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I . Inleiding 

Ten behoeve van het onderzoek naar arbeidsvoldoening van operators 

is het noodzakelijk te beschikken over een instrument waarmee ken

merken van banen op betrouwbare en valide wijze kunnen worden be

schreven. In het onderzoeksprojekt (Foeken, J976a) wordt voor een 

aantal verschillende funkties onderzocht of, en zo ja op welke 

wijze, de voldoening van mensen die het werk uitvoeren verband 

houdt met kenmerken van dat werk. Voor het stuk van de funkties 

dat we aanduiden met het werk zelf hebben we de Taak Analyse Scha

len (TAS) vertaald en bewerkt. Het werk-zelf is het centrale deel 

van de funkties: het is datgene wat de taakuitvoerder moet doen, 

waarvoor hij verantwoordelijk is; met andere woorden: zijn taak 

of takenpakket. Zie voor een uitvoerige bespreking van het onder

scheid tussen funktie en werk-zelf Foeken, 1976b. Met het werk

zelf is een funktie niet afdoende beschreven. De (fysieke en gees

telijke) zwaarte van het werk, de omgeving waarin het wordt ver

richt, de beloning,maatschappelijke status, opleiding, vooruit

zichten, het sociale klimaat in het bedrijf zijn allemaal faktoren 

die een baan vorm geven. · 

Voor de beschrijving van het werk-zelf hanteren we de Task Analysis 

Scales (Theologus, Romashko and Fleishman, 1971). Deze schalen zijn 

ontwikkeld om voor een groot aarttal taken aan te geven welke eisen 

die takenstellen aan degene die de taak uitvoert. Het projekt waar

binnen deze schalen werden gekonstrueerd had onder andere tot doel 

voorspellingen te doen over het gedrag van mensen in 'nieuwe' taken 

(diepzeeduiken, poolexpedities, ruimtevaart). 

Men kan om praktische en financiële redenen slechts op beperkte 

schaal experimenten verrichten met proefpersonen onder dergelijke 

extreme omstandigheden. Om nu een zo goed mogelijk gebruik te kunnen 

maken van eerder uitgevoerd onderzoek onder extreme omstandigheden 

heeft men de Task Analysis Scales ontwikkeld. Hiermee konden vele 

onderzoeken in vergelijkb$re termen worden beschreven. 
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Teichner ann Whitehead, 1971 en Theologus and Fleishman, 1971 be

schrijven hoe met de schalen uit enkele tientallen onderzoeken op 

het terrein van de vigilantie nieuwe verbanden konden worden vast

gesteld. 

De tussen-beoordelaars-betrouwbaarheid van de schalen, en de vali

diteit ervan worden beschreven in Theologus, Romashko and Fleisman, 

1970 en 1971. 

De validiteit is door Theologus, Romashko and Fleishman op twee 

manieren onderzocht: ten .eerste dqor het TAS-profiel van taken (dus 

het oordeel, in termen van de schalen) te relateren aan de faktor

struktuur die bekend was van dezelfde of analoge taken. Ten tweede 

door op grond van TAS-profielen voorspellingen te doen•over de 

prestatie. 

Beide aanpakken leverden bemoedigende resultaten op. De ruimte 

waarbinnen de validiteit dient te worden beoordeeld wordt bepaald 

door twee faktoren: 

a) Het soort taken dat wordt beoordeeld, en waarnaar wordt voor

speld. Dit zijn welomschreven, betrekkelijk kortcyclische taken 

met centrale en sensarimotorische komponenten. Voorzover de taak 

een langere tijdsduur in beslag neemt (zoals bij het autorijden 

langs een opgegeven route, het uitvoeren van een maannadering 

en -landing) is de proefpersoon alleen, en uitsluitend bezig met 

de beschreven taak. Dit is in veel opzichten een abstraktie van 

de werkelijkheid. Zoals we eerder uitvoerig hebben beargumenteerd 

(Foeken, 1976b) is het gevolg van deze abstraktie een afname van 

de betrouwbaarheid en de validiteit wanneer verbanden worden ge

legd tussen de in het onderzoek betrokken taken en de taken die 

mensen in werkelijkheid verrichten, wanneer deze een onderdeel 

vormen van hun baan. 

b) De veronderstelde menselijke vermogens (bekwaamhed-en) die ten 

grondslag liggen aan·het vertoonde gedrag en de geleverde pres

taties. 

Het werk aan de TAS rust op het onderzoek van Guilford (1967) 

naar het kognitieve funktioneren van mensen, van Fleishman (1967) 

naar sensarimotorische aspekten daarvan en van French (1951) naar 

tests voor sensarimotorische taken. 
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Alle konKlusies over validiteit en betrouwbaarheid zijn alleen 

geldig binnen de beperkingen die ingebouwd zijn in de empirische 

methoden van de genoemde auteurs. 

De dimensies van het menselijk funktioneren ·Zl.Jn hoofdzakelijk 

gebaseerd op faktoranalyse. Hieruit volgt dat men nooit met 

zekerheid kan zeggen dat de .. gevonden dimensies de juiste zijn. 

Herhaling van het onderzoek met andere tests of taken kan in 

principe een nieuwe dimensie-struktuur opleveren. Bovendien is 

het eigenlijk niet geoorloofd te generaliseren: uit gegevens 

gebaseerd op enkele punten langs een kontinuurn kan men geen uit

spraken afleiden over verdere punten op dat kontinuum; met. 

andere woorden: het is gevaarlijk te extrapoleren naar extreme 

kondities. 

Gezien de enorme hoeveelheid onderzoek die de drie auteurs samen

vatten, en de veelheid van kondities e.n parameters in dat onder

zoek nemen wij aan dat deze principiële bedenkingen praktisch 

weinig problemen opleveren. Voor ons eigen.onderzoek geldt dat 

de te onderzoeken funkties zich zeker niet in de randgebieden 

van het menselijk funktioneren bevinden. 

De betrouwbaarheid van de TAS is onderzocht door de profielen waar

mee verschillende beoordelaars een taak beschreven, met elkaar te 

vergelijken. Het materiaal waarop dat gebeurde bestond uit een aan

tal taakbeschrijvingen, door de auteurs opgesteld (Theologus, 

Romashko and Fleishman, 1970 en 1971). Na een tweetal pogingen met 

de definiëring van de gebruikte begrippen, de instruktie en de vorm

geving en indeling van de schalen kwamen de auteurs tot een versie 

die alleszins redelijk is. Zij rapporteerden betrouwbaarheden (intra

klassekorrelaties) die variëren van .08 tot .75 voor 1 beoordelaar. 

Bij het kombineren van de TAS-waarden van meerdere beoordelaars 

kwamen de betrouwbaarheden van alle schalen aanzienlijk beter uit. 

Bij 5 beoordelaars gekombineerd was voor de helft van de schalen 

de betrouwbaarheid (intraklasse korrelatie) >0.70; het schalen door 

19 beoordelaars leverde intraklasse korrelaties op van .80 en .90 

voor alle schalen. 
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De konklusi! die de auteurs hieraan verbinden is dat het wellicht 

aanbeveling verdient te werken met meerdere geoefende beoordelaars, 

ervaren in het omgaan met de TAS. 

De toename van de betrouwbaarheid als gevolg van het kombineren 

van meerdere oordelen blijkt uit de genoemde rapporten. Voor het 

effekt van geoefendheid van de beoordelaar op de betrouwbaarheid 

geven de auteurs geen evidentie. Wij hebben in ons eigen onderzoek 

wel aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een dergelijk ef

fekt. 
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2. De Nederla1 Jse versie van de TAS 

We hebben een keuze gemaakt.uit de 37 schalen in de oorspronkelijke 

versie, door die schalen weg te laten die voornamelijk sensarimoto

rische bekwaamheden meten. We hebben dat gedaan omdat we de schalen 

alleen willen gebruiken voor het meten van de kenmerken van het 

werk van operators. De opzet van het onderzoek waarin de schalen 

worden gebruikt, wordt beschreven in Poeken (1976a). 

Dat deel van het werk waarin we geïnteresseerd zijn, bestaat uit 

lichamelijk niet-inspannende arbeid. Het wel of niet goed uitvoeren 

van de taak door een operator zal zelden of nooit afhangen van het 

meer of minder goed verrichten van handelingen die sterk bepaald 

worden door één van de weggelaten sensarimotorische aspekten. In 

bijla$e I is een overzicht gegeven van de schalen in de oorspronke

lijke lijst, en de 21 schalen in onze lijst. 

