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I ·. VERBAAL BEGRIP 

Dit is het vermogen om taal te begrijpen. Het heeft zowel te maken met het begrijpen van woorden op zich, 
als woorden in verband, zoals zinnen, grammatikale patronen en zegs'Wij~en. 
Het slaat hier alleen op het ontvangen van informatie, dus niet op het uitzenden ervan. 

VERBAAL BEGRIP VERGELEKEN MET ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Het begrijpen van' woorden op 
zichzelf en in verband 

ligenschap van de ontvanger 
van informatie 

Tegenover: het leveren van ideëen. 
(3): produktie van ideëen van be..:. 
lang voor een bepaald onderwerp 

Tegenover: verbale expressie (2): 
eigenschap van een zender van 
informatie 
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I . VERBAAL BEGRIP 

Vereist het begrijpen van ingewikkelde 
zinnen met ongebruikelijke woorden die 
zeer gedetailleerde info bevatten, en 
vraagt subtiele onderscheidingen tussen 
betekenissen van woorden. 

Vereist een elementaire kennis van de 
taal, nodig om eenvoudige -mededelingen 
te begrijpen~ 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

~ Een hypotheek-akte voor een nieuw huis begrijpen. 

f-- Het beerijpen van mededelingen in het TV-journaal over 
het EEG-landbouwoverleg. 

J ~Een stripverhaal begrijpen (type:Asterix). 
. I 
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~. VERBALE EXPRESSIE 

Dit is het vermogen om gesproken of geschreven taal te gebruiken om informatie over te brengen. 
Het gaat hier niet om het krijgen van ideëen, of over de juistheid ervan maar alleen over de 
kwaliteit van de overdracht van ideêen. Deze kwaliteit van de overdracht wordt beÏnvloed door . 
zaken als : de grootte van iemand's woordenschat, kennis van verschillen tussen woorden en kennis 
van grammatika en zinsbouw. 

VERBALE EXPRESSIE ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Eigenschap van de zender van Tegenover : verbaal begrip (1): 
informatie eigenschap van de ontvanger van 

informatie 

'. 

Overbrensen van ideëen Tegenover: leveren van ideëen (3) 
hoeveelheid (4) kwaliteit 
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2. VERBALE EXPRESSIE 

Vereist heldere en beknopte overdracht van 
gekompliceerde ideëen of boodschappen 

Vereist de overdracht van eenvoudige ideëen of 
boodschappen ·-

7 
~ Een essay schrijven over diepe menselijke emoties. 

6 

5 

4 

3 ..___ In een direkte uitzending op de vadio verslag doen 
van een voetbal-wedstrijd. 

2 

~ Opbellen over een niet-bezorgde krant. 
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3. HET LEVEREN VAN IDEEEN 

Dit is het vermogen een aantal ideëen te produceren aangaande een bepaald onderwerp. Het gaat alleen om het 
aantal geproduceerde ideëen en niet om de kwaliteit ervan. 

HET LEVEREN VAN IDEEEN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Heeft alleen te maken met Tegenover: oor.sprónkelijkheid (4): 
aantal uitingen, hoeveel- betreft de kreativiteit van de uit~ 
beid ingen, kwäliteit ·-
Gaat om het maken van Tegenover: a) verbaal begrip ( 1); 
ideëen begrijpen van woorden op zichzelf 

en in verband 
b) verbale expressie(2): 

overdracht van ideëen. 
. • 
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3. HET LEVEREN VAN IDEEEN 

·Vereist het levere~ van veel ideëen 
op onbekend en weinig toegankelijk 
terrein. 

Vereist het leveren van maar enkele 
ideëen op groot, bekend en gemakkelijk 
terrein. 

7 

~ 7 mogelijlee onderschriften bedenken bij een plaatje van een 
wolkenkrabber. 

< 4 tandpasta-merken noemen. 

I 
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4. OORSPRONKELIJKHEID 

Dit is het vermogen ongebruikelijke of slimme oplossingen te geven voor een probleem of een situatie buiten 
iemands dagelijkse routine of gespecialiseerde kennisgebied. Het is het vermogen al improviserend oplossingen 
of procedures te bedenken voor problemen of situaties waar startdaard procedures of gebruikelijke manieren 
niet werken. De bekwaamheid heeft te maken met de mate van kreati.viteit .van de antwoorden, en niet met het 
aantal gegeven antwoorden. 

OORSPRONKELIJKHEID ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMBEDEN 

Betreft de oorspronkelijkheid van vs Het leveren van ideeën (3): 
een antwoord: kwaliteit. heeft te maken met het aantal 

antwoorden, pure kwantite1t. 

Kwaliteit van ideeën vs Verbale expressie (2): 
kwaliteit van de overdracht 
van ideeën 

:· .. 
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4. OORSPRONKELIJKHEID 

Vereist het leveren van zeer slünme of 
zeer kreatieve reakties op een ongebruike
lijk: of nieuw onderwerp of situatie. 

Vereist het leveren van reakties die maar 
heel weinig kreativiteit tonen; zulke 
reakties zijn eigenlijk variaties op 
"klassieke" reakties. 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

~Zonnewarmte kollektors ontwerpen voor gebruik .onder 
barre omstandigheden . (bv. zuidpoo1, sahara). 

c Een bouwpakket ontwerpen voor een uitneembare boekenkast. 

~ Het idee, de onsteking van een auto af te stellen met een 
mnnt in plaats van een schroevendraaier. 

, I 
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5. ONTHOUDEN 

Dit is bet vermogen nieuwe informatie die nodig is voor bet normaaLuitvoeren van de taak, te bewaren • 
. Het onthouden kan enkele sekonden tot enkele weken duren. De bekwaamheid slaat niet op bet onthouden 
van taakprocedures, of bet onthouden van dingen die buiten de taaksituatie geleerd zijn. 

