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10-jarig Jubileum 

Dutch-Flemish Network for Recruitment & Selection Research  

 

Het Dutch-Flemish Network for Recruitment & Selection Research (kortweg DF) is in 2006 opgericht 

door prof.dr. Marise Born (Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof.dr. Rob Meijer (Rijksuniversiteit 

Groningen). Sinds 2006 is er veelbelovend onderzoek gepresenteerd tijdens de jaarlijkse 

bijeenkomsten, zijn er inspirerende gedachten en ideeën gedeeld en levendige, pittige discussies 

gevoerd. Dit alles met het doel de kwaliteit van het Nederlandse en Vlaamse onderzoek op het gebied 

van werving en selectie te versterken en te laten zien en te stimuleren dat onderzoek en praktijk in dit 

veld hand in hand gaan. 

 

De tiende bijeenkomst was expliciet gericht op de praktijkwaarde van onderzoek op het vlak van 

werving en selectie. Keynotes en gastsprekers waren Claudine Camilleri en Markus Nussbaum van 

EPSO (European Personnel Selection Office). De rode draad tussen de verschillende presentaties 

was hoe we de juiste mensen op de juiste plek krijgen, in de context van personeelsselectie 

respectievelijk de selectie van studenten in het hoger onderwijs. Onderwerpen die aan bod kwamen 

waren de selectie-instrumenten die in de praktijk worden ingezet, de kwaliteit van bepaalde  

instrumenten en hoe die te verbeteren, factoren die werkprestatie beïnvloeden en daarom het 

overwegen waard zijn om op te selecteren, contextfactoren die van invloed zijn op de toegevoegde  

waarde van selectie-instrumenten, en last but not least, percepties van sollicitanten van deze 

instrumenten.  

 

 

 

10 years DF Network Meetings 

 

University of Twente kick off 2006 

University of Ghent 2010 

VU University Amsterdam 2012 

University of Groningen 2008 2013 

University of Amsterdam 2009 2014 

Erasmus University Rotterdam 2007 2011 2015 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Noot: het oorspronkelijke verslag is in het Engels geschreven. Om die reden bevat dit Nederlandstalige verslag enkele 
afbeeldingen met Engelstalige tekst en op sommige plaatsen Engelstalige (functie)titels. Verder wordt de lezer bij eventuele 
onduidelijkheden naar het oorspronkelijke Engelstalige verslag verwezen.  
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Claudine Camilleri 

Head of Unit, Communication & Attractiveness 
Former Deputy Head of Unit, E-Selection & Test Development  

European Personnel Selection Office (EPSO) 
 

 

 

 
 

Wat drijft je om te werken in het veld van werving en selectie? 

 

Ik heb altijd al een diepe interesse gehad in de organisatiepsychologie, in het bijzonder in training, 

coaching, persoonlijke ontwikkeling en welzijn, talentmanagement en zonder meer ook in 

personeelsselectie en assessment. Na mijn academische opleiding wilde ik graag mijn kennis in de 

praktijk brengen. Samen met mijn collega’s streef ik ernaar de beste methoden te vinden om de meest 

geschikte ambtenaren te selecteren voor de EU-instellingen, en daarbij eerlijkheid en gelijkheid te 

waarborgen. Ik geloof hier heel sterk in en doe dit werk met veel passie.   

 

Op welke manier heeft onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

  

Kurt Lewin zei ooit dat niets zo praktisch is als een goede theorie. Onderzoek is van fundamenteel 

belang, omdat daarin altijd nieuwe dingen worden uitgeprobeerd. Daardoor brengt het een continue 

push forward teweeg. Als praktijkbeoefenaars hebben we onderzoek nodig, het daagt onze kijk op de 

zaken uit en geeft ons het duwtje dat we nodig hebben om in de praktijk nieuwe dingen te durven 

uitproberen. Praktijk en onderzoek gaan altijd hand in hand, want dat is hoe beide het meest effectief 

kunnen zijn. 
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Markus Nussbaum 

Psychometricus 
European Personnel Selection Office (EPSO) 

 

Wat drijft je om te werken in het veld van werving en selectie? 

 

Als student was ik al zeer geïnteresseerd in psychologische meting, in het bijzonder in het gebruik van 

IT om de psychometrische kwaliteit van het testen te verbeteren. Sindsdien heb ik altijd binnen het 

openbaar bestuur gewerkt en getracht selectiebeslissingen te verbeteren door het aandragen van 

objectieve meetmethoden. Foute beslissingen kunnen behoorlijk kostbaar (‘baan voor het leven’) en 

nadelig zijn voor een organisatie.      