We hebben de vorm waarin de schalen worden aangeboden, overgenomen. 

Iedere schaal ziet er als volgt uit: (fig. I, blz. 47) • 

I) volgnummer+ titel 

2) definitie, of omschrijving, soms gevolgd door een toelichting 

3) vergelijking met andere schalen uit de verzameling. Voor zover 

dat gewenst leek is bekno~t aangegeven waaruit de overeenkomst(en) 

en/of verschil(len) met andere schalen bestaan. 

4) een 7 punts 'thermometer' schaal. Aan de linkerzijde zijn bQven

aan en onderaan de hoogste en laagste schaalwaarden gedefinieërd; 

aan de rechterzijde staan, meestal 3, voorbeelden van bezigheden 

die bij een bepaalde schaalwaarde horen. 

De vertaling is voorzien van kommentaar door een neerlandicus, en 

door een aantal medewerkers van de afdeling der Bedrijfskunde van 

de Technische Hogeschool Eindhoven, waaronder een viertal psycho

logen. 

Ankers 

In een vooronderzoek hebben we nieuwe ankers gekozen. Niet alle 

ankers konden worden vertaald, in verband met kulturele verschil

len tussen de V~ S. en Nederland. 
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We hebben l ~j iedere schaal waar mogelijk de ankers (vrij) vertaald 

en er zelf enkele aan toegevoegd. 

15 Stafleden van de afdeling der Bedrijfskunde met verschillende 

opleiding en ervaring werd gevraagd (instruktie zie bijlage 2) aan 

te geven bij welke schaalwaarden de voorbeelden hoorden. 

Per anker werd het gemiddelde, de standaardeviatie en de frequentie

verdeling van de scores berekend. 

Per schaal hebben we getracht 3 ankers te vinden, die voldeden aan 

de volgende (arbitraire) voorwaarden: 

1) gemiddelde schaalwaarde aan het begin, eind en midden van de 

schaal. 

2) spreiding ~l.O. 

3) frequentieverdeling van de scores eentoppig en steil. 

4) transitiviteit. 

De op grond van deze eisen voorlopig gekozen ankers werden per 

schaal onderzocht op 'transitiviteit'. Berekend werd of het anker 

met de hoogste waarde door alle proefpersonen hoger werd geschat 

dan het anker met de middelste waarde en dit weer hoger dan het 

anker met de laagste waarde. 

·Voor 9 schalen konden geen 3 ankers worden gevonden die voldeden 

aan alle gestelde eisen. 

Interviews met enkele van de respondenten (diegenen met afwijkende 

schaalwaarden voor een nQg niet bruikbaar anker) leidden tot het 

wijzigen van de formulering van enkele ankers, en het opstellen 

van enkele nieuwe ankers. Deze ankers met de. bijbehorende schalen 

werden door 7 proefpersonen (oudere jaars studenten bedrijfskunde) 

van waarden voorzien. Dit leverde een toename op van de hoeveel

heid aan de eisen voldoende ankers; enkele schalen konden nog 

steeds niet worden voorzien van 3 ankers die aan de eisen vol

deden. Deze schalen (3, JO, 18 en 19) hebben in de huidige versie 

2 ankers; schaal 4 heeft 1 anker. 

De schaalwaarden van de gekozen ankers met hun spreiding en transi

tiviteit, zijn vermeld in bijlage 3. 
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Na verwerking van de kommentaren hebben we wijzigingen aangebracht 

in de formulering van enkele schaaldefinities, enkele kontrasten. 

toegevoegd ter verduidelijking, en van één schaal de titel ver

anderd. In de Amerikaanse versie heette deze schaal 7: mathematica! 

reasoning; na bestudering van de definitie, de toelichting en de 

kontrasten van die ankers (zowel in de Amerikaanse als in de Neder

landse versie) is deze schaal omgedoopt tot "probleemoplossen". 

De eerdere benaming "wiskundig redeneren" gaf bij veel respondenten 

aanleiding tot verwarring. Een herijking van de ankers onder de 

nieuwe titel (door nieuwe proefpersonen) leidde tot dezelfde serie 

van drie als de eerste versie had, met minder verdeeldheid onder 

de beoordelaars. In bijlage 4 zijn de verschillen vermeld tussen 

de Amerikaanse TAS-versie en de definitieve versie van de door ons 

gebruikte schalen. 
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3. Gebruik van de Taak Analxse Schalen 

Onze versie van de TAS is in de eerste plaats bedoeld om in het 

onderzoek naar arbeidsvoldoening van operators betrouwbare en 

vergelijkbare beschrijvingen te leveren van operator-funkties in 

verschillende bedrijven. Om zicht te krijgen op de kosten, effi

ciëntie en nauwkeurigheid van het gebvuik van de sahaZen (dus de 

manieren waarop met behulp van de schalen een taak wordt geana

lyseerd) hebben we drie experimenten uitgevoerd. In principe 

kunnen de schalen op de volgende manieren gebruikt worden: 

a) Staffunktionarissen van het bedrijf beschrijven de funktie, aan 

de hand van de TAS •. 

Het voordeel van deze methode is, dat die funtionarissen de 

funktie goed kennen; een nadeel is dat er vermoedelijk per 

funktie maar enkele beoordelaars te vinden zijn. Het werken met 

de TAS vereist een zeker abstraktie-vermogen en enige tijd. 

Beide zijn niet onbeperkt voorradig. 

b) Beoordelaars buiten het bedrijf beschrijven de funktie, na ob

servatie. 

Het voordeel van deze methode is, dat de beoordelaa~geselek

. teerd. en opgeleid kunnen worden. Het nadeel is dat ze een be

perkte observatietijd tot hun beschikking hebben, en daarmee 

blootstaan aan het risiko van beperkt en eenzijdig waarnemen. 

c) Beoordelaars buiten het bedrijf beschrijven de funktie aan de 

hand van dokumenten. 

Het voordeel is dat er vergeleken met methoden a) en b) met 

relatief veel beoordelaars kan worden gewerkt. Het nadeel is 

dat de dokurnenten waarover deze kunnen beschikken misschien .te 

weinig informatie geven. 

Deze dokurnenten zijn: 

a) funktiebeschrijvingen door het bedrijf opgesteld t.b.v. 

funktieklassifikatie, beloning e.d. Deze zijn er van zeer 

veel funkties; bijna alle bedrijven hebben procedures om 

binnen het bedrijf gestandaardiseerde beschrijvingen op te 

stellen. Tussen bedrijven zijn er verschillen in procedure 

en/of formulering. 
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b) observat.e- en interviewmateriaal. Tijdens de loop van het 

onderzoek wordt informatie vergaard over de arbeidsomstandig

heden, de gang van zaken in de fabrieken (taakverdeling tussen 

ploegled.en, kommunikatie). en de zelfstandigheid, afwisseling 

e.d. die mensen in hun werk hebben. Het is denkbaar dat deze 

informatie tezamen met de funktiebeschrijvingen beoordelaars 

meer houvast zal geven dan alleen de funktiebeschrijvingen. 
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4. Experimente1 

4.0. Niveaus van analyse 

De analyse speelt zich in alle experimenten op twee niveaus af: 

a) iedere schaal wordt afzonderlijk bestudeerd. 

b) we kombineren per taak de oorde.len van één beoor-

delaar op de 21 dimensies'i dus de waarden die één beoordelaar 

met behulp van pe 21 schalen toekent aan een taak. Het geheel 

van deze waarden, dus een rijtje van 21 getallen noemen we een 

taakprofiel. De 21 getallen zijn gehele getallen (tussenliggende 

schaalwaarden zijn afgerond op het dichtsbijzijnde gehele getal) 

van 0 t/m 7. 

In bijlage 5 is een overzicht gegeven van dat vóórkomen van niet

gehele schaalwaarden per beoordeelde taak en per beoordelaar. 