Betreft nieuwe informatie, die 
tijdens de taakuitvoering wordt 
verkregen · 
Het materiaal waarmee men werkt. 

vs opleidings- en ervarings-
.. informatie: nodig om de taak 
te kunnen uitvoeren 

. Het gereedschap waarmee men . 
werkt. 

I -0 
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5 ~ ON_TIIOUDEN 

Vereist het onthouden en kunnen weergeven van 
een grote hoeveelheid materiaal met weinig 
aanknopingspunten voor geheugensteuntjes. Dat wil 
zeggen dat het zich herinneren van een onderdeel 
niet wordt geholpen door de plaats ervan in een 
serie, .of de associatie ervan met dingen buiten die 
serie. 

Vereist het onthouden en kunnen weergeven van 
een kleine hoeveelheid informatie waar tussen de 
onderdelen veel verband bestaat. Deze onderdelen 
kunnen in iedère volgorde worden opgenoemd. 

7 

6 ~ 21 Plaatjes van bekende voorwerpen krijgen allemaal 
een nummer van 2 cijfers. U mag 4 minuten naar de 
plaatjes kijken waarna de nummers worden bedekt. De 
plaatjes worden in een andere volgorde gelegd en U 
moet de nummers erbij schrijven. 

5 

4 

3 

2 

~ Een systematisch boeknummer ·in een bibliotheek (2 let
ters = type aanduiding, 5 cijfers = jaar en volgnummer) 
onthouden tijdens het zoeken van de juiste kast, en :1 
het boek. 

~ Een kamernummer (3 cijfers en letters) onthouden 
waarin hoogte en ligging (vleugel) verwerkt zijn. 



6. PROBLEEMGEVOELIGHEID 

Dit is het vermogen problemen te herkennen, of het bestaan van problemen te onderkennen. 
Er hoort ook bij het formuleren van het probleem in zijn geheel, .en het herkennen van 
elementen er in. 
De bekwaamheid slaat op alle soorten problemen, figuurlijke, symbolische, semantische enz. 
Het ...,ermogen slaat niet op het nemen van stappen of redeneringen om een probleem op te lossen. 

PROBLEEMGEVOELIGHEID ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE · BEKlvAAMHEDEN . 

Het herkennen en identifièeren vs. het oplossen van problemen 
van problemen. zoals dedukt1ef redeneren (9) 

en induktief redeneren (JO) 

I -N 
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6. PROBLEEMGEVOELIGHEID 

Vereist het onderkennen van onverwachte, onge
bruikelijke of komplexe problemen en het identificere'Q. 
van alle relevante onderdelen er van. 

Vereist het herkennen van vaak vóórkomende, duidelijk 
herkenbare problemen en het onderscheiden van een 

7 

6 

5 

4 

3 

paar van de relevante onderdelen ervan. 2 

Specifieke symptomen van een ziekte onderkennen in 
een :vroeg stadium, wanneer er nog maar weinig 
uiterli.ike kenmerken zijn. 

~ Zien dat een huisdier ziek is. 

~ Dóór hebben dat een elektrisaha vent i lator niet 
werkt. 

....,; 
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7. PROBLEEM OPLOSSEN 

Dit is het vermogen tot abstrakt redeneren, gebruikmakend van kwantitatieve begrippen en symbolen. Het .omvat 
het beredeneren van problemen om te kijken welke operaties kunnen en mogen worden toegepast om ze op te 
lossen. Het vermogen slaat dus op het struktureren, begrijpen en aangeven van de manieren van oplossing 
van problemen. Voor ieder probleem is maar één goede oplossing. 

PROBLEEM OPLOSSEN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Gaat over het struktureren van vs Deduktief redeneren (9) en 
problemen induktief redeneren (10): 

specifieke manieren van probleem-
oplossing 

Heeft_ te maken met het begrijpen VS Rekenvaardigheid (8): heeft te 
of struktureren van problemen maken met het manipuleren van 

getallen in problemen. 

I -~ 
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7. PROBLEEM OPLOSSEN 

Vereist het oplossen van ingewikkelde problemen 
of het beredeneren er van, om de geschikte tech
nieken te bepalen voor de oplossing ervan. Kan 
ook inhouden het maken van opzetten of strate
gieën, waarbij onderdelen als deelproblemen wor
den geformuleerd. 

Vereist het oplossen van eleme~taire problemen. 
Voor de oplossing ervan zijn een of twee eenvoudige 
bewerkingen voldoende. 

7 

. 6 

5 

4 

3 

2 

Een wiskundig model opstellen voor hèt simuleren 
van het nàderen van, en landen op de maan. 

Produktiecijfers van een··boerderij bestuderen om 
geschikte overzichtcijfers vast te stellen. 

Weten hoe je wisselgeld moet terug geven, bi j het 
afrekenen aan een kassa. 

I -V1 
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8. REKENVAARDIGHEID 

Dit is het vermogen met getallen om te gaan in rekenkundige bewerkingen, zoals optellen, vermenigvuldigen, 
enz. De bekwaamheid slaat zowel op de snelheid als op de nauwkeurigheid van de berekening. 

REKENVAARDIGHEID ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Heeft te maken met het manipule
ren van getallen in wiskundige 
problemen 

vs Wiskundig redeneren (7): heeft 
te maken met het begrijpen of 
struktureren van wiskundige pro- . 
blemen. 