 

Op welke manier heeft onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

In de praktijk hebben we de mogelijkheden niet om verschillende parameters uit te proberen met het 

oog op testverbetering. Vragen als hoe kleine veranderingen van de power/snelheid de impact op 

verschillende subgroepen optimaliseren of welke mate van validiteit we kunnen verwachten voor 

bepaalde soorten tests, zijn erg lastig te beantwoorden in de praktijk, omdat daar aan het testen altijd 

een beslissing verbonden is. Variaties staan daarbij haaks op het idee van gelijke behandeling in het 

selectieproces. 

 

***** 

 

Highlights presentatie Claudine Camilleri & Markus Nussbaum 

Personeelsselectie binnen een EU context: uitdagingen, strategieën en oplossingen 

 

Keynotes en gastsprekers Claudine Camilleri en Markus Nussbaum werken beiden voor EPSO 

(European Personnel Selection Office) dat personeel werft en selecteert voor de agentschappen en 

instellingen van de Europese Unie. In hun presentatie hebben Claudine Camilleri en Markus 

Nussbaum in grote lijnen uitleg gegeven over EPSO’s selectieproces en wat de uitdagingen hierin zijn. 

Meer informatie over EPSO is te vinden op hun website. 
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Djurre Holtrop 

Psycholoog / Consultant bij NOA & Promovendus bij de Vrije Universiteit Amsterdam 

 

 

 

 

Wat drijft je om te werken in het veld van werving en selectie en daar onderzoek naar te doen? 

 

Als ik om me heen kijk, naar mijn vrienden en familie, merk ik hoeveel plezier zij kunnen ervaren in 

een baan waar ze blij mee zijn (en vice versa). Het is een voorrecht om er op grotere schaal aan te 

kunnen bijdragen dat meer mensen op een werkplek terechtkomen waar ze met een glimlach naartoe 

gaan. In mijn ogen is goede selectie tweerichtingsverkeer waarin werkgever en werknemer elkaar 

kunnen treffen en samen tot een optimale match kunnen komen.  

  

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

  

Ik ben ervan overtuigd dat sterke banden met het veld ervoor zorgen dat onderzoeksbevindingen 

sneller doordringen tot de praktijk. Ik verkeer in de gelukkige positie dat ik zowel werk als onderzoeker 

als actief ben als professional in het veld. Op die manier vinden mijn bevindingen gemakkelijk hun weg 

naar de praktijk en worden ze vaak toegepast op psychologische tests. Zo hebben wij bijvoorbeeld de 

effecten bestudeerd van het toevoegen van een situatie aan een persoonlijkheidsvragenlijst. Na dit 

onderzoek is de consultancy deze vragenlijst, die wij voor ons onderzoek hadden ontwikkeld, gaan 

verspreiden. Inmiddels worden er meer dan 15.000 studenten per jaar gecoacht of geselecteerd 

(deels) op basis van deze vragenlijst. 
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Highlights presentatie Djurre Holtrop 

Het voorspellen van werkprestatie met nieuwe technologie: automatische herkenning van 

consciëntieusheid in gesproken tekst versus zelfbeoordeelde consciëntieusheid 

 

Djurre Holtrop en zijn collega’s* zoeken naar innovatieve en mogelijk betere manieren om 

persoonlijkheid te meten. In hun onderzoek vergeleken zij een traditionele zelfrapportagetest van 

consciëntieusheid (de HEXACO-60) met op tekst gebaseerde consciëntieusheid. Het laatstgenoemde 

werd gemeten door een steekproef van onderzoeksdeelnemers vragen te laten beantwoorden over 

consciëntieus gedrag op het werk. De deelnemers kregen de instructie daarbij zoveel mogelijk 

bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken. Een voorbeeldvraag – gegeven door Holtrop in zijn 

presentatie – is: “Je nadert de deadline van een project en de resultaten liggen nog niet op het 

gewenste niveau. Hoe zou jij hiermee omgaan?” 

De antwoorden van de deelnemers werden geanalyseerd met behulp van text mining software. Deze 

software identificeert en weegt de bijvoeglijke naamwoorden in de gegeven antwoorden die verband 

houden met consciëntieusheid en houdt daarbij ook rekening met aangrenzende bijwoorden die de 

betekenis van het bijvoeglijk naamwoord versterken of verzwakken. Een mogelijk antwoord op de 

eerdergenoemde voorbeeldvraag zou kunnen zijn “Ik ben niet erg ijverig in het werken aan projecten”. 

