & de Goede, 2003: 132) Alle T-toetsen worden in dit 

onderzoek eenzijdig uitgevoerd; in de hypothesen is een verwachting geformuleerd voor een verschil 

tussen twee groepen. Bij een eenzijdige toetsing spreken we van significantie wanneer de 

overschrijdingskans (de p-waarde) kleiner is dan 5%, dus wanneer p < 0,05. (Baarda & de Goede, 2003: 

28)  De enkelvoudige variantieanalyse is een analysetechniek om na te gaan of de gemiddelden op een 

testvariabele van drie of meer groepen significant van elkaar verschillen.  

De hypothesen die spreken van een samenhang zijn alle gericht op interval- en/of ratiovariabelen. Of er 

sprake is van een samenhang tussen de betreffende variabelen wordt daarom berekend met het 

uitvoeren van een Pearson’s productmoment-correlatie. De Pearson’s productmoment-

correlatiecoëfficient (aangegeven met het symbool r) geeft aan in welke mate er een lineair verband 

bestaat tussen twee variabelen die gemeten zijn op interval- of rationiveau. De r kan lopen van -1 tot +1. 

Bij een waarde van +1 is er een perfect positief verband tussen beide variabelen. Bij een waarde van -1 

spreken we van een perfect negatief verband. (Baarda & de Goede, 2003: 171) Ook met deze toets 

wordt de significantie berekend waarvoor geldt p < 0,05. Omdat in de hypothesen een verwachting 

geformuleerd is die een bepaalde richting op wijst wordt deze toets op de hypothesen eenzijdig 

uitgevoerd. Enkele hypothesen worden tweezijdig getoetst. 
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Figuur 3.2.  Analysetechnieken per hypothese 

Hypothese Soort onderzoeksvraag 

 

Analysetechniek 

1a. 

 b. 

 c. 

* Verschilvraag: gerelateerd & niet-            
gerelateerde opleidingen 

* Verschilvraag: WO & HBO 

* Verschilvraag: instituten 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* Enkelvoudige variantieanalyse 

2a. 

  b. 

  c. 

* Verschilvraag: gerelateerd & niet-
gerelateerde opleidingen 

* Verschilvraag: WO & HBO 

* Verschilvraag: instituten 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

*  Enkelvoudige variantieanalyse 

3a.  

  b. 

  c. 

* Verschilvraag: gerelateerd & niet-
gerelateerde opleidingen 

* Verschilvraag: WO & HBO 

* Verschilvraag: instituten 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

*  Enkelvoudige variantieanalyse 

4a. 

  b. 

  c. 

* Verschilvraag: gerelateerd & niet-
gerelateerde opleidingen 

* Verschilvraag: WO & HBO 

* Verschilvraag: instituten 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

*  Enkelvoudige variantieanalyse 

5. * Samenhangvraag: generieke 
intelligentie & prestatie 

* Pearson correlation, one-tailed 

6. *Samenhangvraag: specifieke intelligentie 
(fx) & prestatie 

* Pearson correlation, one-tailed 

7. *Samenhangvraag: specifieke intelligentie  
(numeriek) & prestatie 

* Pearson correlation, one-tailed 

8. * Samenhangvraag: specifieke 
intelligentie (verbaal)  & prestatie 

* Pearson correlation, one-tailed 

9a. 

  b. 

  c.  

* Verschilvraag: gerelateerd & niet-
gerelateerde opleidingen 

*  Verschilvraag: WO & HBO 

* Verschilvraag: instituten 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

*  Enkelvoudige variantieanalyse 

10a.  

    b. 

    c. 

    d. 

    e. 

* Verschilvraag: man & vrouw 

* Verschilvraag: man & vrouw 

* Verschilvraag: man & vrouw 

* Verschilvraag: man & vrouw 

* Verschilvraag: man & vrouw 

* Verschilvraag: man & vrouw 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

* T-test voor onafhankelijke steekproeven, one-tailed 

11a. 

    b. 

 

    c. 

 

    d. 

* Samenhangvraag: Leeftijd & generieke 
intelligentie 

* samenhangvraag: Leeftijd & specifieke 
intelligentie (fx) 

* Samenhangvraag: Leeftijd & specifieke 
intelligentie (numeriek) 

* Samenhangvraag: Leeftijd & specifieke 
intelligentie (verbaal) 

* Pearson correlation, one-tailed 

 

* Pearson correlation, one-tailed 

 

* Pearson correlation, one-tailed 

* Pearson correlation, one-tailed 

12. * Samenhangvraag: aantal maanden in 
dienst & prestatie 

* Pearson correlation, two tailed 
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3.5 Betrouwbaarheid & Validiteit 

3.5.1 Betrouwbaarheid 

 

Volgens Baarda en de Goede (2001) is een onderzoek betrouwbaar wanneer de onderzoeksresultaten 

zo min mogelijk van toeval afhankelijk zijn. (Baarda & de Goede, 2001: 194). Volgens van de Velde et 

al. (2004) is dit te testen door hetzelfde onderzoek op een ander moment weer uit te voeren. De 

resultaten moeten onafhankelijk zijn van tijd en van onderzoeker. (van de Velde et al., 2004: 50) 

Aangezien dit onderzoek wordt uitgevoerd met bestaande gegevens die afkomstig zijn uit het 

personeelsbestand, kan men aannemen dat de resultaten onafhankelijk zijn van tijd en van 

onderzoeker. Daarnaast wordt bij het presenteren van de resultaten een significantie gehanteerd van 

maximaal 0,05: de overschrijdingskans van de resultaten moet kleiner zijn dan 5% willen we het 

resultaat als structureel zien. Op deze manier wordt de betrouwbaarheid van dit onderzoek 

gewaarborgd. Daarbij zijn de data intern verzameld waardoor de betrouwbaarheid van de gegevens 

gewaarborgd is gebleven. 

3.5.2 Validiteit 

 

Dat de betrouwbaarheidsgraad van dit onderzoek hoog is wil niet direct zeggen dat het onderzoek ook 

valide is, dat er gemeten wordt wat gepland is om gemeten te worden. In de wetenschap kunnen we op 

verschillende manieren naar de validiteit van een onderzoek kijken. Met betrekking tot begripsvaliditeit 

en instrumentvaliditeit staat de vraag centraal of de gehanteerde indicatoren en instrumenten in het 

onderzoek adequaat zijn voor de variabelen. (Baarda & de Goede, 2001: 196) Kijkend naar de eerste 

variabele, opleiding, zien we drie indicatoren: de opleidingsrichting, het opleidingsniveau en het 

opleidingsinstituut waar de opleiding is genoten. Hierbij staat enkel de opleiding centraal die de Young 

Professional als laatste heeft doorlopen. Voor dit onderzoek is een verdere uitbreiding van dit begrip of 

de instrumenten niet nodig. Door middel van de test die het vermogen tot inductief logisch redeneren 

meet (scales cls) wordt de variabele ‘generieke intelligentie’ gemeten. De T-score op deze test vormt de 

indicator. De specifieke intelligentie wordt in drie variabelen verdeeld, de T-score op de test die het 

deductief logisch redeneren meet, de T-score op de test die het vermogen tot numeriek redeneren meet 

en de T-score op de test die het vermogen tot verbaal redeneren meet vormen de indicatoren voor deze 

variabelen. Deze scores worden in dit onderzoek niet samengenomen tot een totaalscore van specifieke 

intelligentie om de begripsvaliditeit te waarborgen. Deze tests verschillen inhoudelijk te veel van elkaar 

en zijn alle op een andere vorm van specifieke intelligentie gericht. De scales cls, de scales fx, de 

scales numerical en de scales verbal zijn na wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld. (Preuss, 2002) Dit 

komt ten goede aan de begrips- en instrumentvaliditeit van dit onderzoek. De begripsvaliditeit en 

instrumentvaliditeit lopen echter het nodige gevaar bij het begrip ‘individuele prestatie’. Voor dit begrip 

wordt de overall conclusie prestatie als indicator gebruikt die door de jaarbeoordeling gemeten wordt. 

Deze meting vindt op een vijfpuntsschaal plaats. Onderstaande figuur laat echter zien dat er maar 

weinig variatie te vinden is op deze variabele, de meeste Young Professionals scoren ‘conform 

verwachting’ of ‘boven verwachting’.  
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Overall conclusie performance 

 

Frequentie 

 

Procent 

1. Ver boven verwachting 

2. Boven verwachting 

3. Conform verwachting 

4. Onder verwachting 

5. Ver boven verwachting 

7 

66 

30 

1 

0 

6,7 

63,5 

28,8 

1,0 

0 

 

Figuur 3.3. Frequentie overall conclusie performance 

De variatie in de steekproef is erg klein. Het grootste deel van de Young Professionals heeft de 

beoordeling ontvangen dat zij boven verwachting presteren. Doordat er enkel een keuze te maken is op 

een schaal van 1 t/m 5 is het aan te nemen dat er binnen de vijf schalen zelf ook weer verschillen te 

vinden zijn in hoe iemand individueel presteert. Door meer indicatoren te gebruiken voor het meten van 

de variabele ‘individuele prestatie’ kunnen ook deze verschillen zichtbaar worden wat de validiteit van 

het onderzoek ten goede kan komen. Daarnaast is het beoordelen van iemands prestatie vrij gevoelig 

voor subjectiviteit; de mening van de manager kan in het beoordelen worden meegenomen. Capgemini 

probeert dit zoveel mogelijk tegen te gaan. De beoordeling van de overall conclusie performance wordt 

binnen het managementteam van de practice besloten. De PRM-manager van die practice is hierbij 

aanwezig om ervoor te waken dat de juiste code wordt toegekend. Elke code wordt daarbij duidelijk 

omschreven.   

Een laatste vorm van validiteit is de constructvaliditeit; waarbij gekeken wordt of de gehanteerde 

meetinstrumenten daadwerkelijk datgene meten wat de bedoeling is. Deze validiteit is onder te verdelen 

in een convergente validiteit en een divergente validiteit.  Van convergente validiteit is sprake wanneer 

de tests die hetzelfde meten een samenhang vertonen. (van de Velde et al., 2004: 54-55) In dit 

onderzoek worden drie tests gehanteerd om de specifieke intelligentie van de Young Professional te 

meten. Om te controleren of deze drie intelligentietests hetzelfde meten is de homogeniteitscoëfficient 

alpha berekend. Deze alpha kan een waarde hebben van 0,00, er is geen samenhang tussen de 

verschillende aspecten, tot 1,00 waarbij gesteld kan worden dat de indicatoren hetzelfde meten. 