I -
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a: REKENVAARDIGHEID 

Vereist het snel en nauwkeurig omgaan 7 
met getallen in zeer ingewikkelde bere
keningen, en het kunnen overzien van 
een grote hoeveelheid getallen tijdens 
een ingewikkelde bewerking. 

Vereist het omgaan met getallen in 
simpele bewerkingen waarbij voldoende 
tijd beschikbaar is • . 

6 

5 

4 

3 

2 

( De inhoud berekenen van een grillig gevormde tuinvijver. 

~ De in een jaar benodigde hoeveelheid brandstof schatten uit 
gegevens over één bepaalde week. 

1~ 2 Bij 7 optellen. 
...... 
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9. DEDUKTIEF REDENEREN 

Dit is het vermogen om algemene begrippen of regels toe · te passen op specifieke gevallen, of om uitgaande van een 
veronderstelling te komen tot logische konklusies daaruit. 
De bekwaamheid wordt ook wel syllogistisch of analytisch redeneren genoemd; het gaat erom dat geredeneerd wordt 
van het . geheel naar de delen. · 

DEDUCTIEF REDENEREN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Redeneren van het algemene naar het 
specifieke 

vs induktief redeneren (10): re
deneren van het specifieke naar 
het algemene. 

I -00 
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9. DEDUKTIEF REDENEREN 

Vereist gedetailleerde redenering over 
zeer abstrakte en inge\iikkelde proble
men; er zijn veel logische stappen en 
bewerkingen nodig om tot de konklusie 
te komen. Het verband tussen. aannamen 
en konklusies ligt niet voor de hand. 

Vereist slechts een zeer laag niveau van 
redeneren over eenvoudige, konkrete pro
blemen; er zijn maar één, of enkele logi
sche stap(pen) nodig om tot de konklusies 
te komen. Het verband tussen aannamen en 
konklusies is duidelijk. 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

< Uitgaande van aerodynamische principes, een vliegtuigvleugel 
. ontwerpen. 

~ Voor een kamerplant de standplaats en behoefte aan voedings
stoffen en water bepalen aan de hand van overeenkomsten met 
andere planten. 

~ Beslissen of U wel of geen paraplu meeneemt. I 

1.0 
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1 0. INDUKTIE~ REDENEREN 

. - · egevens geordend Dit is het vermogen om de meest geschikte algemene begrippen of regels te v1nden waarmee een s~~4e g · 
kan worden, of waarmee een verband tussen individuele gegevens kan worden gelegd.: Het heeft tè ffi~k~n met de be
kwaamheid losstaande feiten met elkaar te verbinden; het komen van individuele gèvallen tot è1~11l-

h d tussen dingen mene principes. Het heeft ook te maken met de bekwaamheid veronderstellingen te doen over de ~~t~an en 
of gegevens • 

INDUKTIEF REDENEREN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Redeneren van het specifieke VS Deduktief redeneren (9); rede;;. 
naar het algemene. · neren van het algemene naar het 

specifieke. 

; 

Ontdekking van de beste of vs Ordenen van informatie (11): toe-
meest -seschikte regels voor .. . passen van tevoren opgestelde re-
de verklaring van bepaalde gels of doelen op bepaalde infor-
informatie. mat ie. 

Kategoriseren ( 12) : leveren van 
veel regels dieop bepaalde infor-
matie kunnen worden toegepast. 

·., .. ·. 

I. 
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1 0. INDUKTIEF REDENEREN 

Vereist het opstellen van de meest ge- 7 
schikte regel of theorie voor het verkla
ren van ingewikkelde, veelsoortige ver-,•. 
banden tussen een aantal schijnbaar op 
zichzelf staande dingen of groepen. 

6 

5 

4 

3 

Vereist het vinden en/of toepassen van -l 2 
een eenvoudige (grond)-regel om een · • 

< 

twee groepen dingen of een aantal op ~ 
voor de hand liggende relatie tussen J' 
zichzelf staande dingen te verklaren. · 

Stel een model op waarmee alle faktoren die de resultaten 
.van kamerverkiezingen bepalen met elkaar in verband gebracht 
worden. 

Gegeven een stapel boeken die moeten worden geordend besluit 
men dat het heste .systeem is: verhalen en "rest". 

I 
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11 • HET ORDENEN VAN INFORMATIE 

I 
N 
N 
I 

Dit is het vermogen regels of doeleinden op bepaalde informatie toe te passen om die informatie op de beste 
manier te rangschikken. Het soort informatie dat hier bedoeld wordt omvat cijfers; letters, woorden, voorstellingen, 
procedures, zinnen en wiskundige of logische operaties·. De toe te passen regels of doelen .voor de ordening worden gege
ven; de bekwaamheid gaat alleen over het toepassen ervan. 

ORDENEN VAN INFORMATIE ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

ToeEassen van tevoren opgestelde vs Kategoriseren ( 12): ·o)2stellen 
regels of doelen op gegeven infor- van veel regels die kunnen 
matie. ~orden toegepast op gegeven .• . 

• informatie. · 

vs Induktief redeneren (10): 
ontdekken van de beste, of . 
meest geschikte regels van 
het verklaren van gegeven 
informatie. 



11. ORDENEN VAN INFORMATIE 

Vereist het ordenen van grote hoe- 7 
veelheden informatie door het gelijk-
tijdig gebruik van twee of meer. inge- .. ~ 
wikkelde regels of door te toetsen aan 
meervoudige, ingewikkelde doelstel-
lingen. 

Vereist het ordenen van een kleine 
hoeveelheid informatie volgens een 
eenvoudige regel, of voor het bereiken 
van een eenvoudige doelstelling. 

5 

3 

2 

Bepaal de goede volgorde voor de . kontroles van een bemande raket. 