In dit voorbeeld zal de software een positieve waarde toekennen aan het bijvoeglijk naamwoord 

“ijverig”, deze waarde versterken op basis van het bijwoord “erg” en vervolgens van teken wisselen 

vanwege de aanwezigheid van het woord “niet”. 

Holtrop en zijn collega’s vonden dat zowel zelfgerapporteerde consciëntieusheid (r = .37**) als op 

tekst gebaseerde consciëntieusheid (r = .26*) de door supervisors beoordeelde werkprestatie 

voorspelde (gemeten met zeven vragen over de kwaliteit en kwantiteit van werk). Echter, op tekst 

gebaseerde consciëntieusheid had geen extra voorspellende waarde bovenop zelfgerapporteerde 

consciëntieusheid. Hoewel de betrouwbaarheid van op tekst gebaseerde consciëntieusheid verdere 

aandacht behoeft (de interne consistentie betrouwbaarheid was .34 en dus laag), lijkt deze zoektocht 

naar nieuwe manieren om persoonlijkheid te meten veelbelovend voor zowel theorie als praktijk. 

*Ward van Breda, Janneke Oostrom, Reinout de Vries en Jasper Stooker 
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dr. Stefan Mol 

Universiteit van Amsterdam 

 

 

 

Wat drijft je om onderzoek te doen op het vlak van de Arbeids- en Organisatiepsychologie? 

  

Of we het nu leuk vinden of niet, de meesten van ons brengen het grootste gedeelte van onze 

‘wakkere’ uren door op het werk. Ik denk dat mijn grootste interesse in het doen van onderzoek binnen 

de arbeids- en organisatiepsychologie ligt in het verbeteren van de kwaliteit van het werkende leven 

van individuele werknemers. Personeelsselectie staat enigszins op gespannen voet met deze 

interesse omdat dit zich als veld ten doel stelt voornamelijk bij te dragen aan de belangen van 

organisaties in plaats van die van sollicitanten. 

 

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

Onderzoek kan slechts impact hebben wanneer de resultaten ervan verspreid worden en veel van de 

wetenschappelijke verspreidingskanalen zijn niet toegankelijk voor practitioners. Ik probeer mijn 

onderzoek zoveel mogelijk te verpreiden, ook buiten de wetenschappelijke kringen, door les te geven 

(de studenten van vandaag zijn de managers van morgen) en door samen te werken met het 

bedrijfsleven (zie http://jobknowledge.eu/projects/ voor een aantal projecten waar ik momenteel bij 

betrokken ben). 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://jobknowledge.eu/projects/
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Highlights presentatie Stefan Mol 

De proactieve werknemer: ‘champion’ en ‘rebel’? 

 

Stefan Mol en zijn collega’s brengen de mogelijke keerzijde in beeld van proactiviteit op het werk. 

Tijdens de DF bijeenkomst presenteerde Mol een artikel waarvan hij tweede auteur is*. 

Proactieve werknemers zijn zelfstarters, die initiatief tonen en vastberaden aan de slag gaan met door 

hen zelf geïdentificeerde mogelijkheden en doelen (Crant, 1995). Men zou wellicht denken dat 

leidinggevenden proactiviteit zonder meer verwelkomen en waarderen (in ieder geval in Westerse 

landen). In de praktijk lijken werknemers echter met twee tegengestelde verwachtingen te maken te 

hebben: enerzijds het tonen van hun onafhankelijkheid en initiatief, anderszijds het handelen in lijn 

met de ideeën en het gedrag van hun leidinggevenden. Dit wordt ook wel de ‘initiative paradox’ 

genoemd (Campbell, 2000). Proactiviteit wordt dus kennelijk niet onder alle omstandigheden 

gewaardeerd. Mol en zijn collega’s zetten twee studies op om te onderzoeken wanneer de voordelen 

van proactiviteit mogelijk beginnen te kenteren. Aan de positieve kant laten hun studies zien dat 

proactievere werknemers door hun leidinggevenden hoger worden beoordeeld op algemene 

werkprestatie, taakprestatie en organisational citizenship behavior en lager op contraproductief 

werkgedrag. Dit betreffen lineaire verbanden (hoe proactiever, des te hoger of lager de beoordeling 

van de leidinggevende).  