4.1. Methoden en technieken* 

a) ProfieZvergeZijking met de simiZarity aoUffiaiënt (r ) 

• 

I 

Het rijtje van 21 getallen dat gevormd wordt door het oordeel 

van één proefpersoon pl over één funktie noemen we het profiel 

pl. Van een ander profiel, b.v. p2 zou nu in principe met een 

PMC de overeenkomst met het. eerste profiel kunnen worden aan

gegeven. Dit heeft als bezwaar dat wanneer beide profielen 

dezelfde vorm hebben (dezelfde verschillen tussen variabelen), 

maar niet hetzelfde gemiddelde, hun overeenkomst in PMC uitge

druk =I is. Door een kunstgreep wordtder in zo'n geval <1. 
p 

Zie onderstaande figuur 2 voor een schets van het hier beschreven 

geval. 

r =1 (pJ, p2) 

r <I p(pl, p2) 

I 11 

Met dank aan J. Praagman. 
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Z .. x •• de >Core van beoordelaar i (i~l ••• N) op aspekt j (j=l, ••• p); 
1J 1J 

. N 
x . = l~ x .. de gemiddelde score op aspekt j en 

• J N i= 1 1J 

s: =NI~ (x .. - x .) 2 de variantie van de scores op aspekt j. 
J i=l 1J ·J 

x .. - x . 
Definieer Z •• = 

1J 
1J ·J 

s. (de gestandaardiseerde score) 
J 

z. 1 •••• ,Z. is dan het gestandaardiseerde profiel volgens 
1 1p 

beoordelaar i. 

Cattell's r is gebaseerd op deze gestandaardiseerde profielscores. 
p 

Bepalen we der 's voor alle paren beoordelaars uit de groep waarop 
p 

de scores zijn gestandaardiseerd, dan zijn er per definitie naast 

positieve r 's ook altijd negatieve r 's. 
p p 

In feite wordt de similarity tussen twee beoordelaars gemeten rela-

tief t.o.v. de groep waarop is gestandaardiseerd. 

De coëfficiënt varieert van -1 tot +1, en gedraagt zich onder de 

aanname dat de scores op ieder van de aspekten normaal verdeeld en 

onderling onafhankelijk zijn, ongeveer als een korrelatiecoëfficiënt. 

Een belangrijk verschil met dè korrelatiecoëfficiënt is het feit 

dat voor r per aspekt wordt gestandaardiseerd. 
p " 

Voor de korrelatiecoëfficiënt kunnen we ons voorstellen dat juist 

per beoordelaar wordt gestandaàrdiseerd. (Twee profielen die na 

standaardisatie per beoordelaar gelijk ·zijn hebben korrelatie=+l.) 

Hiermee hangt samen dat het zinvol is om over de korrelatie van 

twee profielen te praten, terwijl het spreken over r -similarity 
p 

van twee profielen alleen zin heeft in relatie met een verzameling 

profielen waarmee gestandaardiseerd is. 

Om te kunnen standaardiseren moet dus een referentiegroep worden 

gekozen. We hebben bij iedere analyse de kleinst mogelijke verza

meling gèkozen waaruit alle te vergelijken paren kunnen worden 

getrokken. 
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Een groot l ~zwaar van de standaardisatieprocedure is, dat deze bij 

kleine referentiegroepen ( 5 proefpersonen) kunstmatig hoge nega

tieve r 's oplevert. Deze zijn niet interpreteerbaar. Bij iedere p . . 
r matrix hebben we vermeld op welke verzameling van profielen de 

p 
standaardisering is uitgevoerd. 

b) Het beschrijven van de betrouwbaarheid met de intrakZassekorreZatie

aoëffiaiënt (rk) 

Als (funktie) kenmerken door personen w.orden beoordeeld, wordt het 

oordeel bepaald door tenminste 3 variantie-bronnen: kenmerken van 

de funktie, persoonsgebonden kenmerken en toevallige variantie 

(ruis). Zie bv. Winer, 1971. 

De rk is nu de verhouding tussen taakvariantie en taakvariantie + 

ruis, nadat de systematische persoonsgebonden variantie is geëlimi

neerd. Door de oordelen van diverse beoordelaars te kombineren kan 

men de betrouwbaarheid (benadering van de "ware" scores) vergroten. 

Met de Spearman-Brown formule voor verlenging die gebruikt wordt 

voor het berekenen van het effekt van testverlenging hebben we de 

rk van vijf en tien beoordelaars berekend. 

Bij het invullen van het beoordelingsformulier had iedere proefper

soon als opdracht: kijk of het in deze schaal beschrevene nodig is 

voor een goede funktievervulling, en zo ja, hoeveel, uitgedrukt in 

een schaal van 1 tot 7. Aan het oordeel: 'niet nodig' werd de 

schaalwaarde 0 toegekend. 

4.2. Experiment I 

Aan het eerste experiment namen 10 stafleden van de afdeling der Be

drijfskunde, THE en 4 doktoraalstudenten deel. Ruim de helft van hen 

was ook betrokken geweest bij het kritisch lezen·van de vertaling en 

de opstelling van de ankers. We veronderstellen dat die groep als ge

heel redelijk goed met de TAS bekend was. De beoordelaars beschreven 

3 bestaande funkties aan de hand van "officiële" funktiebeschrijving

en (zie bijlage 6). 



- 13 -. 

Het betrof operator funkties uit verschillende bedrijven, beide 

met een kontinu produktieproces en een bankwerker die deel uit

maakt van een ploeg in een van beide fabrieken. De drie funkties 

waren van vergelijkbaar "gewicht" en salarisniveau. De beschrij

vingen van operators zijn gek~zen uit twee bedPijven om enig in

zicht te krijgen in het effekt van stijl, formulering en uitvoerig

heid. Het betrekken van de bankwerker in dit experiment was bedoeld 

om inizcht te krijgen in het effekt van de bekendheid van de beoor

delaars met het werk op de beoordeling van dat werk. We namen aan 

dat de beoordelaars.het werk van een bankwerker beter zouden ken

nen dan dat van operators. 

In het eerste experiment zijn de volgende vragen aan de orde ge

steld. 

I) Is het mogeZijk met behuZp van de sohaZen betrouwbaar funkties 

te beschrijven op basis van dokumenten? 

Strikt genomen is dit een vraag naar het beschrijven van be

schrijvingen. We nemen echter aan dat beoordelaars zich bij het 

lezen van de funktiebeschrijving een beeld vormen van de hele 

funktie, waarin de taak of het takenpakket van de funktionaris 

wordt uitgevoerd. Terwille van de leesbaarheid spreken we van 

een beschrijving (met de TAS) van een funktie. 

De vorm van betrouwbaarheid die we willen onderzoeken is de 

overeenkomst tussen de oordelen van verschillende beoordelaars. 

We wilden de bijdrage van de a[aonderZijke sohaZen aan het pro

fiel nader analyseren. In het ideale geval is een schaal zodanig 

dat 1) alle beoordelaars met behulp van die schaal tot een be

trouwbaar (reproduceerbaar) oordeel komen, en 2) dat (alle) be

oordelaars dat ook bij alle te beoordelen taken kunnen doen. 

We wilden de overeenkomsten weten tussen pro[ieZen van verschil

lende beoordelaars, per taak. Bij het gebruik van dokurnenten 

(funktiebeschrijvingen uit fabrieken) zou de kwaliteit van de 

beschrijving (helderheid, volledigheid) naast de bekendheid met 

het werk een roodererende rol kunnen spelen bij het tot stand 

komen van het taakprofiel. We hebben de rol van deze effekten 

onderzocht. 
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II) Hebben de s, halen een Pedelijk .áaheidend ve:rmogen? De schalen 

moeten peP taak redelijk oVePeénstemmende profielen van meerdere 

beoordelaars opleveren, en voor vePsahiZZende taken VePsahiZZende 

profielen van één beoordelaar. Het laatste geldt uiteraard ook voor 

meerdere beoordelaars. 

Het is moeilijk getalwaarden te koppelen aan begrippen als redelijk 

overeenstemmend en redelijk onderscheidend. 

De doelstelling van het onderzoeksprojekt is, het opstellen van 

vuistregels voor het inrichten van taken. Men kan zich voorstellen 

dat de schalen dan omgekeerd zullen worden gebruikt: de ankers en 

schaalwaarden dienen dan als illustratie en kwantificering van de 

afstand op een dimensie. In zo'n geval lijkt een marge in de voor

spelling van! 1 à 2 schaalwaarden nog acceptabel. We beschouwen 

daarom schalen met een standaarddeviatie van 1.0 nog als bruikbaar. 

Voor het uitvoeren van het onderzoek VOOPafgaand aan het opstellen 

van de vuistregels is een kleinere standaarddeviatie (sd) gewenst: 

met een meetinstrument met een grote sd ziet men verbanden sneller 

over het hoofd dan met een preciezer instrument. 