Rangschik 10 banen naar toekomst- (promotie) mogelijkheden, beloning . 
en maatschappelijke status. 

Rangschik een .gróep mensen naar lengte. 
I 
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Dit is het vermogen om verschillende groeperingen of kategoriseringen voor een stel dingen te bedenken. 
De persoon die de kategorisering uitvoert maakt die regels of specifikaties zelf. 
Iedere groep moet tenminste twee dingen uit de oorspronkelijke lijst bevatten. 
Ieder stel groepen hoeft niet alle dingen uit de oorspronkelijke lijst te bevatten. 
Een ding kan nooit in meer dan één groep thuishoren. 
Van elk ding is eenvoudig te bepalen in welke groep het thuishoort. 

KATEGORISEREN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Maken vart regels die op de gegeven informatie vs •. Ordenen van informatie (ll): 
toegepast kunnen worden. toepassen van regels of doelen 

op gegeven informatie 

Maken van allerlei (zoveel mogelijk) re~els Induktief redeneren (10): ontdekken 
die op de gegeven informatie kunnen worden van de beste of meest geschikte regels 
toegepast. voor de verklaring van gegeven informat~~ 



12. KATEGORISEREN 

Vereist het leveren van een groot 7 
aantal verschillende groeperingen 
(verzamelingen en/of deelverzame
lingen) van een ste 1 dingen op be- · 
perkt en weinig toegänkelijk ter- ~ 
rein. 

Vereist het leveren van maar één 
voor de hand liggende groepering 
van een stel duidelijk aan elkaar 
verwante zaken. 

6 

5 

4 

(--= 

3 

2 

J 1 +-(-

Het typeren van menselijk · ~weefsel i .. v.m. transplantatie. 

Bedenk 5 verschillende manieren om een winkel in huis
houdelijke artikelen in afdelingen te splitsen. 

Voor het sorteren van spijkers lengte als kriterium nemen. 
1 
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13. RUIMTELIJKE ORIENTATIE 

Dit is het vermogen het idee van eigen plaats ert rièhting ten .opzichte van voorwerpen in de ruimte te bewaren, 
of om de positie van voorwerpen in de ruimte ten opzichte van de eigen positie te overzien. De vraag die vaak 
wordt gesteld is deze: "als de omgeving er zo uitziet, waar ,bevind ik mijdan?" 

RUIMTELIJKE ORIENTATIE ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Begrip van de rangschikking van 
ruimtelijke patronen of bewaren 
van de oriëntatie ten opzichte 
van voorwerpen in de ruimte. 

vs visualiseren (14): 
Iilánipulatie .of transformatie van 
het beeld van ru~telijke patro
nen of voorwerpen in andere ruim
telijke patronen. 

I 
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13. RUIMTELIJKE ORIENTATIE 

Vereist het behoud van de ruimtelijke orientatie, 
of begrip van ruimtelijke indeling in nieuwe 
en ongewone situaties, waar de betreffende visu
ele informatie beperkt en ·onbetrouwbaar is. 

Vereist het behoud van ruimtelijke oriëntat'le of 
begrip van ruimtelijke indeling in situaties 
waar de voorwerpen zeer bekend zijn, en de betref
fende visuele informatie zeer betrouwbaar is, en 
veel aanknopingspunten biedt. 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

~ Met een niet gedetailleerde kaart (autokaart) per auto 
de weg vinden door een grote stad waar je nog niet eerder 
geweest bent. 

I 
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14. VOORS TELLINGSVE_RMOGEN, VISUALISERIN§ 

Dit is het vermogen om het visuele beeld van ruimtelijke patronen of voorwerpen te veranderen in andere ruimtelijke 
rangschikld.ngen. Het vereist de vorming van mentale beelden van çle patronen of voorw.erpen zqals die zouden verschijnen 
na zekere voorgestelde_v~_randeringen, ·zoals opanvouwen, draaien, of e~n of andere beweging. De vez:andering(en) .die 
men zich moet voorstellen, kunnen een geheel patroon of voorwerp betreffen, ·maar ookeen deel daarvan. 
Er wordt voorspeld . hoe een voorwerp of . een patroon eruit zou zien als de voorgestelde veranderinP,en L ' zouden worden 
uitgevoerd. 

VOORSTELLINGSVERMOGEN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMaEDEN 

Manipulatie of verandering van het 
beeld van ruimtelijke patronen of 
voorwerpen, in een andere ruimte
lijke rangschikking. 

vs Ruimtelijke ó~iëntatie ( 13) : 
·begr1.p van het ruimtelijk 
patroon van een rangschikking, of 
behoud van de oriëntatie met be
trekking tot voorwerpen in de 
ruimte. 

I 
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14. VOORSTELLINGSVERMOGEN, VISUALISERING 
7 

' ' 

Vereist veelzijdige, mentale bewerkingen van inge-
wikkelde en ongebruikelijke ruimtelijke patronen om 
te komen tot andere, eveneens ·komplexe en ongebruike- L __ . 

lijke visuele rangschikkingen. . 4."';,...__ .Van een Japanse puzzel (houten bol die uit een 
aan_tal blokjes inoet worden samengesteld) ontbreekt 
een stuk. Maak een schets van het ontbrekende deel. 

Vereist slechts een enkele bewerking van eenvoudige, 
bekende ruimtelijke patronen tot een andere · 
eenvoudige, bekende ·visuele opstelling. 

6 
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< Maak een plan voor een tuin, waarin zoveel mogelijk 
planten en bomen allemaal hun gewenste hoeveelheid 
licht krijgen. 