Uit de twee studies blijkt echter ook dat de relatie iets complexer ligt in de zin dat proactiviteit, op zeer 

lage en hoge niveaus, conflict en contraproductief werkgedrag lijkt aan te wakkeren in de ogen van 

leidinggevenden. Deze uitkomsten wijzen op een U-vorming curvilineair effect. Proactievere 

werknemers die niet aardig gevonden worden door hun leidinggevenden lijken in het bijzonder in het 

nadeel te zijn. Leidinggevenden rapporteren dat zij meer conflict ervaren met deze werknemers en bij 

hen meer contraproductief werkgedrag observeren. Dit resultaat werd niet gevonden voor proactievere 

werknemers die aardig gevonden worden door hun leidinggevenden. Met deze bevindingen, en de 

curvilineaire effecten in het bijzonder, dragen Mol en zijn collega’s bij aan het ontrafelen van de 

‘initiative paradox’. 

*Hella Sylva (eerste auteur), Stefan Mol, Deanne den Hartog en Corine Boon 
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Susan Niessen 

Promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen 

 

 

 
 
 

Wat drijft je om onderzoek te doen op het vlak van werving en selectie? 

  

Ik vind het interessant om onderzoek te doen naar manieren om toekomstige prestaties te voorspellen 

van mensen in verschillende contexten, zoals werk of studie. Ik hoop daarmee bij te dragen aan de 

praktijk van het selecteren in het belang van zowel organisaties als sollicitanten. 

 

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

Naar mijn idee brengt ons onderzoek niet alleen de praktische mogelijkheden in beeld van diverse 

selectiemethoden die ingezet kunnen worden in het kader van selectie binnen het hoger onderwijs, 

maar ook de verschillende specifieke contextfactoren waarmee rekening kan worden gehouden om 

het selectieproces te verbeteren, zoals percepties van sollicitanten van selectieprocedures.  
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Highlights presentatie Susan Niessen 

Percepties van sollicitanten van selectiemethoden in het hoger onderwijs 

 

Organisaties en onderwijsinstellingen doen er goed aan in het proces van het selecteren van hun 

personeel respectievelijk studenten aandacht te besteden aan het perspectief van de sollicitant. Hoe 

zien, ervaren en beoordelen sollicitanten het selectieproces en de gebruikte methoden? Het negeren 

van dit perspectief doet mogelijk meer kwaad dan goed. Zo zouden geschikte kandidaten kunnen 

besluiten om niet te solliciteren of om een positie of plaats te weigeren vanwege twijfels over de 

selectieprocedure (zie bijvoorbeeld Cook, 2009). 

Susan Niessen en haar co-auteurs* onderzochten percepties van sollicitanten van selectiemethoden 

in het hoger onderwijs. Hun steekproef bestond uit 220 sollicitanten voor een academische studie 

Psychologie, die werden gevraagd een reeks selectiemethoden te evalueren.  

Hun resultaten lieten zien dat het selectie-interview en proefstuderen (zoals het volgen van een 

college) als meest positief werden ervaren. Selectie op basis van loting en middelbareschoolcijfers 

werd het minst gewaardeerd. Tests van het algemeen cognitief vermogen en meer specifieke tests 

(zoals een wiskunde- of biologietest) kwamen op de derde plaats gevolgd door biografische 

gegevens, motivatievragenlijsten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Specifieke dimensies die invloed 

hadden op de algemene beoordeling van alle methoden waren de gerelateerdheid aan de beoogde 

studie en de indruksvaliditeit (face validity). Verder viel op dat de methode die doorgaans sterk 

bekritiseerd wordt vanwege de (beperkte) predictieve validiteit (het interview, zie bijvoorbeeld Schmidt 

& Hunter, 1998), het meest gewaardeerd werd door deze steekproef van sollicitanten. Het 

omgekeerde bleek het geval voor middelbareschoolcijfers. 

*Rob Meijer en Jorge Tendeiro 
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Wendy de Leng 

Promovenda aan het Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR), Erasmus MC  

 

 

 
 
 
 

Wat drijft je om onderzoek te doen op het vlak van werving en selectie? 

Ik ben in het veld van selectie terechtgekomen vanwege mijn statistische achtergrond. Mijn drijfveer 

om onderzoek te doen op het vlak van selectie binnen het onderwijs komt voort uit de gretigheid en 

passie die ik opmerkte onder sollicitanten voor de studie Geneeskunde, de behoefte aan goede 

selectie-instrumenten voor essentiële niet-cognitieve competenties, en de mogelijkheid om statistische 

methoden te gebruiken in een toegepaste setting. 

