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Meer misverstanden over selectie: Een reactie op Bloemers 

Susan Niessen, Rob Meijer en Marvin Neumann 

Leuk om een reactie te ontvangen van een collega met een achtergrond in de praktijk. 

Hoewel we het over een aantal zaken eens zijn, vinden we het jammer om ook weer een 

aantal veelvoorkomende misvattingen te lezen. Laten we beginnen met de overeenkomsten. 

Bloemers (2020) begint met een bespreking van bevindingen waaruit inderdaad blijkt dat de 

gangbare praktijk van holistische 'individuele assessments' zelfs een lagere validiteit oplevert 

dan het gebruik van een enkele test (zie ook Morris et al., 2015). Ook stelt hij net als wij voor 

om, als compromis tussen een mechanische en holistische aanpak, te beginnen met een 

formule, maar de klinische blik aan het einde toch een rol te geven. Het ontbreekt ons dus ook 

niet aan inzicht in de mogelijke manieren waarop de mechanisch- en de klinische benadering 

gecombineerd kunnen worden. Daarnaast stelt hij, net als wij, voor om de kennis over dit 

onderwerp te vergroten, om de meerwaarde van goede selectie te laten zien (echter zonder 

erop in te gaan hoe dat zou kunnen) en ziet hij hier ook een belangrijke rol voor professionele 

organisaties zoals de COTAN en het NIP. Onder dankzegging van deze steunbetuigingen nu 

de misvattingen in het stuk van Bloemers.  

Misverstand 1: Noodzaak van de klinische blik  

Bloemers stelt dat mechanische procedures principieel ontoereikend zijn voor het 

bepalen van menselijke kwaliteit. Een panel van menselijke beoordelaars zou dat wel kunnen 

(op holistische wijze, nemen wij aan). Als onderbouwing wordt een artikel van Hofstee 

(1985) aangehaald. Daarover kunnen we kort zijn: Hofstee heeft ongelijk. Hofstee baseert zijn 

stelling op een rekenvoorbeeld waarin hij een hypothetisch ongestructureerd interview 

vergelijkt met een hypothetische gestandaardiseerde test. Dit rekenvoorbeeld is destijds al 

zorgvuldig bekritiseerd door Sijtsma et al. (1987). Bovendien haalt Hofstee hiermee de 



manier waarop informatie wordt verzameld (een interview of een test) en de manier waarop 

informatie wordt gecombineerd (holistisch of mechanisch) door elkaar; testscores kunnen 

holistisch gebruikt worden en ook bij mechanische procedures kunnen beoordelingen uit een 

(gestructureerd) interview worden meegenomen (zie Meijer et al., 2020). Hofstee levert 

verder geen empirische onderbouwing voor de superioriteit van holistische beslissingen 

gemaakt door een panel van menselijke beoordelaars en spreekt zichzelf tegen in de 

theoretische onderbouwing daarvan (zie Sijtsma et al., 1987). Intussen is bovendien 

onderzoek beschikbaar die de stelling van Hofstee ontkracht; beoordelingen op basis van 

dergelijke panelbesprekingen hebben een lagere validiteit dan beoordelingen op basis van een 

simpele formule met gelijke gewichten voor de verschillende relevant geachte componenten 

(Arthur et al., 2003; Dilchert & Ones, 2009; Highhouse & Brooks, 2017).  

 Verder definieert Bloemers menselijke kwaliteit als de toegevoegde waarde van een 

kandidaat voor de organisatie. Hoewel dat momenteel aan het veranderen is (zie bijvoorbeeld 

Chiaburu et al., 2011; Sackett et al., 2017), is het inderdaad zo dat onderzoek naar predictieve 

validiteit te sterk gericht is op het voorspellen van technische kwaliteiten (task performance in 

de literatuur). Daaruit volgt echter niet dat mechanische procedures bij uitstek geschikt zijn 

voor het voorspellen van technische kwaliteiten, terwijl het holistisch oordeel geschikter zou 

zijn voor het voorspellen van bredere maar abstractere zaken zoals 'toegevoegde waarde'. Ten 

eerste bestaat voor een dergelijke conclusie geen enkele evidentie. Ten tweede is dit hoogst 

onwaarschijnlijk, gezien de mechanismen die ten grondslag liggen aan de betere 

voorspellende waarde van mechanische procedures (vergeleken met het holistisch oordeel): 

het inconsistent en inaccuraat wegen van informatie (Karelaia & Hogharth, 2008). Er is geen 

enkele reden om aan te nemen dat menselijke beoordelaars niet inconsistent en inaccuraat 

zouden wegen wanneer zij bredere en abstractere uitkomsten voorspellen, of dat inconsistent 

en inaccuraat wegen in dat geval geen probleem zouden vormen. 