~ Bedenk hoe je bedrukt papier zo in een schrijfmachine 
' moet draaien dat het brièfhoofd boven komt. 
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15. SNELHEID VAN PATROONVORMING 

I 
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Dit is het vermogen om snel een verzameling ogenschijnlijk ongelijksoortige waarnemingselementen te organiseren en samen 
te brengen tot een zinvol patroon. De taakuitvoerdermoet alle elementen die door een waarnemingskanaai binnen komen kom
bineren tot een zinvolle konfiguratie. Hem wordt niet verteld wat hij probeert te identificeren: de elementen schijnen 
onafhankelijk te zijn. De bekwaamheid slaat op alle zintuigen,-mäar de te kombineren elementen moeten .binnen de sfeer 
van één zintuig (I kanaal) liggen. 

SNELHEID EN PATROONVORMING ONDERSCHEIDEN VAN ANDE.RE BEKWAAMHEDEN 

Er wordt niet verteld wat moet vs Patroonherkenning (16):het gaat 
I 

erom 
worden ge1.dent1.ficeerd. een bpgegëven. konfiguratie te 

vinden in .een ' komplex stimulusveld. 

Alle aangeboden stimuli zijn van VS Selektieve aandacht ( 17) : som-
belang voor de taak. mige stimuli zijn niet relevant 

voor de taak.' 

Er is maar één informatiebron bij be- vs Aandachtsverdeling (time sharing), 
trokken. ( 18) : er is meer dan één informa-

tiebron bij betrokken. 



15. SNELHEID VAN PATROONVORMING 

Vereist het onder tijdpressie orga- 7 
niseren en samenvoegen van een zeer 
onduidelijk veld, samengesteld uit 
veel elementen, tot een erg komplexe 
en ongebruikelijke konfiguratie. 

Vereist het zonder tijdsdwang orga
niseren van een veld dat bestaat uit 
maar een paar eenvoudige elementen, 
tot een eenvoudige, bekende konfigu
ratie. 

5 

4 

3 

( 

Radarwaarneming van een drukke verkeerssituatie (Europoort, Schiphol) 

Op een foto uit een .weersatelliet wolkensystemen herkennen. 

Op de radio komen de eerste tonen van een bekende melodie. U 
moet die melodie herkennen en verder zingen. 

-I 



16. PATROONHERKENNING 

·Dit is de bekwaamheid een tevoren opgegeven stimulus konfiguratie (beeld) te identificeren of op te sporen, wanneer 
deze ligt in een ingewikkeld waarneming~_v~ld~ H~~ is_ het vezo:mogen de opgegeven relevante informatie. te .isoleren in 
een veld waar verwarrende elementen:deel uitmaken van de uit te voeren .taak. Er wordt maat één informatie-
bron gebruikt. Deze bekwaamheid slaat op alle zintuigen, .met deze beperking dat zowel relevante afs· verwarrende 
informatie via hetzelfde zintui~ moeten binnenkomen. 

PATROONHERKENNING ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Observator probeert een ópgègeven 
konfiguratie te identificeren. 

Verwarrende informatie is een inte
graal onderdeel van de taak. 

Er is maar één informatiekanaal 
in gebruik. 

... 
. -, 

vs Snelheid van patroonvorming (15): 
aan observatGr is niet vèttèld 
wat hij moet waarnemen. 

vs Aandacht (17): verwarrende infor
matie maakt geen deel uit van de 
uit te voeren taak; het staat er 

·buiten. 

vs Aandachtsverdeling ( 18): er worden 
meer informatiekanalen gebruikt • 
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16. PATROONHERKENlÜNG . 

Vereist het Ïdéntificeren van een opgegeven 
zeer ongebruikelijk, ingew~kkeld patroon 
dat is ingebed in een zeer ingewikkeld 

' en verWarrend veld. 

Vereist het identificeren van een eenvoudig 
bekend patroon dat op voor de hand liggende 
wijze is ingebed in een eenvoudig veld. 

7 

6 

5 

4 

3 
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~Een kameleon opsporen in hoog gras. 

~Het merk en type van een auto vaststellen uit het beeld · 
van zijn koplampen in Uw spiegel. 

~Vrienden zien bij het binnenkomen op een receptie. 
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17. SELEKTlEVE AANDACHT 

Dit is het vermogen een taak goed uit te blijven voeren onder storende, bemoeilijkende omstandigheden, of onder 
monotone kondities. Als er in de taaksituatie verwarrende, afleidende. stimulering is, dan is deze geen onderdeel 
van de taak zelf, maar van de omgeving. De taak en de irrelevante stimulering kunnen zowel in hetzelfde informatie
kanaal (zintuig) als in verschillende kanalen liggen. Onder bemoeilijkende omstandigheden (afleidende informatie) · 
heeft dè bekwaamheid te maken met het koncentreren op de taak, en het filteren, uitkiezen van de goede informatie. 
Onder monotone omstandigheden heeft de bekwaamheid alleen te maken met het koncentreren op de taak. 

SELEKTlEVE 'AANDACHT ONDERScHEIDEN VAN -ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Soumise stimuli .. niet rele- Snelheid .van patroonvorming (15): Z1Jn vs 
vant voor de taak. alle stimuli zijn relevant voor 

de taak. 

Afleidende stimuiering zit niet vs Patroonherkenning ( 16) : afleidende --in de taak. informatie is een inte~raal deel 
van de taak. 

Koncentratie op relevante infor- vs Aandachtsverdeling (18): heeft te 
ma tie en filteren van afleidende . . maken met het integreren van infor-
s timulei:ing. matie uit twee of meer brónnen. 

I 
w 
.po 
I 



1 7. SELEKTlEVE AANDACHT 

Vereist intense koncentratie op een i~ge
wikkelde of gedetailleerde taak, terwijl 
er veel afleidende dingen gebeuren. 