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

De behoefte om studenten te selecteren op niet-cognitieve competenties is zeer sterk in het medische 

veld. Mijn onderzoek naar de bruikbaarheid van een Situationele Beoordelingstest (Situational 

Judgement Test) zal hopelijk uitmonden in een betrouwbare en valide selectietool met meerwaarde 

voor de praktijk. 
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Highlights presentatie Wendy de Leng 

Situationele beoordelingstest voor de selectie van geneeskundestudenten:  
scoringsmethoden en hybride ontwikkeling 

 

 

Wat zou je of zou je moeten doen in een bepaalde (werk- of studiegerelateerde) situatie? Kortgezegd 

is dat waar situationele beoordelingstests (situational judgement tests, SJT’s) om draaien. Sollicitanten 

lezen een beschrijving van een situatie of zien deze op video en krijgen een aantal mogelijke reacties 

op die situatie voorgeschoteld die zij een rating moeten geven, moeten rangordenen of waaruit zij 

moeten kiezen (Lievens, Peeters & Schollaert, 2008). Om het uiteindelijke testresultaat te verkrijgen, 

moeten de antwoorden van de sollicitanten worden gescoord en dat kan op verschillende manieren. In 

een steekproef van 521 sollicitanten voor de opleiding Geneeskunde onderzochten Wendy de Leng 

en haar co-auteurs* welke scoringsmethoden het beste zijn in termen van betrouwbaarheid en eerlijke 

behandeling van sollicitanten. Zij vertaalden een schriftelijke Schotse SJT** – met een rating 

antwoordformat – in het Nederlands om de niet-cognitieve competentie van integriteit te testen.   

 

De betrouwbaarheid van de bestaande scoringsmethoden bleek niet toereikend in de Nederlandse 

situatie. Om die reden werd een indrukwekkend aantal van 28 alternatieve scoringsmethoden 

onderzocht. De betrouwbaarheid van deze methoden varieerde van laag tot redelijk acceptabel, maar 

was over het algemeen vaker onvoldoende dan voldoende. De betrouwbaarheid nam toe bij het 

gebruik van ruwe data (in plaats van gestandaardiseerde of gedichotomiseerde scores), wanneer de 

groep als referentie werd gebruikt (in plaats van subject matter experts), en wanneer het gemiddelde 

werd gebruikt als maat van centrale tendentie (in plaats van de mediaan of de modus). Wat betreft 

eerlijkheid lieten alle scoringsmethoden verschillen zien tussen etnische subgroepen. De verschillen 

namen iets af wanneer de groep als referentie werd gebruikt. Over het geheel genomen waren de 

niveaus van betrouwbaarheid en eerlijkheid echter teleurstellend voor vrijwel alle scoringsmethoden.  

 

Daarom zijn De Leng en haar collega’s aan het uitdagende project begonnen van het ontwikkelen van 

hun eigen SJT, waarbij zij de zogenoemde hybride methode gebruiken. Deze methode integreert 

empirisch vergaarde kritische incidenten in een raamwerk van bestaande theorieën. Hoewel dit een 

arbeidsintensief proces is, zullen de inspanningen van De Leng en haar collega’s uitmonden in een op 

maat gemaakte SJT met veel potentie voor de selectie van Nederlandse geneeskundestudenten.  

 

*Karen Stegers-Jager, Adrian Husbands, Marise Born en Axel Themmen. ** Deze SJT werd ontwikkeld door Adrian Husbands. 
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prof.dr. Rob Meijer 

Rijksuniversiteit Groningen 
Medeoprichter van het Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection Research 

  

 

 

Wat drijft je om onderzoek te doen op het vlak van werving en selectie? 

 

Ik doe onderzoek op het vlak van psychometrie en personeels- en studentenselectie, omdat ik de 

combinatie van het praktische en het kwantitatieve (werken met cijfers) zeer interessant vind. 

 

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

Momenteel onderzoeken we hoe studenten het beste geselecteerd kunnen worden. Dat is op zichzelf 

een zeer praktische vraag met directe waarde voor de praktijk. In het bijzonder vind ik de psychologie 

achter deze vraag interessant. Hoe zijn intelligentie, motivatie en zelfregulatie bijvoorbeeld 

gerelateerd? Wat maakt iemand tot een goede student en wat zijn de bepalende factoren voor 

studieprestatie? Is motivatie bijvoorbeeld het meest belangrijk of hebben meerdere factoren een 

gelijkwaardige invloed op hoe goed studenten presteren in hun studie? 
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prof.dr.ir. Axel Themmen 

Erasmus MC Rotterdam 
Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR) 

Verantwoordelijk voor de selectieprocedure van de geneeskundeopleiding van het Erasmus MC  
  

 

 
 
 

Wat drijft je om onderzoek te doen op het vlak van werving en selectie? 