Betrouwbaarheid van de afzonderlijke schalen 

In tabel 1 zijn per schaal en per funktie het gemiddelde TAS-oordeel 

en de spreiding daarin van 14 beoordelaars weergegeven.·Daarnaast is 

de intraklassekorrelatie vermeld. 

Overeenkomsten tussen profielen 

Per taak hebben we telkens voor twee profielen (dus van twee beoor

delaars) Cattell's r bepaald. De overeenkomst tussen profielen is 
p 

weergegeven in tabel 2.
1 

Uit de tabel kan op twee manieren een ver-

schil tussen proefpersonen worden afgeleid: 

a) Analyse van hoger waarden. We hebben arbitrair I .251 als grens 
p 

gekozen. Het blijkt (zie tabel 3) dat sommige beoordelaars het 

redelijk eens zijn met verschillende andere beoordelaars terwijl 

andere beoordelaars het met weinig of geen anderen eens zijn. In 

tabel 3 hebben we voor die beoordelaars die het voor minstens 

één funktie met minstens 3 anderen eens zijn, een overzicht ge

maakt van het aantal r 's ~+.25 dat een beoordelaar met anderen 
p 

tot stand bracht. 
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b) het vóór omen van negatieve hoge r waarden. Hier hebben we een 
p 

grens van -.25 gekozen. De hoge negatieve waarden lijken niet 

toevallig over de beoordelaars verdeeld: sommige beoordelaars 

hebben er veel, anderen geen. 

In tabel 3 zijn voor beoordelaars met tenminste voor een funktie 

minstens 2 hoge negatieve r 's de r waarden voor de drie funkties 
p p 

vermeld. 

Het gebruik van meerdere. beoordelaars is een vorm van testverlenging: 

het meetinstrument, ofbeter nog de meetprocedure bestaat immers uit 

een beoordelaar met eèn schaal en een instruktie. We nemen aan dat 

iedere beoordeling een schatting oplevert van de "ware" score. Aan 

iedere beoordeling kleven fouten, te beschrijven in termen van be

trouwbaarhèid en validiteit. De betrouwbaarheid kunnen we onderzoeken 

via de intraklassekorrelatie; we hebben met deze techniek zelfs een 

mogelijkheid om de betrouwbaarheid te vergroten. De validiteit is 

moeilijker te onderzoeken. We hebben getracht verschillen tussen 

beoordelaars op te sporen, vanuit de veronderstelling dat mensen 

met hoge positieve r 's de beste schatting maken van de ware score, 
p 

dus het meest valide oordeel vellen. 

In een poging te achterhalen waaruit een verondersteld verschil 

tussen beoordelaars bestaat hebben we (tabel 4) een frequentiever

deling gemaakt van de extreme TAS-scores (0, I, 2 en 6, 7). Onze 

veronderstelling luidde dat goede (hoge r 's) beoordelaars minder 
. p 

vaak extreme scores zouden toekennen dan slechte. Uit inspektie 

van de tabel blijkt dat niet het geval te zijn. 

Het eventuele bestaan van verschillen tussen beoordelaars is ook 

onderzocht via de mate van bekendheid met het werk. Op de TAS

formulieren gaven beoordelaars zelf hun bekendheid met het beoor

deelde werk aan. Ze deden dat door eerst op een 7-puntsschaal hun 

mate van bekendheid met dat soort werk aan te geven en vervolgens 

door de bron van die bekendheid te vermelden. Ze konden daarbij 

kiezen uit drie bronnen: a) over gelezen, b) anderen zien uit

voeren en c) zelf gedaan. 
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Naar mate € aard van de bekendheid hebben we uit de beoordelaars 

twee groepen gevormd. ln de groep "goed bekend met dit soort werk" 

deelden we die beoordelaars in die hun mate van bekendheid zelf 

schatten op schaalwaarde 4 (!•niet bekend, 4=redelijk, 7=erg goed 

bekend, tot in de~ails), en die tevens anderen dat soort werk had

den zien uitvoeren, of het. we.rk zelf gedaan hadden. 

Evenzo werd de groep "sle.cht bekend" gevormd door beoordelaars met 

een bekendheid< 4, die dit soort werk niet hadden zien uitvoeren 

of zelf gedaan. De aantallen proefpersonen die per funktie aldus 

in de twee groepen werden verdeeld staan in tabel 5. 

We hebben ook groepen beoordelaars gevormd door het aantal hoge 

r 's (tabel 2) als kriterium te nemen. Hierbij zijn een sterke en 
p 

een zwakke norm gehanteerd: 

a) zwak. Alle beoordelaars die bij minstens één funktie minstens 

drie hoge ( +.25) r 's hadden, werden bij alle drie funkties tot 
p . 

groep A gerekend. ln het analoge geval met hoge negatieve r 's 
p 

kwamen beoordelaars in groep B. 

b) sterk. Per funktie werd een beoordelaar die tenminste drie hoge 

positieve r 's had, in groep C ondergebracht. De negatiever 's 
p p 

leverden hier niet voldoende beoordelaars op om groepen te vormen. 

De groep C bestaat dus per funktie uit verschillende mensen; de 

groepen A en B uit dezelfde. De groepen "goed bekend" en "slecht 

bekend" bestaan per funktie uit andere beoordelaars. 

Het is opvallend (tabel 5) dat de groepen "goed bekend" maar ten 

dele samenvallen met de groepen A en C; de groep "slecht bekend" 

overlapt maar ten dele met groep B. 

Van de groepen "goed bekend" en "slecht bekend" zijn de SD's van 

de oordelen per funktie weergegeven in tabel 6. We veronderstelden 

dat in de groep "goed bekend met het werk" de spreiding in de oor

delen minder groot zou zijn dan in de groep "slecht bekend". 

In tabel 1 staan de uitkomsten van drie toetsingen met betrekking 

tot deze hypothese. Het blijkt dat er in dit experiment geen ver

schil valt te konstatêren tussen de spreiding in de oordelen van 

wel of niet met het werk bekende beoordelaars. 
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4.3. Experiment L 

Het tweede experiment is opgezet om experimenteel het effekt van 

bekendheid met de verrichte werkzaamheden op de beschrijving na 

te gaan. Het experiment was gekoppeld aan een leerexperiment aan 

een simulator. In dit laatste experiment (Paternotte, 1977) moesten 

proefpersonen gedurende 2 x 6 uur in eeri geisoleerde ruimte aan 

een bedieningspaneel een digitaal gesimuleerd chemisch proces 

regelen. Het paneel was ·een getrouwe kopie van een bestaand pa

neel; het gesimuleerde proces vertoonde veel overeenkomst met een 

bestaand (chemisch, kontinu) proces. De proefpersonen waren TH

studenten zonder specifieke ervaring met chemische technologie of 

regeltechniek. 

Ons experiment verliep als volgt: 

- de proefpersoon bestudeerde thuis de instruktie, procesbeschrij

ving en achtergronden van het regelexperiment. 

na bestudering vulde de proefpersoon een TAS-lijst in. Hij be

oordeelde dus de uit te voeren taak, op grond van de instruktie. 

- de proefpersoon observeerde en ondervroeg gedurende een half uur 

een andere proefpersoon die met het regelexperiment bezig was. 

Om beÏnvloeding van de eerste te voorkómeri werd aan beide proef

personen gevraagd een eenzijdig gesprek te voeren: de regelende 

proefpersoon mocht zelf geen initiatieven nemen, maar alleen ant

woorden op vragen die de observ.erende proefpersoon stelde. 

- tijdens of na dit half uur (naar keuze van de proefpersoon) vulde 

deze een tweede TAS-lijst in. 

- enkele dagen t9t enkele weken hierna nam de proefpersoon zelf 

deel aan het regelexperiment. Na twee dagen hadden de meeste 

proefpersonen het proces redelijk tot goed in de hand (Paternotte, 

1977). 

- een tot enkele dagen na het regelexperiment vulde de proefpersoon 

voor de derde maal een TAS-lijst in. 