Vereist voldoende aandacht om een een
voudige, routinematige taak uit te 
voeren onder gebruikelijke storende omr 
standigheden. 

• ] 

6 

5 

Thuis voor een wiskunde examen studeren in een kamer 
met kleine kinderen over de vloer. 

4~ Een brief vertalen in een kantoorruimte waar steeds mensen 
heen en weer lopen, telefoons gaan e.d. 

3 

2 

( Aan een lopende band eenvoudig kontrole-werk verrichten 
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18. AANDACHTSVERDELING (TIME SHARING) 
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Dit is het vermogen ·informatie te gebruiken die is verkregen door .tussen twee of meer informatiekanalen of informatiebronnen 
heen en weer te schakelen. De uit : deze bronnen verkregen informatie wordt of geïntegreerd Êm gebruikt als eên 
geheel, of bewaard en apart gebruikt. 

AANDACHTSVERDELING ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Er wordt meer dan .... een informatie VS S.nelheid van patroonvorming ( 15) : 
bron gebruikt. en patroonherkenning (16): er 

wordt maar _één informati~bxcn 
gebruikt. 

Gebruik of integratie van infor- .vs Selektieve aandacht ( 17): kon-
ma.tie uit meer dan één bron. centratie op relevante informa-

tie en filteren van afleidende 
zaken. 



18. AANnACHTSVERDELING (TIME ·sHARING) 

Vereist het gelijktijdige gebruik van twee of meer 
kanalen of bronnen waarover in hoog tempo ' 
ingewikkelde . informatie wordt toegevoerd • . 

Vereist het niet-gelijktijdige gebruik van twee 
kanalen of bronnen waarover in laag tempo 
eenvoudige informatie wordt toegevoerd. 

7 

6 

5 

< Een luchtverkeersleider moet via enkele radarschermen 
met telefoons en met geschreven informatie overzicht 
houden van het in- en uitgaand vliegverkeer op Schiphol 
tijdens het spitsuur. 

~ Een monteur heeft de leiding bij het plaatsen van een 
zware motor op een voetstuk door een portaalkraan. Hij 
moet bevelen geven naar de kraanmachinist, terwijl 
enkele assistenten tijdens het langzaam zakken van 

4 de last metingen verricht. 

3 
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19. SNELHEID VAN WAARNEMEN 

Deze bekwaamheid heeft te maken met de snelheid waarmee stimuluspatronen of konfiguraties worden vergeleken, teneinde 
de mate van overeenkomst of verschil te kunnen vaststellen. Er kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen patronen 
die tegelijk of na elkaar worden aangeboden, of tussen onthouden (standaard) patronen en aangeboden patronen. De te 
vergelijken patronen moeten door hetzelfde zintuig worden waargenomen (binnen I kanaal worden overgebracht). 

Het patroon is al gevormd en 
herkend, het gaat om het verge
lijken. 

vs patroonvorming (IS) en 
patroonherkenning (16): 
slaan alleen op vormen of 
herkennen van patroon. 
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19. SNEUlEID VAN WAARNEMEN 

Vereist snelle beslissingen over de overeen
komsten of verschillen tussen stimuluspatro
nen opgebouwd uit talloze kleine, v~ge detail~ 

Vereist het vaststellen van gelijkheid of overeen
komst tussen objekten of patronen op grond van J 
nogal voor de hand liggende en bekende kenmer
ken, zonder tijdsdwang. 

7 

6 

5 ~ Een firma levert bouwpakketten voor slingeruurwerken. 

4 
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In zo'n pakket zitten 150 onderdelen, sterk variërend 
in grootte en vorm. Ieder pakket wordt in 2 minuten 
op volledigheid gekontroleerd. 

~Voor het planten van bomen, ongeveer een 
moeten de afstanden tussen de plantgaten 

meter uit elkaar, 
worden geschat. 

I 
w 
\C 
I 



20. KEUZE REAKTIETIJD 

Dit is het vermogen om de goede reaktie op een gegeven stimulus te kiezen en in uitvoering te nemen, in een situatie 
waarin twee of meer stimuli .kunnen voorkomen en waar de juiste reaktie moet worden gekozen uit twee of meer alterna
tieven. De bekwaamheid heeft te maken met de snelheid waarmee de reaktie wordt begonnen, en niet met de snelheid waar
mee de reaktie wordt uitgevoerd. Deze bekwaamheid is onafhankelijk van de manier waarop de stimulus wordt aangeboden 
(auditief of visueel) en ook van het soort reaktie dat wordt gevraagd. 

KEUZE REAKTIETIJD ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Heeft te maken met snelheid van · begin 
van een reaktie als de reaktie is het 
k1ezen u1t twee of meer alternatieven 
die verband houden met twee of meer 
stimuli. 

vs Reaktietijd (21): heeft te maken 
met snelheid van _begin van een 

· reaktie als er êên enkele reaktie 
is gekoppeld aan êên enkele stimu
lus. 

Snelheid van beweging: gaat over de 
snelheid waarmee een beweging kan 
worden uitgevoerd na te zijn ge
start. 
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~0~ KEUZE REAKTIETIJD 

VereiSt het keizen van de goede '·'j 
reakde uit vele alternatieven 
en het zo snel beginnen met de 
reaktie dat dit maar van een 
zeer beperkt aantal mensen ver
wacht kan worden. 

Vereist genoeg snelheid om de 
goede reaktie uit twee moge
lijkheden te kiezen, en die 
reaktie te beginnen onder mini
male tijdsdruk. 