 

Mijn belangrijkste reden om onderzoek te doen in dit veld is dat het mijns inziens essentieel is om 

eerlijke en gevalideerde methoden te ontwikkelen voor het selecteren van studenten voor de 

verschillende programma’s van onze universiteit.  

 

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

Ons onderzoek vertaalt theorie naar de toegepaste praktijk en onze resultaten bieden een fundament 

van bewijs op basis waarvan verdere verbeteringen in de selectie van studenten kunnen worden 

ontwikkeld.    
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prof.dr. Rob Meijer & prof.dr.ir. Axel Themmen 

 

Wegen de voordelen van complexe selectieprocedures in het hoger onderwijs (zoals het gebruik van 

tests van (niet)-cognitieve vaardigheden) op tegen de moeite waarmee zij gepaard gaan? Dat hangt 

ervan af, maar in veel situaties mogelijk niet, stelt prof.dr. Rob Meijer. Voor de geneeskundeopleiding 

van het Erasmus MC is dat het geval, stelt prof.dr.ir. Axel Themmen. Beiden verdedigden hun 

standpunt met verve tijdens de 10
e
 DF bijeenkomst.  

 

***** 

 

Highlights presentatie Rob Meijer 

Het selecteren van aankomende studenten: een Taylor en Russell perspectief 

 

 

Aan de hand van een Taylor en Russell perspectief (Taylor & Russell, 1939) stelt Rob Meijer dat 

complexe selectieprocedures voor de toelating van studenten tot het hoger onderwijs in de huidige 

Nederlandse situatie mogelijk niet veel toegevoegde waarde of utiliteit hebben. Toegevoegde waarde 

verwijst in dit geval naar de toename van het aantal studenten dat succesvol de opleiding doorloopt in 

vergelijking met de situatie waarin niet geselecteerd wordt of alleen geselecteerd wordt op basis van 

simpele voorspellers van studieprestatie (zoals middelbareschoolcijfers). Het Taylor en Russell 

perspectief gaat uit van drie factoren – de validiteit van een selectietest, de selectieratio en de base 

rate – en gebruikt die om de succesratio te berekenen. De succesratio is de proportie studenten die 

uiteindelijk zal slagen voor een opleiding gegeven een bepaalde selectieprocedure. De selectieratio 

verwijst naar de proportie studenten die toegelaten wordt. De base rate geeft informatie over het 

aantal studenten dat succesvol de opleiding zou doorlopen in de situatie dat er niet geselecteerd 

wordt (Cascio, 1987). 

De succesratio kan men gemakkelijk vinden in de Taylor en Russell tabellen en vervolgens gebruiken 

om de toegevoegde waarde te berekenen van een selectie-instrument met een bepaalde validiteit 
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door de succesratio met de base rate te verminderen. Aan de hand van realistische (deels afgeleide) 

getallen gaf Meijer tijdens zijn presentatie een aantal ‘Taylor-Russell’ voorbeelden voor de 

Nederlandse opleidingen Rechten, Psychologie en Geneeskunde voor selectietests met verschillende 

(hypothetische) validiteiten (oplopend tot .50). In alle voorbeelden bleek de toename van het aantal 

succesvolle studenten, door gebruikmaking van extra selectie-instrumenten bovenop de al bestaande, 

klein. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan hoge selectieratio’s of relatief hoge base rates 

(hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door voorselectie op basis van middelbareschoolprestaties) of een 

combinatie van beide. Daarom benadrukt Meijer dat het belangrijk is onze blik van de selectiesituatie 

te verbreden door naast de validiteitscoëfficiënt rekening te houden met de base rate en de 

selectieratio. Aanvullende discussiepunten, die Meijer tijdens zijn presentatie naar voren bracht, zijn 

de rol van andere belangrijke bepalers van studieprestatie zoals training en de onderwijsomgeving, en 

het belang van diversiteit in de criteria. Wat iemand bijvoorbeeld tot een goede psycholoog of dokter 

maakt, kan uiteenlopen voor diverse specialismen of vakgebieden (zoals klinische psychologie of 

organisatiepsychologie). 