(Baarda & de Goede, 2003: 70-71) De drie specifieke intelligentietests halen een Cronbach’s Alpha van 

0,613.  Voor een complex begrip als intelligentie is er een minimale alpha van 0,60 gewenst om van 

homogeniteit tussen de variabelen te kunnen spreken. Een alpha van 0,613 wijst er op dat de drie 

specifieke intelligentietests voor een deel hetzelfde meten. Wanneer we echter naar de onderlinge 

correlatie van de drie tests kijken zien we een vrij lage correlatie, oftewel er is weinig samenhang te 

vinden tussen de drie intelligentietests. Ook hiervoor geldt dat er een perfecte samenhang te vinden is 

bij 1,0 of -1,0.  
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Intelligentietest 

 

Correlatie op de tests 

Scales FX 0,304 

Scales Numerical 0,540 

Scales Verbal 0,452 

    

Figuur 3.4. Onderlinge correlatie specifieke intelligentietests 

Zoals de figuur hierboven laat zien meet de specifieke intelligentietest die het verbale vermogen meet in 

grote mate hetzelfde als de twee andere intelligentietests (r = 0,540), maar deze samenhang is nog 

steeds vrij laag als we spreken van een perfecte samenhang op 1,0. Door deze drie tests dus apart in 

het onderzoek op te nemen blijft de validiteit gewaarborgd. Kijkend naar de divergente validiteit wordt er 

onderzocht of een test met een bepaalde meetpretentie niet samenhangt met een test die iets anders 

meet. (van de Velde et al., 2004: 54-55) Hierbij zetten we de test die in hoogste mate de generieke 

intelligentie meet, de scales cls, tegenover de tests die de specifieke intelligentie meten. Wanneer elke 

specifieke intelligentietest afzonderlijk naast de generieke intelligentietest gezet wordt zien we de 

volgende homogeniteitcoëfficiënt Alpha’s:  

 

Intelligentietests 

 

Homogeniteitcoëfficiënt Alpha 

Scales CLS + Scales FX -,002 

Scales CLS + Scales numerical -,217 

Scales CLS + Scales Verbal -0,587 

 

 Figuur 3.5. Homogeniteit generieke intelligentietest en specifieke intelligentietests 

Zoals bovenstaande figuur laat zien is er weinig samenhang te vinden tussen de generieke 

intelligentietest en de specifieke intelligentietests aangezien er een minimale Alpha van 0,60 gewenst is.  

Daarbij zijn de Alpha’s negatief wat betekent dat als er correlatie te vinden is, deze over het algemeen 

negatief is. Afgaande op bovenstaande vertoont dit onderzoek in hoge mate een constructvaliditeit.  

Tot slot kunnen we ook nog kijken naar de interne en externe validiteit van dit onderzoek. De interne 

validiteit verwijst naar de mate waarin de resultaten adequaat kunnen worden geïnterpreteerd. 

Belangrijk is hier om te controleren of de gevonden relaties toe te schrijven zijn aan de variabelen die in 

dit onderzoek centraal staan of dat er alternatieve verklaringen te vinden zijn. Een analyse op de 

controlevariabelen wijst uit dat er geen andere variabelen van invloed zijn. Deze resultaten worden 

nader uiteengezet in hoofdstuk 4.  

De externe validiteit bekijkt de mate waarin de resultaten te generaliseren zijn. Aangezien de Young 

Professionals die in dit onderzoek zijn opgenomen representatief zijn, kunnen de resultaten van dit 

onderzoek worden gegeneraliseerd naar de onderzoekpopulatie, de Young Professionals die in 2007 in 

dienst zijn gekomen. De kenmerken van deze groep Young Professionals voldoen aan de algemene 
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kenmerken voor een Young Professional bij Capgemini: ze hebben een HBO of WO opleiding afgerond, 

minder dan twee jaar werkervaring en zijn jonger dan/of 30 jaar. De resultaten kunnen gegeneraliseerd 

worden naar alle Young Professionals van Capgemini De generaliseerbaarheid blijft tot de Young 

Professionals van Capgemini beperkt. (Koninklijke Universiteit Leuven, 2008) 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uiteengezet die door de analyses van de verzamelde data zijn 

vastgesteld. Ten eerste wordt een beschrijvende analyse weergegeven waarbij de gemiddelden, de 

standaarddeviatie en de correlatie tussen de verschillende variabelen gepresenteerd worden. Hier wordt 

tevens de betrouwbaarheid genoteerd. Vervolgens worden de resultaten per hypothese gepresenteerd. 

Deze resultaten leiden tot een verwerping of aanname van de betreffende hypothese.  Alle hypothesen 

zijn getoetst bij een alpha van 0,05. Alle waarden kleiner dan de alpha 0,05 zijn significant.   

4.1 Beschrijvende analyse 

 

In onderstaande tabel worden zowel de gemiddelde scores als de standaarddeviatie van de 

verschillende variabelen die in dit onderzoek centraal staan weergegeven. Hierbij wordt gekeken naar 

de volledige responsgroep. Daarnaast wordt de correlatie tussen de verschillende begrippen getoond. 

Hier wordt ook de betrouwbaarheid in de vorm van significantie genoteerd. De betrouwbaarheidsgrens 

ligt bij een significantie van 0,05. Alle p-waarden die hieronder vallen kunnen als betrouwbaar worden 

gezien.  

Variabele M SD Generieke 

Intelligentie 

Specifieke 

intelligentie 

deductief 

Specifieke 

intelligentie 

numeriek 

Specifieke 

intelligentie 

verbaal 

Individuele 

prestatie 

Generieke 

intelligentie 

62,34 9,40 -     

Specifieke 

intelligentie 

deductief 

52,12 13,65 -0,001 -    

Specifieke 

intelligentie 

numeriek 

54,36 11,09 -0,099 0,215* -   

Specifieke 

intelligentie 

verbaal 

50,21 11,37 -0,231* 0,318** 0,551** -  

Individuele 

prestatie 

3,76 0,58 0,027 0,117 0,105 0,137 - 

 * P < 0,05; ** P < 0,01 

Figuur 4.1. Gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie en significantie variabelen 
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4.2 Generieke intelligentie 

 

De eerste hypothese die in dit onderzoek gesteld wordt heeft betrekking op de opleidingsachtergrond en 

de generieke intelligentie van de Young Professional. Een analyse van de verzamelde gegevens laat 

zien dat er geen verschil is in de hoogte van de score op de generieke intelligentietest tussen de Young 

Professionals met verschillende opleidingsachtergronden. De volgende resultaten die per hypothese 

worden gegeven wijzen dit uit:   

H1a. Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de generieke 

intelligentietest (scales CLS) dan een Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten 

heeft.   

Uit de analyse volgt dat de Young Professionals die een bedrijfskundige, economische, technische of 

ICT-gerelateerde  studie gevolgd hebben een gemiddelde T-score van 62,34 hebben op een schaal 

waar een score van 50 het gemiddelde is van de normgroep. De Young Professionals met een niet-

gerelateerde studie scoren een gemiddelde T-score van 62,32. Het verschil tussen beide gemiddelden 

is dus 0,02. Dit verschil is echter niet significant gebleken (p = 0,50). H1a moet op basis van deze 

gegevens verworden worden. (zie bijlage 5a)  

H1b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de generieke 

intelligentietest (scales cls) dan een Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Ook wanneer we kijken naar het opleidingsniveau zien we een klein verschil tussen de gemiddelden van 

0,42. Zo scoren de Young Professionals die een HBO opleiding gevolgd hebben een gemiddelde T-

score van 62,00 en de Young Professionals met een WO opleiding 62,42. Wederom is hier geen 

significantie te vinden (p = 0,43) waardoor ook hypothese 1b verworpen wordt. (zie bijlage 5b) 

H1c. Er is een verschil in de scores op de generieke intelligentietest (scales CLS) van Young 

Professionals die afkomstig zijn van verschillende opleidingsinstituten.   

Een analyse op de relatie tussen opleidingsinstituten en de generieke intelligentie van het individu is niet 

mogelijk gebleken. In bijlage 2 is te zien dat de verdeling van Young Professionals over de verschillende 

instituten te groot is waardoor meerdere keren maar één Young Professional van een bepaald instituut 

afkomstig is. Dit kan een vertekend beeld van de resultaten geven.  H1c komt daarom te vervallen. 

4.3 Specifieke intelligentie 

 

De specifieke intelligentie is in dit onderzoek verdeeld in het vermogen tot deductief logisch redeneren, 

het vermogen tot numeriek redeneren en het vermogen tot verbaal redeneren. Een analyse van de 

verzamelde gegevens omtrent de verschillende specifieke intelligentietests en de opleidingsachtergrond 

van de Young Professionals levert de nodige resultaten op die per vorm van specifieke intelligentie 

gepresenteerd worden. 
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4.3.1 Deductief logisch redeneren 

 

H2a. Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor deductief logisch redeneren meet (scales fx) dan de Young 

Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

Een analyse op deze variabele laat  zien dat de Young Professionals met een gerelateerde studie 

gemiddeld een score hebben van 52,96 wanneer zij deze test maken in de selectieprocedure terwijl de 

Young Professionals met een niet-gerelateerde studie een gemiddelde score halen van 48,37. De 

Young Professionals die in dit onderzoek zijn opgenomen met een niet-gerelateerde opleiding scoren 

daarmee onder het gemiddelde van de normgroep. Het verschil tussen de twee groepen van 4,59 is 

echter niet significant (p = 0,093) waardoor hypothese 2a te verwerpen is. Dat de Young Professionals 

met een niet-gerelateerde opleiding onder het gemiddelde van de normgroep HBO/WO scoren is 

daarmee ook niet structureel bevonden. (Zie bijlage 6a) 

H2b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor deductief logisch redeneren meet (scales fx) dan een Young 

Professional met een opleidingsniveau HBO. 

 De scores tussen de Young Professionals die een HBO opleiding gevolgd hebben en degene die een 

WO opleiding gevolgd hebben geven een kleiner verschil van 1,99. De Hbo’ers scoren een gemiddelde 

van 53,71 en de WO’ers een gemiddelde van 51,72. Ook dit verschil blijkt niet significant (p = 0,276). 

Hypothese 2b moet op basis van dit resultaat verworpen worden. (zie bijlage 6b) 

H2c. Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor deductief 

logisch redeneren meet (scales fx) van Young Professionals die afkomstig zijn van verschillende 

opleidingsinstituten.  