In totaal hebben 6 proefpersonen alle 3 lijsten ingevuld. Per kon

ditie (voor, tijdens, na) hebben we data van respektievelijk 12, 9 

en 9 proefpersonen. We verwachtten een afnemende spreiding in de 

oordelen te zullen aantreffen, in funktie van toenemende bekendheid 

met het te beoordelen werk. 
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We hebben tv ~e hypothesen getoetst: 

a) de spreiding van de oordelen is het grootst bij de beoordeling 

van de beschrijving (voor), kleiner na het observeren en inter

viewen van een proefpersoon (tijdens) en het kleinst na het zelf 

uitvoeren van het experiment (na). Zie tabel 8. 

Met de tekentoets (eenzijdig) bleken geen verschillen in de ver

wachte richting tussen de sd's in de kondities voor - tijdens, 

voor - na en tijdens - na. De overschrijdingskansen onder H0 

(waarden in ene konditie = waarde in andere konditie) waren res

pektievelijk .94, .96 en .91. De hypothese werd dus niet beves

tigd. 

b) Het aantal hoge profiel-overeenkomsten neemt toe in de volgorde 

beschrijving - observatie - zelf doen. 

Bij inspektie van tabel JO (overzicht hoge r waarden) valt op dat 
p. 

het aantal overeenkomsten vóór observatie gelijk is aan dat na het 

zelf gedaan hebben van het werk. De hoge r 's worden in beide ge-
p 

vallen geleverd door dezelfde beoordelaars. Na observatie is de 

overeenstemming tussen beoordelaars duidelijk minder. (tabel 10) 

De hypothese werd dus niet bevestigd. 

Uit de prestaties van de proefpersonen tijdens de simulatie-experi

menten bleek dat allen ongeveer evenveel leerden. 

We kunnen aannemen dat hun kennis omtrent de te verrichten bezig

heden toenam. Uit de analyses van de TAS profielen bleek dat met 

deze toename van de kennis, de oordelen over aspekten van de te 

vèrrichten taak gaan verschillen. 

Mensen komen beter tot vergelijkbare oordelen op grond van een be

schrijving van bezigheden, dan op grond van observatie of eigen er

varing met die bezigheden, althans in ons experiment. 

Ook in dit experiment hebben we gezocht naar antwoordstijlen, in 

casu de neiging extreem te scoren. 

Uit tabel IJ blijkt enige evidentie voor de antwoordstijl-hypothese. 

4.4. Experiment 3 

Om het effekt van de ankers op het toekennen van schaalwaarden aan 

taakkenmerken te onderzoeken, hebben we twee funktiebeschrijvingen 

door twee groepen proefpersonen laten.beoordelen in TAS-termen. 
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De ene groe (N•I6) deed dat met een TAS-lijst zonder ankers. De 

andere groep (N•I8) gebruikte de gewone TAS-lijst. 

De proefpersonen waren 2e jaars studenten KMA. De funktiebeschrij

vingen waren gelijk ~an twee van de drie uit het eerste experiment: 

een operator-funktie en een ·bankwerker. 

De ankers vervullen een belangrijke rol. Ze zijn de beste beveilig

ing tegen veranderende kaders: verschillende beoordelaars hebben 

bij het beoordelen van een funktie: verschillende verzamelingen 

funkties in het achterhoofd. Ze maken dan een vergelijking van de 

onderhavige funktie met andere funkties die ze kennen en geven als 

oordeel een relatieve afstand tot de extremen die zij kennen. Dit 

verschijnsel treedt vooral op bij beoordelaars die sterk verschil

len (in opleiding, ervaring, funktie of bedrijf waarin ze zelf 

werken e.d.). 

Door nu de schalen te voorzien van voorbeelden die voor iedereen 

(ongeveer) dezelfde betekenis hebben, wordt dit g.evaar ingeperkt. 

De effektiviteit van de ankers hangt uiteraard af van de overeen

komst tussen de populatie die ze heeft gekozen en de b.eoordelaars 

die er gebruik van maken. 

Experiment 3 is om drie redenen uitgevoerd: 

a) We wilden toetsen of de overeenkomst in groepen beoordelaars 

voldoende groot was om het bedoelde effekt (minder spreiding in 

de oordelen door het gebruik van ankers) te laten optreden. 

Verschillen de referentiekaders van de groep anker-kiezers en 

anker-gebruikers te veel, dan zal het gebruik van ankers geen 

voorspelbaar effekt hebben; de spreiding van de oordelen in de 

groep zonder ankers zal dan niet groter en misschien zelfs klei

ner zijn dan die in de groep met ankers. 

b) We wilden nagaan of per funktie en per TAS-schaal de gemiddelde 

score en de spreiding van de scores van twee groepen beoordelaars 

(TH-medewerkers + studenten en KMA studenten) al dan niet ver

schilden. 

c) Theologus, Romashko and Fleishman (1970) vonden bij de verge

lijking tussen de laatste en voorlaatste versie van hun TAS 

geen verschil tussen groepen beoordelaars (N•J9, resp. 22) met 



- 20 -

en zonder ankers. Zij konkluderen dat uit een vergelijking tussen 

de intraklasse korrelaties per TAS-schaal van beide groepen. Het 

leek ons de moeite waard deze ·veronderstelling te toetsen, gezien 

de winst die logischerwijs te verwachten is bij het toevoegen van 

ankers. 

In tabel 12 hebben we het gemiddelde, de spreiding en de intra

klassekorrelaties per schaal van de twee groepen beoordelaars ver

meld. In tabel 14 zijn de aantallen hoge r 's voor de twee kondi-
p 

ties vermeld. 

De spreiding van de scores,blijkt voor de schalen zonder ankers 

groter te zijn dan voor die met ankers (tekentoets, eenzijdig, 

HO:sd =sd d ; funktie 1, bankwerker p=0.01; funktie 2 eerste met zon er 

operator p•O.OO). 

De intraklassekorrelaties in beide kondities verschillen niet 

( tekentoets HO:rk =rk -; p•.91). 
met zonder 

Ook in experiment 3 hebben we naar aanwijzingen gezocht voor de 

rol van antwoordstijlen, door pèr beoordelaar een frequentie

verdeling te maken van de scores met de waarden 0, 1, 2, 6, 7. 

Deze zijn vermeld in tabel. 15. Evenals in experiment 1 blijkt 

hier geen verschil tussen goede en slechte beoordelaars. 

Het effekt van de bekendheid met het beoordeelde werk op de be

oordeling is op dezelfde manier onderzocht als in experiment 1. 

Het enige verschil·is dat in experiment 3 de groepen "goed be

kend" en "slecht bekend" werden gevormd op grond van scores 

~3 en <3 voor bekendheid, terwijl dat in experiment 1 ~4 en 

<4 was. 

·Met de tekentoets bleek voor beide funkties geen verschil tussen 

de groepen "goed bekènd" en "slecht bekend", binnen de kondities 

"schalen met ankers" en "schalen zonder ankers" (tabel 16). 
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5. Samenvattin& van de drie experimenten; diskussie en konklusies 

Bij het onderzoek naar de bruikbaarheid van de TAS hebben we de be

trouwbaarheid in een aantal kondities op twee manieren uitgedrukt: 

I. In termen van irttraklassekorrelatie~oëfficiënt, rk. 

De rk geeft een schatting van de verhouding tussen WaPe sooPe en 

ware sooPe + ruis, na eliminatie van de systematische variatie 

tussen proefpeTsonen. Door meerdere proefpersonen te laten oor

delen neemt deze betrouwbaarheid toe. 

2 •. In termen van de standaarddeviatie (sd) van de oordelen. Hiermee 

hebben we. zicht op de betrouwbaarheid tussen beooPdeZaaPs. 

We veronderstelden dat op beide vormen van betrouwbaarheid de bekend

heid met het beoordeelde werk en de bekendheid met de schalen (ervà

ring) van invloed zouden wijn. 

We veronderstelden tevens dat een persoonsgebonden kenmerk als de 

neiging extreem te scoren een rol zou spelen. 

De bekendheid met het werk vertoont geen relatie met de spreiding in 

de oordelen. In exp. J en exp. 3 met ankers, vonden we geen verschil 

tussen de spreidingen van de groepen "goed bekend" en "slecht bekend". 

In exp. 2 vonden we geen verschil tussen de spreidingen van de oor-

. delen in de drie kondities: voor observatie, na observatie en na zelf 

regelen. 

In exp. 2 vonden we een afname van het aantal h~ge positiever 's na 
·P 

observatie, ten opzichte van de konditie: "voor observatie". Dit 

suggereert een afnemende betrouwbaarheid bij toenemende bekendheid. 