 

***** 

 

Highlights presentatie Axel Themmen 

Selectie voor de opleiding Geneeskunde – Erasmus MC 

 

Axel Themmen is verantwoordelijk voor de selectieprocedure van de geneeskundeopleiding van het 

Erasmus MC. In zijn presentatie lichtte hij toe wat deze opleiding in haar studenten zoekt en hoe een 

uitgebreide selectieprocedure daarbij helpt. Het uiteindelijke doel is de beste doktoren te selecteren, 

maar wat zijn de kenmerken van deze doktoren?  

Themmen verwijst naar drie belangrijke behoeften: ‘CANMEDS’-potentie, onderzoekspotentie en 

diversiteit. Het CANMEDS raamwerk (zie bijvoorbeeld Frank, 2005) omvat een brede reeks 

competenties naast kennis van het menselijk lichaam en ziekten, zoals de soft skills samenwerken en 

communiceren. Hoewel sommige van deze skills getraind kunnen worden, maakt selecteren het 

mogelijk studenten binnen te halen met groter trainingspotentieel dan andere. De 

geneeskundeopleiding van het Erasmus MC stelt zich niet alleen ten doel toekomstige doktoren op te 
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leiden, maar ook klinisch onderzoekers die in staat zijn onderzoeksbevindingen te vertalen naar de 

praktijk. Het precieze profiel van ‘de beste doktor’ zal zeer waarschijnlijk variëren voor de 

verschillende medische specialismen. Dat is één van de redenen dat de geneeskundeopleiding van 

het Erasmus MC streeft naar een diverse studentenpopulatie. Daarnaast is diversiteit belangrijk in de 

breedste zin van het woord, aangezien het een inherent kenmerk is van onze hedendaagse 

samenleving. 

In de selectieprocedure van de geneeskundeopleiding van het Erasmus MC worden drie aspecten 

meegenomen: middelbareschoolcijfers, extracurriculaire activiteiten en studievaardigheden gemeten 

door middel van tests. In zijn presentatie toonde Themmen enkele onderzoeksbevindingen die de 

combinatie van deze predictoren ondersteunen. Voor studenten met een gemiddeld 

middelbareschoolcijfer boven de 7 is er een correlatie tussen dit cijfer en hun cijfer in het eerste jaar 

van de geneeskundeopleiding, terwijl voor studenten met een gemidddeld middelbareschoolcijfer 

onder de 7 deze relatie afwezig is (Baars, 2009). Daarom zijn middelbareschoolcijfers als voorspeller 

van studieprestatie alleen niet genoeg, in het bijzonder voor de laatstgenoemde groep. Er zijn 

aanvullende voorspellers nodig en volgens Themmen zijn extracurriculaire activiteiten een goede 

kandidaat.  

Studenten die zijn geselecteerd op basis van extracurriculaire activiteiten halen hogere gemiddelde 

cijfers voor hun co-schappen dan studenten die op basis van loting tot de opleiding zijn toegelaten 

(Urlings-Strop, Themmen, Stijnen & Splinter, 2011). Daarnaast is deelname aan extracurriculaire 

activiteiten van de geneeskundeopleiding, zoals een lidmaatschap van een studentenbestuur of 

deelname aan een tweede onderzoeksmasterprogramma, veel hoger onder studenten die zijn 

geselecteerd op basis van extracurriculaire activiteiten en hun deelname is niet gerelateerd aan hun 

middelbareschoolcijfer, terwijl dat voor studenten die via loting zijn toegelaten wel het geval is (Urlings-

Strop, Themmen & Stegers-Jager, in revisie). Alleen studenten met de hoogste cijfers die werden 

toegelaten via loting participeren uitvoeriger in dergelijke activiteiten. Verder bestaat er voor de 

geselecteerde groep een relatie tussen deelname in deze activiteiten en het co-schapcijfer, terwijl die 

relatie er niet is voor via loting toegelaten studenten (Urlings-Strop et al., in revisie). Volgens 

Themmen wijst dit erop dat geselecteerde studenten over bepaalde waardevolle eigenschappen 

beschikken die hen in staat stellen hun geneeskundeopleiding met andere activiteiten te combineren. 

In de bredere zin ondersteunen de voorgaande (en andere) bevindingen de werking van de 

selectieprocedure van de geneeskundeopleiding van het Erasmus MC.  
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prof.dr. Marise Born 

Erasmus Universiteit Rotterdam & Vrije Universiteit Amsterdam 
Medeoprichter van het Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection Research 

  

 

 
 

Wat drijft je om onderzoek te doen op het vlak van werving en selectie? 