Deze laatste hypothese gericht op het vermogen tot deductief logisch redeneren kan net als H1c niet 

getoetst worden gezien de geringe cases bij enkele instituten. 

4.3.2 Numeriek redeneren 

 

H3a. Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor numeriek redeneren meet (scales numerical) dan de Young 

Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft.  

Een analyse op de gegevens toont aan dat de gemiddelde score van de Young Professionals met een 

gerelateerde opleiding 55,40 is. De gemiddelde score op de numerieke test is 49,68. Dit geeft een 

verschil van 5,72. Dit verschil is significant (p = 0,021) waardoor hypothese 3a aangenomen kan 

worden. Daarbij kan gesteld worden dat de Young Professionals met een niet-gerelateerde studie 

structureel net onder het gemiddelde van de normgroep HBO/WO scoren. ( Zie bijlage 7a)   
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H3b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor numeriek redeneren meet (scales numerical) dan een Young 

Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Kijkend naar opleidingsniveau zien we dat  Young Professionals die een WO opleiding gevolgd hebben 

een gemiddelde scoren op de numerieke intelligentietest van 54,80. De HBO’ers scoren een 

gemiddelde van 52,62. Het verschil van 2,18 is echter niet significant (p = 0,425) waardoor hypothese 

3b verworpen moet worden.  (zie bijlage 7b)  

H3c. Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor numeriek 

redeneren meet (scales numerical) van Young Professionals die afkomstig zijn van verschillende 

opleidingsinstituten.  

Wederom is hier sprake van een hypothese die niet te toetsen is aangezien de cases te gering zijn bij 

enkele opleidingsinstituten. H3c komt daarom te vervallen.  

4.3.3 Verbaal redeneren 

 

Een laatste vorm van specifieke intelligentie in dit onderzoek is het vermogen tot verbaal redeneren. 

Een analyse op deze gegevens geeft de volgende resultaten.  

H4a. Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor verbaal redeneren meet (scales verbal) dan de Young 

Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

Young Professionals met een gerelateerde studieachtergrond halen gemiddeld een score van 50,48 in 

het selectieproces. De Young Professionals die een andere dan bedrijfskundig, economisch, technisch 

of ICT-gerelateerde opleiding gevolgd hebben, scoren een gemiddelde van 49,00. Zij scoren daarmee 

onder het gemiddelde van de normgroep. Het verschil van 1,48 is echter niet significant (p = 0,305) wat 

er toe leidt dat hypothese 4a verworpen wordt. Tevens kan men niet aannemen dat de Young 

Professionals met een niet-gerelateerde opleiding structureel onder het gemiddelde van de normgroep 

scoren bij deze test. (zie bijlage 8a)  

H4b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor verbaal redeneren meet (scales verbal) dan een Young 

Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Op opleidingsniveau zien we een verschil van 2,36. Het gemiddelde van de Young Professionals met 

een HBO opleiding ligt bij 48,33 en het gemiddelde van de Young Professionals met een WO opleiding 

bij 50,69. Ook hier scoren de Young Professionals die in het onderzoek zijn opgenomen met een HBO-

niveau onder het gemiddelde van de normgroep. Dit verschil is niet significant (p = 0,2) waardoor de 

hypothese die stelt dat Young Professionals met een WO opleiding hoger scoren op de verbale 

intelligentietest dan Young Professionals die een HBO opleiding gevolgd hebben verworpen wordt. Ook 

hier kunnen wederom geen structurele uitspraken gedaan worden over het feit dat Young Professionals 

met een HBO opleiding onder het gemiddelde van de normgroep scoren. (zie bijlage 8b) 
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H4c. Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor verbaal 

redeneren meet (scales verbal) van Young Professionals die afkomstig zijn van verschillende 

opleidingsinstituten.   

Bovenstaande hypothese komt net als H1c, H2c en H3c te vervallen.  

4.4 Individueel presteren 

 

In dit onderzoek zijn vervolgens de nodige hypothesen opgesteld omtrent het individuele presteren van 

Young Professionals. De eerste hypothesen zijn gericht op de samenhang tussen de scores op de 

verschillende intelligentietests en de prestatiebeoordeling. Hiervoor geldt dat een perfecte samenhang 

te vinden is bij een waarde van 1 of -1. Vervolgens wordt er ook gekeken naar de directe verbinding 

tussen de opleidingsachtergrond van de Young Professional en hoe deze beoordeeld wordt op zijn 

individuele prestatie. De resultaten zullen achtereenvolgens gepresenteerd worden. 

4.4.1 Intelligentietests en individueel presteren 

 

Allereerst wordt er gekeken naar de samenhang tussen de T-scores op de generieke intelligentietest en 

hoe de Young Professional beoordeeld wordt op zijn prestatie in de organisatie.  

H5. Hoe hoger een Young Professional scoort op de generieke intelligentietest (scales cls) hoe beter hij 

beoordeeld wordt op zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini.  

Een analyse op de gegevens resulteert in een kleine positieve correlatie r = 0,027. Deze correlatie is 

echter niet significant (p = 0,329). De hypothese 5 wordt daarom verworpen. (zie bijlage 9) 

H6. Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het vermogen tot 

deductief logisch redeneren (scales fx) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn individuele prestatie 

in de organisatie Capgemini. 

Bij de specifieke intelligentietest die het vermogen tot deductief logisch redeneren meet zien we een 

kleine positieve correlatie (r =0,117). Ook hier geldt weer dat de gevonden correlatie niet significant is (p 

= 0,118) waardoor hypothese 6 te verwerpen is. (zie bijlage 10)  

H7. Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het vermogen tot 

numeriek redeneren (scales numerical) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn individuele 

prestatie in de organisatie Capgemini. 

Ook Hypothese 7 wordt verworpen. De analyse resulteert namelijk in een positieve correlatie (r = 0,105) 

die niet significant is (p = 0,145). (zie bijlage 11).  

H8. Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het vermogen tot 

verbaal redeneren (scales verbal) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn individuele prestatie in 

de organisatie Capgemini. 
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De scores op de verbale intelligentietest tot slot vertonen ook een positieve correlatie (r = 0,137) met de 

beoordelingen op de prestatie van de Young Professionals. Deze correlatie is wederom niet significant 

(p = 0,083). Dit resultaat leidt er toe dat hypothese 8 verworpen wordt. (zie bijlage 12) 

4.4.2 Opleidingsachtergrond en individueel presteren 

 

Om de relatie tussen opleidingsachtergrond en individueel presteren te bekijken, wordt er gekeken naar 

het verschil in prestatiebeoordeling tussen de groepen in opleidingsrichting en –niveau. De analyse op 

deze gegevens resulteert in het feit dat er geen verschil te herkennen is in de opleidingsachtergrond die 

iemand heeft en hoe diegene uiteindelijk beoordeeld wordt op zijn prestatie in de organisatie.  

H9a. Een Young Professional die een gerelateerde studie heeft afgerond, wordt beter beoordeeld op 

zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini dan een Young Professional die een niet 

gerelateerde studie heeft afgerond.  

Wanneer we de groep Young Professionals met een gerelateerde opleidingsachtergrond vergelijken 

met de groep Young Professionals die een andere opleiding afgerond hebben, zien we een verschil op 

de gemiddelde prestatiebeoordeling van 0,02. De Young Professionals met een gerelateerde 

opleidingsrichting scoren namelijk gemiddeld 3,76 op de prestatiebeoordeling en de Young 

Professionals met een niet-gerelateerde opleiding een 3,74. Dit verschil is niet significant (p = 0,426). 

Hypothese 9a, wordt daarom verworpen. (zie bijlage 13a)  

H9b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO, wordt beter beoordeeld op zijn individuele 

prestatie in de organisatie Capgemini dan een Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Een analyse op deze gegevens toont aan dat de HBO’ers gemiddeld beoordeeld worden met een 3,62. 

De WO’ers worden beoordeeld met een 3,80. Tussen deze twee groepen zit een verschil in 

prestatiebeoordeling van 0,18. Dit verschil is niet significant (p = 0,109).  Ook hypothese 9b wordt 

daarom verworpen. (zie bijlage 13b) 

H9c. Er is een verschil in de prestatiebeoordelingen van de Young Professionals die afkomstig zijn van 

verschillende opleidingsinstituten.   

Het geringe aantal cases per opleidingsinstituut maakt het niet mogelijk om deze hypothese te toetsen. 

Hypothese 9c komt daarmee te vervallen. 

4.5 Controlevariabelen 

 

Tot slot zijn er ook nog enkele analyses uitgevoerd ter controle op de verzamelde data. De eerste 

analyses zijn gericht op de invloed van de controlevariabele ‘geslacht’ op de overige variabelen.  

H10a. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de generieke intelligentietest (scales CLS).  

H10b. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet. 
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H10c. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor numeriek redeneren (scales numerical) meet.  

H10d. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot verbaal redeneren (scales verbal) meet. 

H10e. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de individuele prestatie van de Young Professional.  

Uit de analyse volgt dat geslacht niet van invloed is op de verschillende variabelen. In onderstaande 

tabel zien we de gemiddelden per geslacht. 

 

Variabele 

 

Geslacht 

 

Gemiddelde 

Generieke intelligentie Man 

Vrouw 

62,52 

61,81 

Deductief logisch redeneren Man 

Vrouw 

53,38 

48,56 

Numeriek redeneren Man 

Vrouw 

54,83 

53,00 

Verbaal redeneren Man 

Vrouw 

50,29 

50,00 

Prestatiebeoordeling Man 

Vrouw 

3,77 

3,74 

 

Figuur 4.2 Gemiddelden van de variabelen op geslacht 

Op de meeste variabelen zijn de verschillen in gemiddelden erg klein. Enkel op de specifieke  

intelligentietest die het vermogen tot deductief logisch redeneren meet is een groot verschil te vinden in 

de scores van 4,82. Maar zoals in bijlage 14 te zien is vinden we bij een tweezijdige toetsing op geen 

enkele variabele een significantie (p is achtereenvolgens 0,739, 0,115, 0,463, 0,911 en 0,846). De 

gehele hypothese 10 wordt daarmee verworpen. Daarbij geldt dat de bevinding, dat vrouwen lager 

scoren dan het gemiddelde van de normgroep HBO/WO op de intelligentietest die het vermogen tot 

deductief logisch redeneren meet, niet als structureel kan worden beschouwd. 

H11a. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de generieke intelligentietest (scales CLS).  

H11b. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet. 

H11c. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor numeriek redeneren (scales numerical) meet.  
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H11d. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor verbaal redeneren (scales verbal) meet.  

H11e. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de individuele prestatie van de Young Professional. 