.6 
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3 
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In een ruimt~schip waar een storing optreedt heeft een astronaut 
0.7 sekonde ' de tijd om één uit 5 mogelijkekorrigereride akties te 
ondernemen. 

.~ Autorijden in een vreemde stad tijdens het spitsuul'.a' 

~ Autorijden in een vreemde stad op een rustig tijdstip. 

I 
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2 I • REAKTIETIJD 

Deze bekwaamheid heeft te maken met de snelheid waarmee een motorische reaktie kan worden ingezet na het optreden van . 
één enkele stimulus. Het gaat niet om de snelheid waarmee de reaktie of beweg~ng wordt uitgevoerd. Dit vermogen is onaf
hankelijk van de manier waarop~stimulus wordt aangeboden (auditief of visueel) en ookvan het soort motorisch gedrag 
dat wordt gevraagd. · 

REAKTIETIJD ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Heeft te maken met één enkele moto- VS Keuze reaktietijd (20): heeft 
tische reaktie die kan worden begon- te maken met de snelheid waar-
nen na één enkele stimulus mee één reaktie wordt begonnen 

als die moet worden gekozen 
uit twee of meer alternatieven 
naar aanleiding van twee of 
meer stimuli. 

Snelheid van bewegen: gaat over 
de snelheid waarmee een eenmaal 
begonnen reaktie kan worden uit---. gevoerd. 
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2 1 • REAKTIETIJD 

Vereist het ·zo snel beginnen van een motorische 
reaktie dat . dit rilaar IVan eEm zeer beperkt aantal 
persooen verwacht kan worden. . · · 

-

7 

6 

( Een voetbal keeper vangt een strafschop. 

5. 

4 

~U hebt per abuis op het gaspedaal getrapt in plaats van 
-3 op de rem. Korrige~r dit in 0.2 sekonde. 

(---Tijdens een onweersbui hoort U een boom bedenkali ik 
2 kraken. U kijkt omhoog en ziet dat een tak aan het 

scheuren is. U doet een paar stappen opzij, zodat 
de tak niet Óp U, maar áchter U valt. · 

Vereist enige snelheid voor het beginnen van 
een reaktie binnen t'en redelijke tijd na 'het 
optreden van een ll.L'Îmulnl'l: ieii~TPPTI kan met deze ) 
snelheid reageren. _,_ - -- .. _ .. _ 
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Instruktie Taak Analyse Schalen 

U hebt hier ~en boekje, waarin 21 schalen (Taak Analyse Schalen, TAS) 
zijn opgenomen, en antwoordformulieren. 
Het is de bedoeling dat U de funkties die de verschillende operators 
vervullen analyseert met behulp van de TAS, en de uitkomsten van deze 
analyse in de antwoordformulieren noteert. 

TAAK ANALYSE SCHALEN 
Hierin worden 21 menselijke eigenschappen, preciezer gezegd, bekwaam
heden of vermogens, opgesomd. U moet voor iedere eigenschap vaststellen 
of deze nodig is voor het uitvoeren van de taak die in de taakbeschrij
ving wordt vermeld. Als U vindt dat die eigenschap nodig is, geef dan 
aan in welke mate (of hoeveel van) de eigenschap nodig is. 
Het resultaat van de analyse is een kwantitatief profiel van een taak, 
in termen van menselijke eigenschappen nodig voor de uitvoering ervan. 
Iedere schaal van de T.A.S. zit als volgt in elkaar. 
a. Naam 

De eigenschap (bekwaamheid, vermogen) wordt aangeduid met een volg
nummer en een naam. Daarop volgt een definitie, en een schema waarin 
de eigenschap wordt onderscheiden van andere, die er veel op lijken. 
Voorbeeld: 
7. Probleemoplossen 

Dit is het vermogen tot abstrakt redeneren, gebruikmakend van 
kwantitatieve begrippen en symbolen. Het omvat het beredeneren 
van problemen om te kijken welke operaties kunnen en mogen worden 
toegepast om ze op te lossen. Het vermogen slaat dus op het struk
tureren, begrijpen en aangeven van de manieren van oplossing van 
problemen. Voor ieder probleem is maar één goede oplossing. 

PROBLEEM OPLOSSEN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Gaat over het struktureren 
van problemen 

Heeft te maken met het be
grij~en of struktureren-van 
prob emen. 

vs Deduktief redeneren (9) en 
i nduktief redeneren (10): 
specifieke manieren van pro
bleemoplossing. 

vs Rekenvaardigheid (8): heeft 
te maken met het manipuleren 
van getallen in problemen. 

• 
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De definitie van de eigenschappen is opgesteld om de precieze aard van 
de eigenschap weer te geven. alsmede zijn omvang en beperkingen. Het 
schema waarin de eigenschap met meerdere andere wordt vergeleken is 
bedoeld als extra hulpmiddel bij het bepalen van die omvang en be
perkingen. De schema's zijn vooral van belang omdat sommige eigenschap
pen maar in één of twee opzichten van elkaar verschillen. en daarom ge
makkelijk verward zouden kunnen worden. 
Het is belangrijk dat U bij het opnemen van de informatie aangaande een 
eigenschap goed let op de definitie en het schema 1 en niet zozeer op 
de naam van de eigenschap. Het is heel goed mogelijk dat U de naam wel 
eens in een andere kontekst tegenkomt. waar hij dan een ander begrip 
aanduidt (een andere betekenis heeft). Het teveel letten op die andere 
betekenis zal afbreuk doen aan de analyse van de taak. 

b. Schaal 
Op de bladzijde naast iedere definitie staat een schaal. waarin de 
definitie wordt uitgedrukt. Links van de schaal zijn beschrijvingen 
(bovenaan) van hoge en (onderaan) van lage niveaus van de eigenschap. 
Rechts van de schaal staan voorbeelden van taken waarvoor meer of minder 
van de eigenschap nodig is. 
Voorbeeld: 
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7. Probleemoplossen 
Vereist het oplossen van inge
wikkelde problemen of het bere
deneren ervan, om de geschikte 
technieken te bepalen voor de 
oplossing ervan. Kan ook inhou
den het maken van opzetten of 
strategieën, waarbij onderdelen 
als deelproblemen worden gefor
muleerd. 