In de konditie: "na regelen" is het aantal hoge positieve r 's groter 
p 

dan in de beide andere kondities. Hieruit zou een gPotePe betrouwbaar-

heid van de oordelen kunnen blijken. 

Gezien het feit dat de uitspraken over betrouwbaarheid op grond van 

de r 's niet gesteund worden door de uitspraken op grond van de stan-p 
daarddeviaties, en omdat de maat r een relatieve is, baseren we ons 

.p 
eindoordeel op de standaarddeviaties. 

De bekendheid met de sohaZen is onderzocht door de data van exp. I en 

exp. 3 te kombineren. De r -waarden zijn eerst per experiment en ver-. p 
volgens gezamenlijk met behulp van een niet-metrische schaling (Kruskal, 
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1964a) in ee drie-dimensionale ruimte afgebeeld.!E 

De proefpersonen met hoge positieve r 's bevonden zich in het zwaarte-. p 

punt van de data in deze ruimte. De proefpersonen met lage en nega-

tieve r 's bèvonden zich in alle dimensies ver van het zwaartepunt. 
p 

We beschouwen dit als extra evidentie voor het optreden van "goede" 

en "slechte" beoordelaars. onder de proefpersonen: de "goede" bevinden 

zich in het centrum van de dataverzani.eling, en de "slechte" niet 1n 

een ander cluster maar verspreid. Dit verschijnsel trad zowel op bij 

de proefpersonen in exp. I als in exp. 3. In het laatste experiment 

was het effekt minder duidelijk dan in het eerste. 

De resultaten van de analyse zijn weergegeven in figuur 3. Hierin 

zijn de afstanden afgebeeld van de proefpersonen tot het zwaartepunt 

van de dataverzameling. 

We namen aan dat er tussen de beoordelaars in exp. I en die in exp. 3 

verschillen waren in ervaring met de TAS. We baseerden dit op twee 

overwegingen: 

a) een deel (ongeveer de helft) van de beoordelaars in exp. I had mee

gewerkt aan het kiezen van de ankers en het reviseren van de ver

taling en bewerking van de schalen. 

b) de beoordelaars in exp. I waren als stafleden en doktoraalstudenten 

bedrijfskunde beter bekend met psychologische begrippen dan de 

tweede-jaars KMA studenten uit exp. 3~ 

In tabel 1 en 12 blijkt dat de spréiding in de oordelen in exp. I 

kleiner was dan in exp. 3, konditie met ankers (tekentoets, eenzijdig. 

N: spreidingen zijn geleijk; p resp. <.04 en<.l9). 
0 

We hebben tevens onderzocht of de groepen proefpersonen uit exp. 1 en 

exp. 3 steekproeven zijn uit één en dezelfde populatie door een toets 

uit te voeren op de rangnummers van de afstanden tot het zwaartepunt 

van de verzameling (tabel 17). Dit bleek niet het geval te zijn: de 

groepen oordelen verschillend (Mann-Whitney U test (Siegel, 1956), 

p<0.04, bankwerkers en p<O.OI Ie operator buiten). 
. ..) 

•Met aantal van drie dimensies kon een zeer groot deel van de variantie 
worden beschreven (stress•0.09, exp. 1). 
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An~oord tend 1tie 

Er zijn aanwijzingen voor het optreden van goede en minder goede beoor

delaars (in alle experimenten komen de hoge r -waarden systematisch van 

steeds hetzelfde kleine deel van de beoordelagrs) • 

• We hebben dit slechts in één geval (exp. 2) voorzichtig kunnen rela

teren aan de neiging wel of niet extreme scores toe te kennen. In 

beide andere experimenten bleek geen verband tussen antwoord-tendentie 

en hoge r -waarden. 
p 

Het bleek ook niet mogelijk de goede beoordelaars te plaatsen in de 

groep "goed met het werk bekend" (exp. 1). · 

• In aansluiting op de Kruskal analyse van de r -waarden hebben we een . p 
rangordening gemaakt van de afstanden van de beoordelaars in exp. 1 

tot het zwaartepunt van de dataverandering. Uit de rangkorrelaties 

van deze reeksen rangnunmers (tabel 20) blijkt enige evidentie voor 

persoonsgebondenheid van "goede" oordelen. Overdreven gezegd: het 

zijn altijd dezelfden die' bij elkaar passende oordelen geven. 

Validiteit. Met behulp van gegevens uit een ander onderzoek (Foeken, 

1977) hebben we de validiteit van de TAS-schalen onderzocht. Van een 

van de in exp. I en 3 beoordeelde funkties (eerste operato.r buiten) 

waren de "echte" TAS-profielen beschikbaar. Twee instrukteurs uit de 

fabriek waar deze operatorfunktie bestaat beoordeelden de funktie met 

de TAS-schalen. Het gemiddelde van hun oordelen (tabel 18) is gebruikt 

als ware score, en pér beoordelaar (exp. 1 en 3) is per schaal de ab

solute afstand van zijn oordeel tot deze "ware" score berekend. Van 

deze afstanden is per schaal over alle beoordelaars het gemiddelde be

rekend (tabel 19). Het splitsen van de beoordelaars in twee g~oepen 

"goed bekend" en "slecht bekend" heeft een duidelijk effekt op de 

validiteit: 

de beoordelaars die slecht bekend waren met het werk hadden een gro

tere gemiddelde afwijking van de "ware score" dan de goed bekende be

oordelaars, en ook groter dan de totale groep. Dit gold voor de expe

rimenten I en 3. De beoordelaars uit exp. I hadden minder grote af

wijkingen van de ware score dan de beoordelaars uit exp. 3 (teken

toetsen, eenzijdig, p waarden voor exp. 1 <.03 en <.25, voor exp. 3 

< .OI en voor exp. I vergeleken met exp. 3 <.OI. 
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Samenvattend konkluderen we dat het overgrote deel van de Taak Analyse 

Schalen goed bruikbaar is.als instrument voor de beschrijving van 

funktiekenmerken. 

Stellen we ons een betrouwbaarheid (~) >.70 ten doel. dan kunnen we 

door het oordeel van JO.beoordelaars te kombineren alle schalen ge

bruiken behalve I, a. 13 en 21 (Spearman- Brown formule voor test

verlenging op de gegevens van (!xperiment 1). 

De validiteit van de procedure kan worden vergroot door beoordelaars 

te kiezen die bekend zijn met het soort werd dat wordt beoordeeld. 
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Tabel 1. 

funktie 1 funktie 2 funktie 3 

Schaal bankwerker 3e proces- Ie operator intra-
regelaar buiten klasse-

gem. sd gem. sd gem. sd korrelatie 

1 • verbaal begrip 3.29 1.20 2.79 0.98 4.00 1.23 • 12 

2. verbale expressie 3.79 I. 25 2.71 0.83 3.93 1.00 .37 

3. leveren van ideeën 3.44 1.24 2.20 0.45 3.09 I. 14 .35 

4. oorspronkelijkheid 3.42 0.90 2.56 0.73 3. 17 1.27 .24 

5. onthouden 3.14 . o. 77 3.64 1. 01 4.50 I. 09 .35 

6. probleem gevoeligheid 5. 14 0.67 4.08 0.95 5.00 1.18 • 38 

7. probleem oplossen 4.07 0.83 2.71 0.91 4.36 I .08 .50 

8. rekenvaardigheid 2.62 0.96 2.36 . 0.67 3.00 I • 13 .03 

9. deduktief redeneren 4.00 0.82 2.71 0.61 3.92 0.95 • 18 

10. induktief redeneren 3.27 1.19 2.40 0.97 3.07 1. 97 .25 

11. ordenen van informatie 3.23 1.09 2.85 1.28 4.31 1.44 .36 

12. kategoriseren 2.67 I .00 1.67 0.52 3. 11 • 105 .27 

13. ruimtelijke oriëntatie 3.50 I • 51 2.82 1.33 2.75 I. 29 -.07 

14. visualisering 3. 77 1.36 2.89 1.05 3. 18 1~3~ • 18 

15. snelheid patroon 2.82 1. 17 3.77 1.42 3.93 1. 98 • 19 

16. patroon herkenning 4.08 l. 19 3.58 I. 24 4.86 1.46 • 27. 