  

Misverstand 2: Verklaringen voor de kloof tussen praktijk en wetenschap 

Bloemers stelt dat we in het zoeken naar een verklaring voor het gat tussen 

wetenschap en praktijk te weinig oog hebben gehad voor de selectiepraxis. In onze verklaring 

besteedden we vooral aandacht aan het vertrouwen van professionals in hun eigen 

beoordelingsvermogen, de behoefte aan autonomie, en een gebrek aan kennis over dit 

onderwerp (de term 'domheid', zoals gebruikt door Bloemers, hebben wij niet gebezigd). Onze 

verklaringen worden ondersteund door empirisch onderzoek (Dietvorst et al., 2018; Kausel et 

al., 2016; Lievens et al., 2005; Nolan & Highhouse, 2014; Sieck & Arkes, 2005). Bloemers 

stelt daartegenover dat de verklaring vooral te vinden is in de wensen van opdrachtgevers, die 

nu eenmaal vaak om bepaalde (niet evidence-based) zaken vragen. Dat past goed bij onze 

veronderstelling dat er in de praktijk meer is dat ertoe doet dan validiteit. Bloemers schetst 

echter een beeld waarin assessmentpsychologen voornamelijk een u vraagt, wij draaien 

mentaliteit hanteren, waarin psychologen wel 'beter' weten, maar daar omwille van de 

commercie niet naar handelen. We onderkennen dat de aansluiting bij de wensen van 

opdrachtgevers vaak niet gemakkelijk is (zie ook Nolan et al., 2016), maar hopen en gaan 

ervan uit dat de weergave van Bloemers geen recht doet aan de houding van de meeste 

assessmentpsychologen. Als dit wel zo zou zijn, is dit het failliet van de 

assessmentpsychologie als toegepast-wetenschappelijke discipline. Wel is de aansluiting bij 

de wensen van opdrachtgevers een duidelijk voorbeeld van een knelpunt waar de praktijk en 

de wetenschap samen oorzaken en oplossingen voor kunnen onderzoeken. 

Misverstand 3: De rol van bescheidenheid 

 We zijn het met Bloemers eens dat bescheidenheid van psychologen waarschijnlijk 

een rol speelt in het bestaan van de kloof tussen wetenschap en praktijk. Onzes inziens zijn we 



als psychologen echter vaak bescheiden over de verkeerde dingen (zie ook Drenth, 2008). We 

zijn vaak erg bescheiden over de bruikbaarheid van instrumenten die we als vakgebied hebben 

ontwikkeld, zoals psychologische tests en beslisprocedures. Veel psychologen laten geen 

gelegenheid voorbijgaan om de imperfecte betrouwbaarheid en validiteit van deze 

instrumenten te benoemen. Die kritisch houding is op zichzelf positief en motiveert ons om 

onze instrumenten doorlopend te verbeteren. Daar staat tegenover dat we ook wel wat meer 

aandacht mogen besteden aan wat we wel kunnen met deze instrumenten, zeker in 

vergelijking met het alternatief van holistische indrukken en 'gut feelings'. Tegelijkertijd zien 

we zelden een dergelijke mate van bescheidenheid als het aankomt op ons eigen 

beoordelingsvermogen. Juist daarover zouden we wel wat bescheidener mogen zijn. De twee 

voorbeelden die Bloemers aanhaalt in zijn aanbevelingen (veeleisende kandidaten zijn niet 

integer genoeg en 'big shots' die de waarde van een assessment niet inzien kunnen niet goed 

leidinggeven, p. 4) zijn uitstekende voorbeelden van een sterk geloof in persoonlijke 

indrukken en theorieën waarvoor geen enkele empirische evidentie bestaat.  

Misverstand 4: Doelstellingen van selectieassessments 

 Bloemers stelt dat assessments in eerste plaats fair en uitdagend moeten zijn en dat 

kandidaten en organisaties er iets van moeten kunnen leren. Wat ons betreft heeft feedback 

inderdaad een belangrijke functie in selectieprocedures. Mechanische procedures lenen zich 

daar juist uitstekend voor, ze zijn transparant voor de kandidaat en bieden voor organisaties 

volop mogelijkheden om procedures te evalueren. Veel meer dan wanneer 'black box' 

holistische oordelen gebruikt worden. Daarnaast dienen we selectie-assessments te 

onderscheiden van ontwikkel-assessments. Voor beide kan (deels) wel dezelfde informatie 

gebruikt worden. Om feedback en tips voor de ontwikkeling van de kandidaat te kunnen 

geven is het echter niet noodzakelijk om de klinische blik te gebruiken voor het maken van 



prestatievoorspellingen en selectiebeslissingen. Die twee doeleinden kunnen uitstekend naast 

elkaar bestaan, en zouden wat ons betreft niet door elkaar moeten lopen. 

 Als alternatief voor een focus op selectie stelt Bloemers voor dat de A&O psychologie 

zich meer kan richten op de cultuur en het leren binnen organisaties, en op open hiring en 

zelfselectie. Aandacht voor deze zaken juichen we toe. Dat neemt echter niet weg dat er in de 

meeste organisaties toch selectiebeslissingen gemaakt moeten worden en dat dit op een 

eerlijke en valide manier zal moeten gebeuren. Een verschuiving van de focus is daarom geen 

oplossing voor het bestaande probleem. 

Ten slotte 

We hebben ons artikel geschreven omdat we in de selectiepraktijk veel misverstanden 

tegenkomen en we de academische psychologie en de praktijk sterker willen verbinden. De 

reactie van Bloemers illustreert het bestaan van deze misverstanden nog eens. Dit artikel is 

bovendien niet bedoeld als aanklacht tegen de praktijk. Er zijn logische en begrijpelijke 

redenen voor de kloof tussen wetenschap en praktijk op dit gebied, die bovendien ook niet 

uniek zijn voor de (assessment)psychologie. Ervan uitgaande dat een eerlijke en valide 

selectiepraktijk zowel de doelstelling van professionals als van wetenschappers is, zullen we 

samen aan deze kloof moeten werken. Nuttige stappen daarin zijn onderzoek met en ook over 

de selectiepraktijk. Daar zijn we dan ook volop mee bezig. We nodigen 

assessmentpsychologen van harte uit om contact op te nemen om samen te werken.   
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