Een analyse op de invloed van leeftijd op de verschillende variabelen resulteert in de volgende tabel 

correlaties:  

  Generieke 

intelligentie 

Deductief 

logisch 

redeneren 

Numeriek 

redeneren 

Verbaal 

redeneren 

Prestatie 

Beoordeling 

Leeftijd -0,178 

P 0,70 

-0,116 

P 0,241 

-0,122 

P 0,216 

-0,112 

P 0,259 

-0,061 

P 0,536 

 

Figuur 4.3 Correlaties variabelen 

Alle gevonden correlaties zijn negatief. Dit zou betekenen dat een jonger iemand een hogere score 

behaalt op de intelligentietest en de prestatiebeoordeling dan iemand die ouder is. De correlaties zijn 

echter niet significant, waardoor hier geen structurele uitspraken over gedaan kunnen worden.  

H12. De variabele ‘aantal maanden in dienst’ (ten tijde van de prestatiebeoordeling) is van invloed op de 

individuele prestatie van de Young Professional.   

Op deze laatste hypothese kunnen echter geen resultaten getoond worden. Elke Young Professional 

die in de uiteindelijke respons is opgenomen heeft 12 maanden na zijn indiensttreding een 

prestatiebeoordeling gehad. Dit betekent dat er geen variatie te vinden is in het aantal maanden dat de 

Young Professional in dienst is ten tijde van zijn beoordeling.   
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4.6 Samenvattend 

H1a Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

generieke intelligentietest (scales CLS) dan een Young Professional die een niet-

gerelateerde studie genoten heeft.  

Verwerpen 

b.  Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de generieke 

intelligentietest (scales cls) dan een Young Professional met een opleidingsniveau 

HBO. 

Verwerpen 

c.  Er is een verschil in de scores op de generieke intelligentietest (scales CLS) van Young 

Professionals die afkomstig zijn van verschillende opleidingsinstituten.  

Vervalt 

H2a.  Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

specifieke intelligentietest die het vermogen voor deductief logisch redeneren meet 

(scales fx) dan de Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

Verwerpen 

b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor deductief logisch redeneren meet (scales fx) dan 

een Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Verwerpen 

c.  Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor 

deductief logisch redeneren meet (scales fx) van Young Professionals die afkomstig zijn 

van verschillende opleidingsinstituten. 

Vervalt 

H3a.  Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

specifieke intelligentietest die het vermogen voor numeriek redeneren meet (scales 

numerical) dan de Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

Aannemen 

b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor numeriek redeneren meet (scales numerical) dan 

een Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Verwerpen 

c.  Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor 

numeriek redeneren meet (scales numerical) van Young Professionals die afkomstig 

zijn van verschillende opleidingsinstituten.  

Vervalt 

H4a.  Een Young Professional die een gerelateerde studie genoten heeft scoort hoger op de 

specifieke intelligentietest die het vermogen voor verbaal redeneren meet (scales 

verbal) dan de Young Professional die een niet-gerelateerde studie genoten heeft. 

Verwerpen 

b. Een Young Professional met een opleidingsniveau WO scoort hoger op de specifieke 

intelligentietest die het vermogen voor verbaal redeneren meet (scales verbal) dan een 

Young Professional met een opleidingsniveau HBO. 

Verwerpen 

c.  Er is een verschil in de scores op de specifieke intelligentietest die het vermogen voor 

verbaal redeneren meet (scales verbal) van Young Professionals die afkomstig zijn van 

verschillende opleidingsinstituten.  

Vervalt 

H5. Hoe hoger een Young Professional scoort op de generieke intelligentietest (scales cls) 

hoe beter hij beoordeeld wordt op zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini. 

Verwerpen 
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H6. Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet, hoe beter hij beoordeeld 

wordt op zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini. 

 

Verwerpen 

H7. Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot numeriek redeneren (scales numerical) meet, hoe beter hij beoordeeld 

wordt op zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini. 

Verwerpen 

H8. Hoe hoger een Young Professional scoort op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot verbaal redeneren (scales verbal) meet, hoe beter hij beoordeeld wordt op 

zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini. 

Verwerpen 

H9a. Een Young Professional die een gerelateerde studie heeft afgerond, wordt beter 

beoordeeld op zijn individuele prestatie in de organisatie Capgemini dan een Young 

Professional die een niet gerelateerde studie heeft afgerond.  

Verwerpen 

b.  Een Young Professional met een opleidingsniveau WO, wordt beter beoordeeld op zijn 

individuele prestatie in de organisatie Capgemini dan een Young Professional met een 

opleidingsniveau HBO. 

Verwerpen 

c.  Er is een verschil in de prestatiebeoordelingen van de Young Professionals die 

afkomstig zijn van verschillende opleidingsinstituten.   

Vervalt 

H10a. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de generieke intelligentietest 

(scales CLS). 

Verwerpen 

b. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die 

het vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet. 

Verwerpen 

c. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die 

het vermogen voor numeriek redeneren (scales numerical) meet.  

Verwerpen 

d. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die 

het vermogen tot verbaal redeneren (scales verbal) meet. 

Verwerpen 

e. De variabele ‘geslacht’ is van invloed op de individuele prestatie van de Young 

Professional.  

Verwerpen 

H11a. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de generieke intelligentietest (scales 

CLS). 

Verwerpen 

b. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen tot deductief logisch redeneren (scales fx) meet. 

Verwerpen 

c. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor numeriek redeneren (scales numerical) meet.  

Vervalt 

d. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de score op de specifieke intelligentietest die het 

vermogen voor verbaal redeneren (scales verbal) meet.  

Verwerpen 

e. De variabele ‘leeftijd’ is van invloed op de individuele prestatie van de Young 

Professional. 

Verwerpen 

H12. De variabele ‘aantal maanden in dienst’ (ten tijde van de prestatiebeoordeling) is van 

invloed op de individuele prestatie van de Young Professional.   

Vervalt 
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5 Tot Slot 

Voortbouwend op het theoretisch kader, het onderzoek en de daaruit volgende resultaten wordt in dit 

hoofdstuk de conclusie van het  onderzoek gepresenteerd. Vervolgens zal er een discussie 

plaatsvinden die zich richt op de onderzoeksresultaten in het licht van de gebruikte methode en de 

theorie. Daaruit vloeien de suggesties voor verder onderzoek voort. Vervolgens zullen de nodige 

aanbevelingen naar de organisatie Capgemini gedaan worden. Dit hoofdstuk zal afgesloten worden met 

een reflectie op het onderzoek zelf.  

5.1 Conclusie 

 

In de conclusie wordt de onderzoeksvraag met betrekking tot de bestudeerde case in het licht van het 

onderzoeksdoel beantwoord. De volgende onderzoeksvraag staat in dit onderzoek centraal: 

Is er een verschil in de individuele prestatie van een Young Professional met een gerelateerde 

opleidingsachtergrond en een Young Professional met een niet-gerelateerde opleidingsachtergrond in 

de organisatie Capgemini?  

Het antwoord op deze vraag zou de nodige kennis moeten geven of Young Professionals met een 

bedrijfskundige, economische, technische of ICT- gerelateerde opleidingsachtergrond beter presteren in 

de organisatie Capgemini dan de Young Professionals met een andere opleidingsachtergrond. Deze 

kennis kan vervolgens de aanname dat een Young Professional met een gerelateerde 

opleidingsachtergrond beter presteert, bevestigen of juist ontkrachten.  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is deze geplaatst  in de theorie die stelt dat generieke 

intelligentie van grote invloed is op de uiteindelijke prestatie van een individu in de organisatie. 

Uitgaande van deze theorie is onderzocht of er een verschil in generieke intelligentie te herkennen is bij 

de groep Young Professionals die een gerelateerde opleiding afgerond hebben en de Young 

Professionals die een niet-gerelateerde opleiding doorlopen hebben.  De resultaten wijzen uit dat er 

geen verschil tussen de twee groepen naar opleidingsrichting te vinden is in scores op de generieke 

intelligentietest die in de selectieprocedure van Capgemini gehanteerd wordt. Ook is er geen verschil in 

scores te herkennen tussen de groepen Young Professionals die een WO of een HBO opleiding 

gevolgd hebben. Dit gegeven is samen te vatten in de conclusie dat opleidingsachtergrond niet van 

invloed is op de generieke intelligentie van de Young Professional. Aangezien de aanname bij 

Capgemini heerst dat naast generieke intelligentie ook een meer specifiekere vorm van intelligentie van 

belang is om te kunnen presteren, is er ook gekeken of er een verschil in specifieke intelligentie te 

herkennen is bij Young Professionals met verschillende opleidingsachtergronden. Het vermogen tot 

deductief logisch redeneren en verbaal redeneren blijkt niet beïnvloed te worden door 

opleidingsachtergrond. Zo is er geen significant verschil te vinden in scores op deze tests tussen de 

Young Professionals met een gerelateerde of niet-gerelateerde opleidingsrichting of de Young 

Professionals die een HBO of WO opleiding afgerond hebben. Wel is er een verschil in scores te vinden 

op de test die het vermogen tot numeriek redeneren meet. Uit de resultaten volgt dat de Young 

Professionals die een andere dan bedrijfskundige, economische, technische of ICT-gerelateerde 
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opleiding gevolgd hebben, lager scoren op de numerieke test dan de Young Professionals die wel een 

gerelateerde opleiding afgerond hebben. Deze groep Young Professionals hebben daarbij een lager 

vermogen tot numeriek redeneren dan de normgroep HBO/WO. Met dit gegeven kunnen we 

concluderen dat opleidingsachtergrond niet van invloed is op het vermogen tot deductief logisch 

redeneren en verbaal redeneren. Opleidingsrichting is echter wel van invloed op het vermogen tot 

numeriek redeneren; een Young Professional met een gerelateerde opleiding zal meer vermogen tot 

numeriek redeneren hebben.  

De theorie die stelt dat de generieke intelligentie van invloed is op iemands uiteindelijke presteren, wordt 

in deze studie niet bevestigd. De Young Professionals van Capgemini die een hoge score op de 

generieke intelligentietest gehaald hebben in de selectieprocedure, worden niet beter beoordeeld op 

hun individuele prestatie nadat ze een jaar in dienst zijn. Ook de specifieke vormen van intelligentie 

(deductief logisch redeneren, numeriek redeneren en verbaal redeneren) waarvan het management van 

Capgemini aanneemt dat deze van invloed zijn op het presteren in de organisatie, bleek niet van invloed 

op hoe iemand uiteindelijk wordt beoordeeld op zijn prestatie. Dit gegeven is samen te vatten in de 

conclusie dat bij de Young Professionals van Capgemini een hoge score op de generieke 

intelligentietest en/of de specifieke intelligentietests in de selectieprocedure van Capgemini geen 

garantie is voor betere prestaties in de organisatie.  