Vereist het oplossen van elemen
taire problemen. Voor de oplossing 
ervan zijn een of twee eenvoudige 
beperkingen voldoende. 

7 
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een wiskundig model opstellen voor 
het simuleren van het naderen van, 
en landen op de maan. 

produktiecijfers van een boerderij 
~bestuderen om geschikte overzicht-

4 cijfers vast te stellen. 

3 

2 

1 
•weten hoe je wisselgeld moet terug 

geven, bij het afrekenen van een 
kassa. 

De definities onderaan en bovenaan geven de faktoren waar het bij die 
schaal op aankomt; de faktoren die de benodigde hoeveelheid van de 
eigenschap bepalen. 
Meerdere aspekten van de taak kunnen de benodigde hoeveelheid van de 
e igenschap bepalen. 
Stel bv. dat een eigenschap slaat op twee aspekten van de taak. Een 
schaalwaarde in het midden kan dan op verschillende manieren tot stand 
komen: door een groot beroep van de taak op één eigenschap en een laag 
beroep op de andere, of door een matig beroep van de taak op beide 
~igenschappen. Niet alle eigenschappen worden bepaald door meerdere 
dimensies. 
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c. Voorbeelden 
De voorbeelden rechts '!an de schaal dienen als konkrete ankers. Zij 
zijn er als houvast: ze dienen als referentiepunt bij het schalen 
van taken. Het is de bedoeling dat U zich de vraag stelt: vereist 
de taak die ik aan het beoordelen ben meer of minder van de eigen
schap dan dit voorbeeld? 

Bij het schalen van een taak probeert U het minimum van een eigenschap 
te schatten waarmee een individu de taak foutloos kan uitvoeren. 
Hierbij zijn twee dingen van belang: 
I. Als hoeveelheid! van een eigenschap iemand in staat stelt een 

bepaalde taak foutloos uit te voeren, dan zal een hoeveelheid 
groter dan ! eveneens tot een foutloze prestatie leiden. Let er 
goed op dat U het minimum schat: de kleinste hoeveelheid, de 
laagste graad van bekwaamheid waarmee een individu nog een fout
loze prestatie kan leveren. 

II. U moet overwegen welke hoeveelheid van het kenmerk nodig is voor 
het uitvoeren van een taak, en niet welke nodig is om een taak te 
leren. U neemt aan dat de taakuitvoerder de taak al geleerd heeft, 
en deze nu foutloos kan uitvoeren. 

Als U beslist heeft over de hoeveelheid van de eigenschap die nodig is 
voor de beoordeelde taak, geef die hoeveelheid dan aan met een kruisje 
op het antwoord vel en niet in de T.A.S. zelf. 
Is het voor een bepaalde taak of funktie niet nodig een bepaalde eigen
schap te bezitten, geeft U dat dan aan met een kruisje achter het hokje: 
niet van toepassing. 

--· 
Loop per funktie alle 21 schalen langs. 
In veel funkties bestaat het werk voor een deel uit routine werk en 
voor een deel uit telkens andere, in zekere zin nieuwe bezigheden. Het 
is mogelijk dat voor het gewone, routinewerk andere bekwaamheden nodig 
zijn dan voor de niet-routinematige bezigheden. 
U moet de schaalwaarde aangeven die hoort bij het zwaarste dat er in 
een bepaalde funktie van iemand wordt gevraagd. Als dat maar heel weinig 
voorkomt, of sterk verschilt van wat er 11 normaal 11 van iemand wordt ge
vraagd, geeft U dan twee cijfers: één voor het routine, doorsnee werk 
en één voor het buitengewone. 
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Antwoordformulier T.A.S. 

I. Verbaal begrip 2. Verbale expressie 

7 hoog 7 hoog 

laag I laag 

·o Niet van toepassing D Niet van toepassing 

3. Het leveren van ideëen 4. Oorspronkelijkheid 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

D Niet van toepassing D Niet van toepassing 
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5. Onthouden 6. Probleemgevoeligheid 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

r==J Niet van toepassing D Niet van toepassing 

7. Probleemoplossen 8. Rekenvaardigheid 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

D Niet van toepassing D Niet van toepassing 
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9. Deduktief redeneren 10. Induktief redeneren 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

D Niet van toepassing D Nièt van toepassing 

Jl. Ordenen van informatie 12. Kategoriseren 

7 hoog 7 hoog 

·laag laag 

D Niet van toepassing D Niet van toepassing 
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13. Ruimtelijke oriëntatie · 14. Voorstellingsvermogen, visualisering 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

D Niet .van toepassing D Niet van toepassing 

15. Snelheid van patroonvorming 16. Patroonherkenning 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

D Niet van toepassing D Niet van toepassing 
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17. Selektieve aandacht 18. Aandachteverdeling (time sharing) 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

0 Niet ·van toepassing 0 Niet van toepassing 

... 
19. Snelheid van waarnemen 20. Keuzereaktietijd 

7 hoog 7 hoog 

laag laag 

0 Niet van toepassing 0 Niet van toepassing 
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21. Reaktietijd 

7 hoog 

laag 

· D Niet van toepassing 