 

Voor mij is het belangrijk bij te dragen aan het versterken van de kwaliteit van het onderzoek en de 

praktijk in dit veld. Vanuit mijn eerdere werkzaamheden voor de Internationale Test Commissie, de 

werkgroep van de ISO 10667, en de COTAN (de Commissie Testaangelegenheden van het 

Nederlands Instituut van Psychologen) weet ik dat veel assessmentinstrumenten goede 

psychometrische eigenschappen hebben, maar ook dat vele de toetsing van de construct- en 

predictieve validiteit en een check op eerlijkheid nog moeten doorlopen. Aangezien tests misschien 

wel de levens van meer mensen beïnvloeden dan welke andere professionele activiteit van 

psychologen ook, is een versterking van de kwaliteit van het wervings- en selectiedomein naar mijn 

idee cruciaal.  

 

Op welke manier heeft (jouw) onderzoek op dit vlak toegevoegde waarde voor de praktijk? 

 

In mijn ogen staat de toegevoegde waarde voor de praktijk gelijk aan meer weten over alle vormen 

van validatie van testgebruik en de omstandigheden waarin het verbeteren van de validatie de moeite 

waard is, zodat de praktijk kan handelen naar deze kennis. In het bijzonder is de generaliseerbaarheid 

van onderzoeksbevindingen over werving en selectie naar diverse populaties in Nederland, en ook in 

bredere zin naar Europese populaties, van belang. Mijn onderzoek probeert antwoorden te vinden op 

dergelijke vragen. 

  
  
 
 

 

 



20 
 

Claudine Camilleri & Marise Born 

Hoe WEIRD zijn de onderzoeksbevindingen in het wervings- en selectiedomein? 

  

WEIRD. Western, Educated, Industrialized, Rich, en Democratic. WEIRD is het acroniem dat werd 

geïntroduceerd om onze psychologische database te typeren (Heine, 2012). Marise Born vroeg zich 

af: hoe WEIRD zijn de onderzoeksbevindingen in het wervings- en selectiedomein? En: zou onze 

database niet een representatie van de hele wereldbevolking moeten zijn? Claudine Camilleri gaf als 

praktijkbeoefenaar haar visie op de punten die Marise Born naar voren bracht. 

De publicatie van Schmidt en Hunter (1998) wordt vaak gezien als de ‘validiteitsbijbel’, maar is het wel 

op zijn plaats om hun bevindingen naar de wereldpopulatie te generaliseren? Born wijst erop dat een 

aanzienlijk deel van onze kennis gebaseerd is op labexperimenten en een klein deel van de 

wereldpopulatie vertegenwoordigt. Mitchell (2012) komt met een geruststellend bericht voor arbeids- 

en organisatiepsychologen door te laten zien dat bevindingen uit dit subveld van de psychologie zich 

laten generaliseren van het lab naar het veld. Binnen het subveld van de arbeids- en 

organisatiepsychologie blijkt de correlatie tussen het lab en het veld het hoogst voor onderzoek naar 

werving en selectie.  

Maar daar staan andere, minder geruststellende bevindingen tegenover. Born wijst op 1) 

publicatiebias of het file drawer probleem (McDaniel, Rothstein & Whetzel, 2006). 2) Grote studies 

waaruit blijkt dat de betrouwbaarheid van intelligentie- en persoonlijkheidstests laag is bij gebruik in 

een Zuid-Afrikaanse context (zie bijvoorbeeld De Meijer & Born, 2006). 3) Een studie naar instructies 

van rollenspellen waarin naar voren komt dat deze teksten na correctie voor verschillen in verbale 

intelligentie anders uitwerken voor sollicitanten van de meerderheids- en minderheidsgroep, niet 

alleen vanwege moeilijke woorden maar ook door verschillen in interpretatie van de casus (Oostrom & 

Born, 2014). 4) Een studie die wijst op verschillen in acceptatie van video cv’s (Hiemstra, Derous & 

Born, 2015). Dit soort bevindingen leiden ons terug naar de vraag: is generaliseren wel mogelijk? Of, 

is er een ‘reboot’ nodig en moeten we een andere benadering kiezen waarin we onze focus verleggen 

en breder kijken dan naar voorspellers alleen? Deze vragen waren aanleiding tot een levendige 

discussie tijdens de DF meeting. Born eindigde haar presentatie met potentiële routes naar een all-

inclusive in plaats van een WEIRD database. 
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