Als laatste kijken we naar de invloed van opleidingsachtergrond op prestatie zodat we de 

onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. De resultaten uit dit onderzoek wijzen uit dat er geen 

significant verschil in prestatiebeoordeling is bij Young Professionals die een bedrijfskundige, 

economische, technische of ICT-gerelateerde opleiding gevolgd hebben en de Young Professionals die 

een andere opleiding achter hun naam hebben staan. Tevens is er geen verschil te herkennen tussen 

HBO en WO afgestudeerden. De onderzoeksvraag kan nu beantwoord worden:  Er is geen verschil in 

de individuele prestatie van de Young Professionals met een gerelateerde opleidingsachtergrond en de 

Young Professionals met een niet-gerelateerde opleidingsachtergrond op basis van één prestatiejaar. 

Deze conclusie ontkracht de aanname van het management van Capgemini dat Young Professionals 

met een gerelateerde opleidingsachtergrond beter presteren in de organisatie. 

5.2 Discussie 

 

Uit de theorie volgt dat generieke intelligentie van grote invloed is op de uiteindelijke prestaties van het 

individu. In de conclusie komt echter naar voren dat deze theorie in dit onderzoek niet bewezen kan 

worden. Door de jaren heen is er echter het nodige onderzoek gedaan naar de invloed van de g-factor 

op prestaties. Aansluitend op deze onderzoeken tonen Schmidt en Hunter (1998, 2004) met hun 

onderzoeken aan dat de intelligentietests, die in hoge mate de g-factor meten, de hoogste 

voorspellende waarde hebben voor de arbeidsprestaties van het individu. Het lijkt dus onwaarschijnlijk 

dat deze intelligentietests bij Capgemini helemaal geen voorspellende waarde hebben, of dat de 

generieke intelligentie niet van invloed is bij het uitvoeren van een rol als Young Professional. Door 

observatie in de organisatie blijkt dat de rol van Young Professional een hoog complexiteitsniveau bezit. 

Zoals Schmidt en Hunter aangeven in hun onderzoek uit 2004 hebben de intelligentietests met name 

een hoge voorspellende waarde bij de complexe functies. Aangezien het erg onwaarschijnlijk lijkt dat 
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deze theorie niet voor de Young Professional van Capgemini geldt, is het de moeite waard om dit nader 

te bekijken.  

Een net-afgestudeerde die solliciteert naar een rol voor Young Professional bij Capgemini en op basis 

van zijn CV wordt toegelaten op de selectiedag, zal vier intelligentietests ondergaan. De eerste meet 

met name de generieke intelligentie, de andere drie meten achtereenvolgens het vermogen tot deductief 

logisch redeneren, numeriek redeneren en verbaal redeneren. Een kandidaat krijgt een positief oordeel 

voor deze selectiedag als hij een T-score van 50 of hoger haalt op de generieke intelligentietest. 

Daarnaast moet hij ook nog voor 1 van de 3 specifieke intelligentietests een T-score van 50 of hoger 

halen. De grens die Capgemini hier hanteert lijkt de juiste te zijn om de kandidaten die naar voldoening 

zullen presteren te selecteren. In de uiteindelijke respons voldoet elke Young Professional aan deze 

voorwaarde. In deze groep Young Professionals blijkt dat de hoogte van de score op deze 

intelligentietests niet meer van invloed is op hoe iemand uiteindelijk presteert. Als we de theorie als 

leidraad nemen, zal dit anders moeten zijn als ook de kandidaten voor Young Professional in het 

onderzoek worden opgenomen die een negatief oordeel op de selectiedag gekregen hebben. Naar alle 

waarschijnlijkheid zal in de groep die een T-score onder de 50 scoort wel een positieve correlatie te 

vinden zijn op de individuele prestatie. Dit is echter moeilijk te onderzoeken aangezien er maar een heel 

beperkt aantal Young Professionals in dienst zijn gekomen die de selectiedag niet met een positief 

resultaat afgesloten hebben. 

Nu we aannemen dat de intelligentietests toch wel degelijk van belang kunnen zijn om Young 

Professionals te selecteren die een juiste prestatie kunnen leveren, is het interessant om de 

bevindingen op deze tests nader te bekijken. Een van deze bevindingen is het feit dat er geen verschil 

in scores is op de generieke intelligentietest tussen de Young Professionals die een gerelateerde 

opleiding gevolgd hebben en de Young Professionals die een niet-gerelateerde opleiding gevolgd 

hebben. Kijkend naar de theorie van Ceci (1991) die stelt dat de kwantiteit aan opleiding van invloed is 

op g-factor zou dit betekenen dat alle Young Professionals die een T-score van 50 of hoger scoren de 

nodige jaren aan opleiding gevolgd hebben. Aangezien alle Young Professionals een HBO of WO 

opleiding afgerond hebben, is de g-factor voldoende gestimuleerd. Adey et al. (2007) tonen in hun 

onderzoek aan dat de g-factor verbeterd kan worden door middel van de juiste educatie. Dit betekent 

dat de studenten met uitdagende vraagstukken geconfronteerd moeten worden en dat ze moeten leren 

samenwerken. Daarnaast moeten zich bewust worden van de hoeveelheid informatie ze op kunnen 

nemen en deze informatie leren plaatsen binnen kennis die al in huis is. Tot slot moeten studenten meer 

zelfstandig werken en moet de leerervaring centraal worden gezet om te leren voor de toekomst. 

Aangezien er in dit onderzoek geen verschil in scores te ontdekken is op generieke intelligentie tussen 

de Young Professionals met een bedrijfskundige, economische, technische of ICT-gerelateerde 

opleiding en de Young Professionals die een andere opleiding gevolgd hebben, kunnen we ervan 

uitgaan dat deze opleidingen in zelfde mate voldoen aan de voorwaarden die Adey (2007) stelt. Voor 

een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te bekijken of deze opleidingen inderdaad in gelijke 

mate voldoen aan deze voorwaarden, om zo de theorie van Adey et al. (2007) nader te onderzoeken.  

Dat er een significant verschil is op de numerieke intelligentietest tussen de Young Professionals met 

een gerelateerde opleiding en degenen met een niet-gerelateerde opleiding is ook een interessante 

bevinding. Hieruit blijkt dat het vermogen tot numeriek redeneren meer ontwikkeld wordt bij studenten 

met een bedrijfskundige, economische, technische of ICT-gerelateerde opleiding, of dat de studenten 
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die een hoog numeriek vermogen bezitten sneller kiezen voor een van deze opleidingen. De andere 

vormen van specifieke intelligentie, het vermogen tot deductief logisch redeneren en verbaal redeneren, 

komen naar alle waarschijnlijk in alle HBO en WO opleidingen in dezelfde mate aan bod.  

Een laatste interessante bevinding is het feit dat de Young Professionals met een HBO en WO opleiding 

op zowel generieke intelligentie als de vormen van specifieke intelligentie niet van elkaar verschillen. 

Wanneer we dit op een grotere groep betrekken lijkt het onwaarschijnlijk dat HBO en WO studenten niet 

in niveau verschillen. Waarom zou de ene student dan wel tot WO opleidingen worden toegelaten en de 

andere niet? Er is daarom een kanttekening te zetten bij deze bevinding. In de uiteindelijke respons 

heeft 20,2% van de Young Professionals een HBO opleiding gevolgd, 79.8% een WO opleiding. Uit 

observatie op de Recruitmentafdeling van Capgemini blijkt dat een even groot deel HBO en WO 

afgestudeerden zich bij de poort van Capgemini melden voor een rol als Young Professional en mogen 

deelnemen aan de selectiedag.  Dit gegeven wijst er op dat meer kandidaten met een HBO opleiding 

afvallen op de intelligentietests. Dit zou dan aangeven dat WO afgestudeerden inderdaad over een 

hoger niveau van intelligentie beschikken dan HBO afgestudeerden. 

5.2.1 Vervolgonderzoek 

 

Het bovenstaande levert de nodige ideeën voor vervolgonderzoek op. Ik zal mij hier enkel richten op de 

vervolgonderzoeken die voor Capgemini interessant zouden kunnen zijn. Ten eerste is het interessant 

om dit onderzoek nog een keer uit te voeren wanneer de Young Professionals hun tweede 

prestatiebeoordeling gehad hebben. Wanneer dit leidt tot dezelfde resultaten kan wellicht de conclusie 

getrokken worden dat er inderdaad geen verschil te vinden is in de individuele prestatie van de Young 

Professional met een gerelateerde opleiding en een Young Professional met een niet-gerelateerde 

opleiding.  

Een onderzoek dat direct gestart zou kunnen worden is het bekijken van de scores op de 

intelligentietests van alle kandidaten die op de selectiedag zijn geweest. Zoals in de discussie gesteld is, 

is het goed mogelijk dat wanneer we naar alle kandidaten kijken, er wel een verschil te ontdekken is in 

scores op de intelligentietests tussen kandidaten met een HBO en een WO opleiding. Wanneer blijkt dat 

er inderdaad meer HBO’ers afvallen in het selectieproces, dan is het voor Capgemini wellicht 

interessant om de werving voor Young Professionals meer op WO-studenten te richten.  

Op basis van de resultaten die gevonden zijn met betrekking tot de numerieke intelligentietest is ook 

een vervolgonderzoek gewenst. Wanneer onderzocht wordt voor welke functies binnen Capgemini het 

vermogen tot numeriek redeneren van groot belang is, kan in de selectieprocedure de kandidaat Young 

Professional met een gerelateerde opleiding al op de betreffende afdeling voorgelegd worden. Op deze 

manier komen de mensen die een grotere kans of een hoog vermogen tot numeriek redeneren hebben 

direct op de goede plek in de organisatie te zitten en wordt dit vermogen niet ‘weggegooid’ doordat de 

Young Professional in een functie belandt waar zijn vermogen tot numeriek redeneren niet gebruikt 

wordt.  