17. selektieve aandacht 3.67 1.23 4.00 0.96 4.36 1. 28 .18 

. 18. aandachtsverdeling . 4.08 1.04 4.00 1.30 5.29 0.99 .25 

19. snelheidewaarneming 2.85 0.99 3.85 .0.99 4.50 0.86 • 51 

20. keuze reaktietijd 2.67 1.50 3.17 1. 70 3.85 I • 21 .31 

21. reaktietijd 2.90 1.85 3.00 1 • 41 3.00 . I. 28 -.04 
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Tabel 2. Overeenkomsten uitgedrukt in r tussen de profielen van 14 beoordelaars 
(pp) voor 3 funkties. P 

Referentiegroep: per f.~nktie 14 beoOrdelaars. 

pp. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

2 .27 
3 -. 13 .29 
4 .09 -.02 .20 
5 -.02 • 71 .05 • 18 Funktie 1 : Bankwerker 
6 -. 13 • I 7 .09 -.I I .09 
7 .25 .33 .24 • I I .06 .. • 17 
8 • 12 .53 • 18 .01 .38 .25 .24 
9 -.28 -.24 -.21 .08 -.34 -.36 -.23 -.21 

JO -.08 • 17 • 1 I -.01 • 14 -. 19 .05 .02 -. 14 
I I .09 .08 .24 • 15 -. 11 -.02 .31 .27 .02 • 14 
12 -. 15 -.07 .00 • I 1 -. 16 -.24 -.07 -. 13 • I I •. 12 • 15 
13 • 12 .24 .08 -.07 .06 -.09 -.OI .20 -.38 -. 15 • 01 -.18 
14 -. 13 • 0 I .27 .27 -.06 -. 13 • I I .05 -. 19 • 1 1 • 14 -.02 -.08 

pp. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 

1 
2 • 15 
3 -.07 • 01 
4 • 18 -.05 .04 
5 .42 .56 .09 • 17 Funktie 2: Derde procesregelaar 
6 .22 -. 12 -. 16 • 17 .06 
7 -.07 -.07 .45 .25 .02 -. 12 
8 .04 .06 • 31 .OI .25 -. 15 .09 
9 -. 14 -.ra -.07 -.02 -. 12 -.31 -.06 -.0.9 

10 • 17 -.05 .oo .25 • 14 .oo .20 .Ol -.02 
1 1 -.08 -.09 -.IJ • 18 -.01 .04 .25 -~os -.21 .00 
12 -.17 -. 13 -.02 -.03 -.05 -.07 • I I -.0$ -.06 .01 -.09 
13 -.13 -.09 -.06 -.05 .oo -. 13 -.05 -.oS, -.I 8 .02 -. 19 • 14 
14 .42 .08 .04 .25 • 15 .47 .05 . I J: -.13 . .06 .09 .00 -.02 I ! 

PP• I 2 3 4 ·5 6 7 8 : 9 10 I I 12 13 

I ' ' 2 .09 ' 
3 .04 .45 j 
4 .22 .• I 7 .06 I 

5 .42 .38 .33 .29 Fu1\ktie 3: Eerste operator buiten 
6 • I I -. 11 -.05 .22 • 15 

_.J 7 -.09 -. 14 -.24 -.OI -. 17 -.OI 
8 .20 .53 .45 .31 .53 • 14 -.02 
9 .08 -. 16 -. 27 -. 13 -. 18 -.16 -.26 

10 .38 • I 1 • 12 .25 .40 .29 -.19 .33' .OI 
1 I • 08 -.07 -.06 .45 .20 • 27 -. 10 .02 \ -.27 .25 
12 -.06 .25 .25 -.01 • 1 I -.24 -.26 -. 0 I I -. 32 -.13 -.02 
13 .05 -. 10 -. 10 .02 • 17· .04 -. 16 -.03 ! -.12 .09 -.05 .04 
14 • 15 -.I 3 -. 13 .33 -.01 • 14 -.08 -.01 -. 14 • I 7 .27 -.24 -. 18 



Tabel 3 Aantal hoge ~.25) posi

tieve r -waarden per beoordelaar 
p 

per funktie in exp. 1. 

funktie 
pp. 

1 2 3 

2 4 1 4 

3 1 2 4 

4 1 3 5 

5 2 3· 6 

7 4 3 -
8 4 2 5 

10 - 1 6 

1 1 3 1 5 

14 2 3 2 
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Tabel 3. Aantal hoge negatieve (\.25) 

r -waarden per beoordelaar per funktie 
p 

in exp. 1. 

funktie 
pp. 

1 2 3 

6 2 1 -
7 - - 2 

9 4 1 4 

12 - - 2 

13 1 - 1 

Tabel 4. Frequentieverdeling van de TAS scores per beoordelaar per funktie 

in ex periment 1 • 

Score 0 1 2 6 7 

Funktie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

PP• I 3 1 0 1 1 1 3 6 3 2 1 3 0 0 

2 0 0 0 1 0 1 1 6 ] 0 0 3 0 0 

3 4 4 1 0 2 0 3 5 2 1 0 6 0 0 

4 6 5 2 0 1 0 6 3 2 0 0 J 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 I 0 1 0 2 0 0 

6 2 4 1 1 0 5 4 5 0 3 1 3 0 0 

7 0 2 1 2 9 4 7 1 5 1 0 2 0 0 

8 0 0 0 J J 0 3 13 2 1 0 1 0 0 

9 8 7 3 J 2 1 3 4 7 0 0 0 0 0 

JO 3 3 I 2 0 I 3 10 1 0 0 2 0 0 

J J 3 6 5 1 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 

12 7 7 3 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 

13 I 5 2 0 2 J 5 2 3 4 0 1 0 0 

14 5 4 4 2 0 I 3 5 2 1 0 4 0 0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

J 

0 
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Tabel 5. Opsplitsing van de beoordelaars in experiment 1 in groepen, 

op grond van bekendheid (goed bekend, slecht bekend) en aan

tal hoge r 's (A en C positief, B negatief). 
p 

Funktie ] Proefpersoonnummers 

&roeE 
goed 3 6 8 JO 11 13 14 

A 2 3 4 5 7 8 10 I ] 14 

c 2 7 8 J I 

Funktie 1: Bankwerker 

slecht 7 9 12 

B 6 9 12 13 

goed I 2 9 )) 14 

A 2 3 4 5 7 8 10 ] I 14 

c 4 5 7 14 

Funktie 2: Derde procesregelaar 

slecht 3 6 7 10 12 13 

B 6 9 12 13 

goed 1 2 3 8 

A 2 3 4 5 7 8 w· I 1 14 

c 2 3 4 5 8 10 I ] 

Funktie 3: Eerste operator buiten 

slecht 5 6 7 9 10 12 13 14 

B 6 9 12 13 



Tabel 6. Experiment I Spreiding (sd) van de oordelen over drie funkties van 2 groepen beoordelaars (goed en 

slecht bekend met het werk) 

Slecht bekend Goed bekend 

Schaal funktie I funktie 2 funktie 3 funktie 1 funkte 2 funktie 3 
bankwerker e e bankwerker e e 3 proces I operator 3 proces 1 operator 

regelaar buiten regelaar buiten 

I • Verbaal begrip 1.73 0.98 2.00 I. 27 I. I 0 0.96 

2. Verbale expressie 1. 53 0.82 I. 13 1.46 0.89 0.96 

3. Leveren van ideeën 2.00 1.25 I .67 2.34 I. 10 1.29 

4. Oorspronkelijkheid 0.58 I. 70 1.26 I. 70 1.34 0.58 

5. Onthouden 0.58 1.07 I .20 0.90 0.71 1.29 

6. Probleemgevoeligheid 0.58 1.07 1.30 0.54 2.07 . I .00 

7. Probleem oplossen 1.16 I . 11 1.36 0.54 0.71 0.58 

8. Rekenvaardigheid I .00 1.38 1. 75 0.79 0.55 1.26 

9. Deduktief redeneren 1.53 0.49; I .55 ' ' 1.70 0.84 1.00 
' 

10. Induktief redeneren 1.56 1.27 1.60 2.06 1.64 1.00 

11. Ordenen van informatie 2.52 1.35 2.14 0~95 1. 41 0.50 

12. Kategoriseren 1.56 0.90 2.10 I .35 0.89 0.96 

13. Ruimtelijke oriëntatie 0.58 1 '72 1.30 2.27 1.58 1.00 

14. Visualisering 0.00 I .38 1.69 I .62 2.00 1.29 

15. Snelheid vorming I .00 1.62 2.23 1.46 2.17 0.96 

16. Patroon herkenning 2.00 1.62 I. 75 I .07 2.07 0.58 

17. Selektieve aandacht 3.46 0.82 I. 41 0.82 0.89 1.56 

18. Aandachtsverdeling 2.08 1. 51 1.66 I. 35 0.00 0.58 

19. Snelheid van waarnemen 1.53 0.95 0.89 I • I I 2.07 0.82 

20. Keuze reaktietijd I .56 2.06 1.77 I .22 I. 79 I. 56 

21. Reaktietijd 1.56 J. 81 1.31 2.06 1.41 2.65 

n=3 n=7 n=8 n=7 n=5 n=4 
----·-----·· -·-----·-·· --- -· ' . " _ __"_.4---~-.-·~-- ''' ---~,, . ·---·--· ------- ··-'--------~ 
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Tabel 7. Overschrijdingskansen onder H0 voor de hypothesen:sd's van 

groep "bekend".( sd' s van groep "onbekend" ( tekentoets, een
' zijdig. 