Daarnaast is het van belang dat er onderzocht wordt of er een verband te vinden is tussen de score op 

de generieke intelligentietest bij de Young Professionals die een T-score onder de 50 hebben en hun 

individuele prestatie. Dit zal moeilijk te meten zijn aangezien er maar een heel beperkt aantal Young 
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Professionals bij Capgemini in dienst is dat een negatief oordeel ontvangen heeft op de selectiedag. Er 

zijn echter wel enkele Young Professionals te vinden die ondanks hun negatieve intelligentietest toch in 

dienst zijn gekomen aangezien zij een positieve afstudeerperiode bij Capgemini doorlopen hebben of 

doordat zij doorstromen vanuit een lagere functie. Wanneer deze groep groot genoeg is kan dit 

onderzoek uitgevoerd worden. Als blijkt dat ook onder de grens van een T-score 50 geen samenhang 

bestaat, dan is de theorie die stelt dat de generieke intelligentie van grote invloed is op de individuele 

prestatie, op de Young Professionals van Capgemini niet toepasbaar en kan de selectieprocedure 

anders ingericht worden. 

Een laatste vervolgonderzoek is gericht op de wetenschappelijke literatuur. In dit onderzoek kan geen 

bewijs gevonden worden voor de theorie die stelt dat de generieke intelligentie van grote invloed is op 

de individuele prestatie van de Young Professional. Met dit gegeven is het wellicht interessant om meer 

statistisch onderzoek te doen naar deze theorie. Door dit onderzoek ook bij andere organisaties uit te 

voeren zal duidelijk worden of dit onderzoek bij Capgemini een uitzondering is of dat de theorie voor de 

praktijk niet geldt. 

5.2.2 Aanbevelingen 

 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn een viertal aanbevelingen voor Capgemini op te stellen.  

Werving: De groei die de organisatie Capgemini doormaakt zorgt voor de nodige nieuwe vacatures. Het 

wordt steeds moeilijker om deze vacatures op te vullen aangezien het aanbod van kandidaten door de 

krapte op de arbeidsmarkt afneemt. Deze krapte zal voorlopig nog in stand blijven, maar de organisatie 

zal verder willen groeien. Er ligt dus een uitdaging voor Capgemini om ondanks de krapte de instroom 

van Young Professionals te vergroten. Gezien de resultaten van dit onderzoek is er een slag te maken 

door de poorten van Capgemini open te zetten voor alle HBO en WO afgestudeerden. Door ook 

afgestudeerden te werven en tot de selectiedag toe te laten die een andere dan bedrijfskundige, 

economische, technische of ICT-opleiding gevolgd hebben, kan de instroom van Young Professionals 

vergroot worden. De selectiedag zal dan vervolgens de meest geschikte personen moeten selecteren. 

De resultaten uit dit onderzoek wijzen namelijk uit dat in de groep Young Professionals die positief door 

de selectiedag zijn gekomen, geen verschil te vinden is in opleidingsachtergrond en iemands presteren 

in de organisatie in het eerste jaar van zijn dienstverband. Blijkbaar is de interne opleiding die Young 

Professionals aangeboden krijgen in hun starterstraject uitgebreid genoeg om de net-afgestudeerden 

van de juiste kennis en kunde te voorzien om op de korte termijn een goede prestatie te leveren voor de 

organisatie. De bevindingen die aantonen dat er enkel een verschil in score is tussen de Young 

Professionals met een gerelateerde en de Young Professionals met een niet gerelateerde opleiding 

geven het bewijs dat er een bijna net zo grote kans is dat de kandidaten met een niet-gerelateerde 

opleiding de selectiedag positief doorlopen als de kandidaten die wel een gerelateerde opleiding 

afgerond hebben. Enkel op de numerieke test zullen de kandidaten met een niet-gerelateerde opleiding 

lager scoren. Dit heeft echter geen ernstige gevolgen aangezien voor een positief advies twee van drie 

specifieke intelligentietests gehaald moeten worden.  

Selectie: Een tweede aanbeveling is gericht op voorwaarden die Capgemini hanteert om een kandidaat 

een positief of negatief oordeel te geven voor de selectiedag.  Zoals de discussie al stelt hanteert 

Capgemini blijkbaar  een goede grens in de eerste stap van het selectieproces om de juiste prestaties 
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bij haar Young Professionals te kunnen garanderen. Een tweede aanbeveling zou dus zijn om de 

ondergrens van een T-score van 50 op de generieke intelligentietest en twee van de specifieke 

intelligentietests te blijven hanteren.   

Gerichte plaatsing: Een volgende aanbeveling is, zoals in de vervolgonderzoeken al wordt aangegeven, 

om  kandidaten die als Young Professional in dienst komen en die een bedrijfskundige, economische, 

technische of ICT-gerelateerde opleiding hebben, al zoveel mogelijk te sturen in de richting van de 

functies die om een vermogen tot numeriek redeneren vragen. Bij deze Young Professionals is de kans 

namelijk het grootst dat zij inderdaad dit vermogen tot numeriek redeneren hebben. Door de Young 

Professionals met een gerelateerde studie in te zetten op de functies waar dit vermogen tot zijn recht 

kan komen wordt er efficiënt gebruik gemaakt van hun numerieke vermogen. Natuurlijk moet daarbij wel 

rekening gehouden worden met de wensen van de Young Professional zelf. Hij moet de functie wel leuk 

genoeg vinden om dit vermogen in te zetten. 

HBO/WO: Een laatste aanbeveling is om het onderscheid tussen Young Professionals met een HBO en 

WO opleiding op te heffen om zo de instroom op alle practices te kunnen vergroten. Wanneer de Young 

Professional namelijk de selectiedag is doorgekomen, is de kans dat hij goed presteert net zo groot voor 

een Young Professional met een HBO opleiding als voor een Young Professional met een WO 

opleiding. De vraag is echter waarom er op bepaalde practices nog de voorkeur gegeven wordt aan 

enkel de Young Professionals met een WO opleiding. Sommige practices zijn van mening dat Young 

Professionals met een WO opleiding beter zelfstandig kunnen werken. Dit argument kan in overweging 

worden genomen. 

5.3 Reflectie 

5.3.1 Kanttekeningen bij het onderzoek 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van bestaande gegevens afkomstig uit het personeelsbestand van 

Capgemini. De beschikbaarheid van de gegevens heeft tot de nodige keuzes en beperkingen geleid 

omtrent de meetinstrumenten en de onderzoekspopulatie. Uitgaande van de onderzoeken van Schmidt 

en Hunter (1998, 2004) en de nodige gesprekken die gevoerd zijn met een psycholoog van het 

assessmentbureau Kenhardt is de keuze gemaakt om de scores van de verschillende intelligentietests 

te gebruiken als meetinstrument voor generieke intelligentie en de drie vormen van specifieke 

intelligentie. Sinds januari 2007 hanteert Capgemini in haar selectieprocedure de scales cls, fx, 

numerical en verbal. Dit leidt tot een beperking van de onderzoekspopulatie. Enkel de Young 

Professionals die in 2007 of 2008 in dienst zijn getreden konden in de onderzoekspopulatie worden 

opgenomen. Een volgende beperking is de prestatiebeoordeling. Deze vindt een jaar na indiensttreding 

plaats. Alle Young Professionals uit 2008 konden daardoor niet in het onderzoek worden opgenomen. 

De Young Professionals uit 2007, die nu de volledige onderzoekspopulatie omvatten hebben echter ook 

niet allemaal al een eerste jaarbeoordeling gehad. Enkel degenen van wie deze beoordeling bekend 

was zijn uiteindelijk in de respons opgenomen. Het gevolg van deze beperking is dat dit onderzoek 

bestaat uit 104 onderzoekselementen. Dit hoeft geen problemen op te leveren voor de betrouwbaarheid 

van de resultaten. Wel als de verdeling over de te vergelijken groepen bij een grotere responsgroep 

anders zou worden. In dit onderzoek heeft 81,7 % van de uiteindelijke respons een voor Capgemini 
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gerelateerde opleiding gevolgd, 18,3 % behoort tot de groep niet-gerelateerd. Ook de groep HBO en 

WO is onevenredig verdeeld. Zo heeft 79,8% van de uiteindelijke respons een WO opleiding gevolgd en 

20,2% een HBO opleiding. Ervan uitgaande dat Capgemini altijd een strenge selectie heeft gemaakt op 

basis van opleiding, mogen we aannemen dat deze percentages niet zullen afwijken wanneer de 

uiteindelijke respons uitgebreid wordt. Door de onevenredigheid van de groepen die met elkaar 

vergeleken worden kan de betrouwbaarheid van het onderzoek wel achteruit gaan. Wanneer een Young 

Professional uit de ‘gerelateerde’ groep een lage score haalt op een intelligentietest of de overall 

conclusie performance, dan zal dat van minder invloed zijn op het gemiddelde van de hele groep dan 

dat dit in de niet-gerelateerde groep het geval is.  

Een tweede kanttekening is te maken bij de variabele ‘opleidingsachtergrond’ en dan met name het 

element ‘opleidingsrichting’. De opleidingsrichtingen komen uit het personeelsbestand van Capgemini. 

Veel van deze opleidingsrichtingen waren nog niet genoteerd. Door het nakijken van de CV van de 

Young Professional zijn deze opleidingen toegevoegd. Vervolgens is er een indeling gemaakt in ‘ 

gerelateerd’  en ‘ niet-gerelateerd’. Zelf heb ik bepaald waar ik welke opleiding zette. Van een aantal 

studies was bij mij niet bekend of ze wel als gerelateerd door Capgemini werden gezien of als niet-

gerelateerd. In principe heb ik alle bedrijfskundige, economische, technische en ICT-gerelateerde 

opleidingen bij de gerelateerde groep geplaatst. Er waren echter wat twijfelgevallen. Zo heb ik de 

opleiding ‘ kunstmatige intelligentie’  bij niet-gerelateerd geplaatst terwijl deze misschien ook bij 

gerelateerd geplaatst kan worden. Ditzelfde geldt voor een opleiding als organisatiewetenschappen. Ik 

heb mijn keuzes wel consequent gemaakt waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek niet in 

gevaar is gekomen.   

Een volgende kanttekening is te maken bij de variabele ‘ individuele prestatie’. Deze wordt gemeten aan 

de hand van de overall conclusie performance die uit de jaarbeoordeling volgt. Dit is echter een oordeel 

dat op een vijfpuntsschaal van ‘ver boven verwachting’ tot ‘ver onder verwachting’ gegeven wordt. Door 

de behaalde resultaten en doelstellingen van het afgelopen jaar in één cijfer samen te vatten, kan de 

vraag gesteld worden of dit de juiste indicator is voor de individuele prestatie van de Young 

Professional. Dit wordt bewezen in het feit dat veel Young Professionals met eenzelfde score beoordeelt 

worden: zo wordt 63,5% van de Young Professionals beoordeeld op zijn prestatie als boven 

verwachting en 28,8% conform verwachting. Eén indicator voor de variabele ‘ individuele prestatie’ blijkt 

te weinig te zijn. Er wordt hierdoor geen goed beeld gegeven van hoe de Young Professional nu 

daadwerkelijk presteert. Wanneer meerdere indicatoren gebruikt worden voor deze variabele is de kans 

groot dat er andere resultaten uit het onderzoek zullen komen. Daarnaast is er ook een kanttekening te 

zetten bij de subjectiviteit van deze indicator. De manager van de Young Professional beoordeelt 

uiteindelijk wat de overall conclusie van zijn prestatie is. Zijn persoonlijke mening over de Young 

Professional kan van invloed zijn op zijn oordeel. 

Tot slot moet een kanttekening geplaatst worden bij het feit dat de resultaten enkel betrekking hebben 

op de Young Professionals die één jaar in dienst zijn. Zoals al eerder gesteld zijn de Young 

Professionals uit 2007 in dit onderzoek opgenomen die nog maar één keer formeel beoordeeld zijn op 

hun individuele prestaties. Dit  onderzoek zegt dus niks over ontwikkelingen die zich in de loop van de 

tijd kunnen voordoen. Zo zou het kunnen zijn dat opleidingsrichting en -niveau in een tweede jaar als 

Young Professional wel van invloed zijn op iemands prestatie in de organisatie. Om deze reden is, zoals 

al eerder aangegeven, een vervolgonderzoek gewenst.  
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5.3.2 Onderzoekservaringen 

 

Tijdens het doen van mijn onderzoek heb ik voor uitdagingen en keuzes gestaan. De grootste uitdaging 

lag voor mij bij het zelfstandig werken. In deze periode heb ik ervaren hoe het is om alleen een 

zoektocht te ondernemen in een toen nog onbekende organisatie en met een thema waarin ik nog niet 

de nodige kennis paraat had. In deze zoektocht heb ik moeten leren vertrouwen op mezelf en in de 

keuzes die ik maakte. Een begeleiding op afstand vanuit de universiteit bleek hierbij een grote uitdaging; 

een constante onzekerheid of ik wel de juiste keuzes maakte en mijn deadlines kon halen achtervolgde 

mij. Daarbij heb ik mezelf ervoor moeten behoeden om niet op te gaan in de interessante 

werkzaamheden binnen het Stagebureau, maar heb ik deze werkzaamheden moeten combineren met 

het uitvoeren van mijn onderzoek. Mijn planning heb ik meerdere malen bij moeten stellen, met name bij 

het opstellen van mijn onderzoeksopzet waar de nodige tijd in ging zitten. In de laatste weken van het 

onderzoek heb ik mijn planning helemaal ingelopen, ondanks de afwezigheid van mijn directe collega’s 

in de laatste twee weken waardoor de meeste werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het 

Stagebureau bij mij kwamen te liggen. In deze periode heb ik echter duidelijk aan kunnen geven dat 

mijn prioriteit bij dit onderzoek lag waarvoor ik vanuit de organisatie ook alle ruimte kreeg. Terugkijkend 

op het verloop van het onderzoek zet ik graag nog enkele keuzes en uitdagingen uiteen waarbij ik mijn 

ervaringen als onderzoeker deel. 

Bij het opzetten van dit onderzoek had ik enige moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden in de 

opdracht die Capgemini had geformuleerd. Het voeren van de nodige gesprekken binnen de organisatie 

heeft ertoe geleid dat ik vat kreeg op de situatie waardoor ik mijn onderzoeksvraag kon opstellen: ik 

wilde het verschil in presteren bekijken tussen de Young Professionals die een voor Capgemini 

gerelateerde opleidingsachtergrond hadden en de Young Professionals met een niet-gerelateerde 

opleidingsachtergrond. Doordat ik binnen de afdeling Corporate Recruitment zag hoeveel waarde er 

werd gehecht aan de selectiedag voor het selecteren van de Young Professionals, heb ik een bezoek 

gebracht aan het bureau dat Capgemini adviseert over haar selectieprocedure. De psycholoog die ik 

hier sprak legde uit dat de tests op de selectiedag in grote mate konden voorspellen, hoe iemand 

uiteindelijk zou gaan presteren aangezien hiermee de g-factor werd gemeten. Door een keuze te maken 

om de theorie over de g-factor als leidraad te gebruiken voor dit onderzoek, merkte ik al vrij snel dat het 

onontkoombaar was om de nodige psychologische elementen in mijn onderzoek op te nemen. Door 

deze keuze was het moeilijk om de aandacht voor mijn vakgebied Strategisch Human Resource 

Management in het onderzoek te houden. Daarbij was de psychologische literatuur soms maar moeilijk 

te bevatten en heb ik de grip op de structuur in mijn theoretisch kader meerdere malen verloren.  

Een volgende uitdaging was het ontwikkelen van de onderzoeksmethode. Ook hier heb ik de nodige 

keuzes moeten maken. Bij deze keuzes heb ik mij veel laten beïnvloeden door de omgeving waarin ik 

dit onderzoek heb uitgevoerd. Zo ben ik door het uitvoeren van mijn werkzaamheden op de 

recruitmentafdeling nauw betrokken geweest bij de werving en selectie van Young Professionals en 

afstudeerders. In mijn werkzaamheden als medewerkster stagebureau werkte ik veel met het 

personeelssysteem van Capgemini. Dit gaf mij het nodige inzicht in de secundaire data die voor mij 

voorhanden waren. Ik vond het echter moeilijk om te bepalen welke data ik wel of niet kon gebruiken 

voor het samenstellen van mijn responsgroep en of deze gegevens de goede indicatoren vormden voor 

mijn variabelen. Daarbij zorgde het gebruik van secundaire data voor de nodige beperkingen die bij de 

kanttekeningen bij dit onderzoek omschreven zijn. Op aanraden van een docente van mijn opleiding heb 
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ik mij beperkt tot enkel de groep Young Professionals die de nieuwe intelligentietests doorlopen hadden 

en al een eerste jaarbeoordeling hadden gekregen. Het was niet mogelijk om de scores uit de eerdere 

tests die bij Capgemini gehanteerd werden, om te zetten naar de scores van de tests van nu. Deze tests 

verschillen namelijk in de manier van meten. Daarbij zou een uitbreiding van de responsgroep volgens 

de docente geen verschil in resultaten geven aangezien de groep Young Professionals bij Capgemini 

vrij homogeen is. Ook over het meten van de variabele ‘individuele prestatie’ heb ik de nodige twijfels 

gehad. Zo ben ik lang op zoek geweest naar andere gegevens om de indicatoren voor deze variabele te 

kunnen uitbreiden. Helaas waren hier niet meer cijfermatige gegevens over te vinden en is mijn keuze 

op enkel de ‘overall conclusie performance’ gevallen. 

Een laatste stap in het proces was de analyse van de gegevens door middel van het statistiek 

programma SPSS. Aangezien ik weinig tot geen ervaring heb met statistiek en dit statistische 

programma, heb ik de hulp van een deskundige moeten inroepen. Net als vele andere onderzoekers die 

een kwantitatief onderzoek uitvoeren kwam ik tot de nodige resultaten waar (bijna) geen significantie te 

vinden was. Dit werkte wat teleurstellend aangezien men binnen de organisatie grote verwachtingen 

had van de resultaten die uit dit onderzoek zouden voortkomen. Zonder significantie valt er maar weinig 

over de gevonden verschillen te zeggen. Toch heb ik met dit onderzoek interessante bevindingen 

gedaan, wat de nodige discussies en vervolgonderzoeken in de organisatie kan opleveren.  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

Responsgroep samengevat 

 

 

Geslacht 

 

Aantal 

 

 %  

Man  77 74 

Vrouw 27 26 

Totaal  104 100 

 

 

 

Leeftijd 

 

Aantal 

 

% 

23 3 2,9 

24 12 11,5 

25 20 19,2 

26 27 26,0 

27 16 15,4 

28 12 11,5 

29 9 8,7 

30 4 3,8 

> 30 1 1,0 

Totaal 104 100 
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Aantal maanden  bij 

Capgemini 

 

Aantal 

 

% 

<6 0 0 

7 0 0 

8 3 2,9 

9 2 1,9 

10 0 0 

11 3 2,9 

12 6 5,8 

13 12 11,5 

14 9 8,7 

15 21 20,2 

16 22 21,2 

17 26 25,0 

>17 0 0 

Totaal 104 100 

 

 

 

Opleidingsniveau 

 

Aantal 

 

% 

HBO 21 20,2 

WO 83 79,8 

Totaal 104 100 
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Opleidingsinstituut 

 

Aantal 

 

% 

Avans Hogeschool Breda 1 1,0 

Haagse Hogeschool 1 1,0 

Hanzehogeschool Groningen 2 1,9 

Hogeschool Diedenoort in 

Wageningen 

1 1,0 

Avans Hogeschool Den 

Bosch 

1 1,0 

Hogeschool INHOLLAND 

Amsterdam/diemen 

1 1,0 

Hogeschool Rotterdam 1 1,0 

Hogeschool Utrecht 1 1,0 

Hogeschool van Amsterdam 2 1,9 

Hogeschool Zeeland 1 1,0 

Nyenrode Business 

Universiteit 

1 1,0 

Radboud Universiteit 

Nijmegen 

5 4,8 

Rijksuniversiteit Groningen 12 11,5 

Saxion Hogeschool 

Enschede 

1 1,0 

Tech. Universiteit Delft 1 1,0 

Tech. Universiteit Eindhoven 4 3,8 

Technische Hogeschool 

Rijswijk 

1 1,0 

Universiteit Leiden 2 1,9 

Universiteit Maastricht 7 6,7 

Universiteit Twente 5 4,8 

Universiteit Utrecht 10 9,6 

Universiteit van Amsterdam 5 4,8 

Universiteit van Tilburg 5 4,8 

Vrije Universiteit van 

Amsterdam 

4 3,8 
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Wageningen Universiteit 2 1,9 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

21 20,2 

Fontys Hogeschool 

Eindhoven 

2 1,9 

Fontys Hogeschool Tilburg 1 1,0 

Overige 3 2,9 

Totaal 104 100 
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Bijlage 3 

Overzicht opleidingsinstituten 

Avans Hogeschool Breda  Avans Hogeschool Den Bosch  

Avans Hogeschool Tilburg  Ch. Hogeschool Ede  

Ch. Hogeschool Nederland  Christelijk Hogeschool Dronten  

Erasmus Universiteit Rotterdam  Fontys Hogeschool Eindhoven  

Fontys Hogeschool Tilburg  Fontys Hogeschool Venlo  

Haagse Hogeschool  Hanzehogeschool Groningen  

HAS Den Bosch  HES Amsterdam  

Hogeschool Alkmaar  Hogeschool de Horst in Driebergen  

Hogeschool Diedenoort in Wageningen  Hogeschool Drenthe  

Hogeschool INHOLLAND Alkmaar  Hogeschool INHOLLAND Amsterdam (Diemen)  

Hogeschool INHOLLAND Delft  Hogeschool INHOLLAND Den Haag  

Hogeschool INHOLLAND Haarlem  Hogeschool INHOLLAND Rotterdam  

Hogeschool INHOLLAND Zaanstad  Hogeschool Leiden  

Hogeschool Rotterdam  Hogeschool Utrecht  

Hogeschool van Amsterdam  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  

Hogeschool Windesheim  Hogeschool Zeeland  

Hogeschool Zuyd (Heerlen)  Hogeschool Zuyd (Maastricht)  

Hogeschool Zuyd (Sittard)  Hogeschool Zuyd (Venlo)  

NHTV Hogeschool Breda  Noordelijk Hogeschool Leeuwarden  

Nyenrode Business Universiteit  Open Universiteit Nederland  

Rijksuniversiteit Groningen  Radboud Universiteit Nijmegen  

Saxion Hogeschool Enschede  Saxion Hogeschool Deventer  

Techn. Universiteit Eindhoven  Techn. Universiteit Delft  

Universiteit Leiden  Technische Hogeschool Rijswijk  

Universiteit Twente  Universiteit Maastricht  

Universiteit van Amsterdam  Universiteit Utrecht  

Vrije Universiteit van Amsterdam  Universiteit van Tilburg  

 Overige instituten 
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Bijlage 4 

 

Normaalverdeling testscores 

 

 

 

 

standaard deviaties 

percentielscore 

 t-score 

 stanine 
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Bijlage 5 

a) T-toets: generieke intelligentie en opleidingsrichting 

 

Group Statistics 

 

opleidingsrichting N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TCLS Gerelateerd 85 62,34 8,869 ,962 

Niet-Gerelateerd 19 62,32 11,757 2,697 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TCLS Equal 

variances 

assumed 

,647 ,423 ,011 102 ,992 ,025 2,396 -4,728 4,778 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,009 22,791 ,993 ,025 2,864 -5,902 5,952 

 

Significantie eenzijdige toetsing = 0,496 
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b) T-Toets: generieke intelligentie en opleidingsniveau 

 

Group Statistics 

 

opleidingsniveau N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TCLS HBO 21 62,00 7,759 1,693 

WO 83 62,42 9,808 1,077 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TCLS Equal 

variances 

assumed 

,996 ,321 -,183 102 ,855 -,422 2,306 -4,996 4,153 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,210 37,929 ,835 -,422 2,006 -4,484 3,640 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,428 
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Bijlage 6 

a) T-toets: Deductief logisch redeneren en opleidingsrichting 

 

Group Statistics 

 

opleidingsrichting N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TFX Gerelateerd 85 52,96 11,912 1,292 

Niet-Gerelateerd 19 48,37 19,645 4,507 

 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,093 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TFX Equal 

variances 

assumed 

3,870 ,052 1,332 102 ,186 4,596 3,451 -2,249 11,442 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,980 21,050 ,338 4,596 4,688 -5,152 14,345 
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b) T-toets: Deductief logisch redeneren en opleidingsniveau 

 

 

Group Statistics 

 

opleidingsniveau N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TFX HBO 21 53,71 11,114 2,425 

WO 83 51,72 14,252 1,564 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TFX Equal 

variances 

assumed 

,101 ,751 ,595 102 ,553 1,991 3,345 -4,643 8,626 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,690 38,482 ,494 1,991 2,886 -3,849 7,831 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,276 
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Bijlage 7 

a) T-toets: Numeriek redeneren en opleidingsrichting 

 

Group Statistics 

 

opleidingsrichting N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Tnumeriek Gerelateerd 85 55,40 9,447 1,025 

Niet-Gerelateerd 19 49,68 16,114 3,697 

 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing: 0,021 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Tnumeriek Equal 

variances 

assumed 

6,033 ,016 2,062 102 ,042 5,716 2,772 ,218 11,214 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,490 20,845 ,151 5,716 3,836 -2,266 13,697 
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b) T-toets: Numeriek redeneren en opleidingsniveau 

 

Group Statistics 

 

opleidingsniveau N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Tnumeriek HBO 21 52,62 11,461 2,501 

WO 83 54,80 11,027 1,210 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Tnumeriek Equal 

variances 

assumed 

,008 ,929 -,802 102 ,425 -2,176 2,715 -7,561 3,209 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,783 30,065 ,440 -2,176 2,778 -7,850 3,498 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing: 0,213 
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Bijlage 8 

a) T-toets: verbaal redeneren en opleidingsrichting 

 

Group Statistics 

 

opleidingsrichting N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TVerbaal Gerelateerd 85 50,48 11,149 1,209 

Niet-Gerelateerd 19 49,00 12,579 2,886 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TVerbaal Equal 

variances 

assumed 

,095 ,758 ,512 102 ,610 1,482 2,897 -4,263 7,228 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,474 24,714 ,640 1,482 3,129 -4,965 7,930 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,305 
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b) T-toets: verbaal redeneren en opleidingsniveau 

 

Group Statistics 

 

opleidingsniveau N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

TVerbaal HBO 21 48,33 12,451 2,717 

WO 83 50,69 11,115 1,220 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TVerbaal Equal 

variances 

assumed 

,705 ,403 -,846 102 ,400 -2,353 2,782 -7,871 3,165 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,790 28,594 ,436 -2,353 2,978 -8,449 3,742 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,2 
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Bijlage 9 

Correlatietoets: generieke intelligentie – individuele prestatie 

 

Correlations 

  

TCLS 

Overall conclusie 

prestatie 

TCLS Pearson Correlation 1,000 ,027 

Sig. (1-tailed) 
 

,392 

N 104,000 104 

Overall conclusie prestatie Pearson Correlation ,027 1,000 

Sig. (1-tailed) ,392 
 

N 104 104,000 
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Bijlage 10 

Correlatietoets: deductief logisch redeneren – individuele prestatie 

 

Correlations 

  

TFX 

Overall conclusie 

prestatie 

TFX Pearson Correlation 1,000 ,117 

Sig. (1-tailed) 
 

,118 

N 104,000 104 

Overall conclusie prestatie Pearson Correlation ,117 1,000 

Sig. (1-tailed) ,118 
 

N 104 104,000 
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Bijlage 11 

Correlatietoets: numeriek redeneren – individuele prestatie 

 

Correlations 

  

Tnumeriek 

Overall conclusie 

prestatie 

Tnumeriek Pearson Correlation 1,000 ,105 

Sig. (1-tailed) 
 

,145 

N 104,000 104 

Overall conclusie prestatie Pearson Correlation ,105 1,000 

Sig. (1-tailed) ,145 
 

N 104 104,000 
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Bijlage 12 

Correlatietoets: verbaal redeneren – individuele prestatie 

 

Correlations 

  

TVerbaal 

Overall 

conclusie 

prestatie 

TVerbaal Pearson Correlation 1,000 ,137 

Sig. (1-tailed) 
 

,083 

N 104,000 104 

Overall conclusie prestatie Pearson Correlation ,137 1,000 

Sig. (1-tailed) ,083 
 

N 104 104,000 
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Bijlage 13 

a) T-toets: Individuele prestatie en opleidingsrichting 

 

Group Statistics 

 

opleidingsrichting N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Overall conclusie 

prestatie 

Gerelateerd 85 3,76 ,591 ,064 

Niet-Gerelateerd 19 3,74 ,562 ,129 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

Lower Upper 

Overall 

conclusie 

prestatie 

Equal 

variances 

assumed 

,009 ,927 ,188 102 ,852 ,028 ,149 -,267 ,323 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,194 27,623 ,848 ,028 ,144 -,267 ,323 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,426 
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b) T-toets: Individuele prestatie en opleidingsniveau 

 

Group Statistics 

 

opleidingsniveau N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Overall conclusie 

prestatie 

HBO 21 3,62 ,498 ,109 

WO 83 3,80 ,600 ,066 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Overall 

conclusie 

prestatie 

Equal 

variances 

assumed 

,007 ,935 -1,240 102 ,218 -,176 ,142 -,458 ,106 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1,387 36,223 ,174 -,176 ,127 -,434 ,081 

 

Significantie bij eenzijdige toetsing = 0,109 
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Bijlage 14 

Significantie variabelen op geslacht 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

TCLS Equal variances 

assumed 
,606 ,438 ,334 102 ,739 ,705 2,111 -3,482 4,892 

Equal variances 

not assumed 

  

,372 56,711 ,711 ,705 1,894 -3,088 4,497 

TFX Equal variances 

assumed 
3,883 ,051 1,591 102 ,115 4,821 3,031 -1,190 10,832 

Equal variances 

not assumed 

  

1,297 33,862 ,203 4,821 3,717 -2,734 12,376 

Tnumeriek Equal variances 

assumed 
,405 ,526 ,736 102 ,463 1,831 2,487 -3,102 6,764 

Equal variances 

not assumed 

  

,782 51,102 ,438 1,831 2,342 -2,870 6,533 

TVerbaal Equal variances 

assumed 
,829 ,365 ,112 102 ,911 ,286 2,556 -4,784 5,356 

Equal variances 

not assumed 

  

,123 55,595 ,902 ,286 2,314 -4,350 4,921 

Overall 

conclusie 

prestatie 

Equal variances 

assumed 
,348 ,557 ,195 102 ,846 ,025 ,131 -,234 ,285 

Equal variances 

not assumed 

  

,208 51,903 ,836 ,025 ,122 -,220 ,271 
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Over Capgemini en de Collaborative Business Experience 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten in een 

groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, 

technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de onderneming op een onderscheidende 

manier samen met haar klanten aan het behalen van snellere, betere en meer duurzame 

resultaten: de Collaborative Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm 

door een hecht netwerk van technologiepartners, bewezen methoden en hulpmiddelen en een 

sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt Capgemini 

organisaties om nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie 

optimaal te benutten.  

 

Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 68.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde 

in 2006 een omzet van 7,7 miljard euro. 

 

Het hoofdkantoor van Capgemini Group is gevestigd in Parijs. 

 

www.nl.capgemini.com 

 

 