Funktie bankwerker derde proces- eerste operator 
regelaar buiten 

N=l4 

ex.p. I • p•.33. p•.67 p=.OO 

N=JS 

exp. 3 p=-.50 p=SJ 

(met ankers) 
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I 
I 
f 

Tabel 8. Gemiddelde en spreidi~·. (sd) van de TAS-scores experiment 2. 

-
tijdens ' voor na 

schaal 
gem. sd gem. sd gem. sd 

1 9.20 1. 62 4.67 1.63 3.67 2.07 

2 2.00 1 • I 6 3.00 3.00 3.00 1.73 

3 3.56 1. 94 3.13 1. 25 2.89 1. 36 

4 ' 3.33 1.50 3.22 1.20 3.33 1. 32 

5 3.85 1 • 41 4.ó7 I .41 3. 10 1.37 

6 4.62 1.66 4.00 1.89 3.90 I • 79 

7 4. 15 0.90 4. 10 I. 79 3.60 1.43 

8 2.92 0.90 2.67 I .00 2.25 1.04 

9 4.31 1 • 1 1 3.80 I .40 3.40 1.35 

10 3.73 ]. 19 3.10 1.45 3.44 I. 51 

11 3.67 0.89 3.22 1. 20 3.33 1.50 

12 2.86 0.90 3.33 1.63 3.50 1. 73 

13 I .80 0.84 1 .50 0.58 2.00 0.82 

14 2.44 1.67 3.00 1.90 3.50 1.23 

15 3.33 1.56 3.67 1. 12 3.40 1. 27 

16 3. 73 I. 10 3.00 1. 76 3. 10 1. 73 

17 3.75 1 .36 3.33 1.32 2.75 1.58 

18 4.39 1. 39 3.56 1. 67 3.40 I. 71 

19 4.33 1. 56 3.60 1.35 3.30 1. 70 

20 3.91 1. 70 2.90 1.98 2.33 1 .00 

21 1.55 0.93 1.83 0.41 2.00 1. 23 

n=12 
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Tabel 9. Overeenkomsten uitgedrukt in r tussen de profielen van de beoor-
delaars in experiment 2.' P 

Referentiegroep: ner konditie alle ppn. die voor die konditie schalen invulden. 

pp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 .24 
3 -. 13 -.22 
4 .02 .02 -·. 24 Konditie 1 : voor observatie 5 .01 .04 .02 -.08 -
6 • 14 .08 -. 18 -.06' -.22 
7 .50 .42 .22 • 11. • 15 .22 
8 • 17 .33 -.32 -.05 -.08 -.01 .27 
9 .27 .08 -.02 -. 12 • 14 • 17 .45 • 1 5 

10 .22 .08 • 17 -. 12 -.06 -. 11 .42 -.13 • 15 
1 1 • 31 -.02 -.03 -. 1 1 -.19 -.05 .45 -. 18 • 1 5 .42 
12 • 12 -.02 -.18 -. 12 -.14 • 17 • 18 .00 .40 -.05 -. 17 
13 • 14 -. 13 -.21 -.21 -. 18 -.05 • 17 -.09 .08 -.08 -.06 -. 13 

pp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 

2 -.05 
3 -.08 -.31 
4 
5 Konditie 2: tijdens observatie 
6 -.07 .22 -.33 
7 
8 -.07 .08 -.38 .02 
9 • 24 -.09 .04 "':'.02 -.19 

10 .25 -.32 .38 -.29 -.36 • 18 
11 .42 • 17 .01 • 01 .02 .22 .20 
12 .24 .09 -.05 .os -.06 .24 .08 • 15 
13 .20 .25 -. 13 .17 .25 .09 -.17 • 24 .33 

pp. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I 2 

2 
3 
4 -.31 Konditie 3: na observatie 5 -.06 -. 1 J -
6 
7 .22 .08 .27 
8 -.38 -.22 -.14 .22 
9 .40 -.31 • 14 .31 -. 18 

10 .50 -.30 -.13 • J 2 -.42 • J 8 
1 I .08 .06 .22 .68 .04 • 18 .oo 
12 -.15 -.15 -.05 • 17 -.07 • 12 -. 11 • 01 
13 • 15 .06 • 17 .38 -.13 .33 .02 .42 .09 
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Tabel 10. Aantal hoge <}.25) rp-waarden per beoordelaar per konditie 

(exreri.ment 2). 

Positieve waarden Negatieve waarden 

konditie 
pp. pp. kondith 

I 2 . 3 I 2 3 

7 4 - 4 3 1 2 2 

8 2 l - 4 - - 2 

9 1 - 3 8 J 2 2 

I J 2 2 10 - 2 2 

13 - I 3 

I 3 2 
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Tabel JJ Extreme scores experiment 2. 

In de tabel staan de nummers van de proefpersonen die in één of meer 

kondities minstens 9 schaalwaarden O,J of 2 toekenden. 

De schaalwaarden 6 en 7 werden nauwelijks toegekend, en zijn hier niet 

vermeld. 

konditie voor tijdens na 

pp. J J 

'3 3 3 

4 

5 5 

9 9 

JO 10 10 

J J J J 11 
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Tabel 12. Gemiddelde, sd en rk van de scores in experiment 3. 

I 

funktie 1 funktie 2 rk funktie 1 funktie 2 rk 
Schaal bankwerker Ie operator bankwerker 1e operator 

gem. sd gem. sd gem. sd gem. ·sd 

1 4. 11 0.90 4.89 1.02 .29 3.65 1.20 5.06 1.29 .39 
2 3.78 I. 22 4.44 1 •. 1 0 -.01 4.63 I • 41 5. 13 1. 20 .22 

3 3.94 1.44 4.12 1 • 17 .03 3.00 I • 31 4.00 I .80 -.OI 

4 3.07 1.39 4. 12 1 • 11 • 14 3.00 1.55 4.00 1.80 .21 

5 3.17 1.25 4.83 1. 15 .15· 3.13 1. 66 4.93 1.58 .57 

6 4.06 1. 59 5.56 1.04 -.07 4.81 1.68 4.75 2.24 .37 

7 3.89 1.23 s.oo 0.91 • 12 4.56 1.26 5.44 1.26 .39 

8 3.00 1.68 4.18 1. 07 • 14 .3.00 1. 71 4.25 2.02 • 15 

9 3.41 0.94 4.29 1 • 11 • 1 7 3.33 1.40 4.38 1.46 .08 

10 2.44 1.03 3.88 0.99 .39 2.79 1. 72 4.13 1.54 .38 

1 I 3.44 1. 10 4.78 1.56 .35 3.50 1. 41 5.06 1. 18 .28 

12 3.00 1.21 4.53 1.33 .26 2.08 1. 17 4.33 1.56 .36 

13 3.07 1. 77 4.13 1. 36 .34 2.33 1.07 3.92 1.80 .08 

14 3.71 1 • 61 3.89 1 • 13 -.04 3.81 1.97 4.53 1 • 41 -.03 

15 . 3.50 1. 38 5.06 1. 47 .42 3.75 1 .22 4.88 1. 71 .48 

16 3.94 1.68 5.28 1.18 .41 3.80 I. 15 5.06 1 .44 .33 

17 3.56 1 .34 5. 1 1 1. 41 -~04 4.44 1.63 4. 81 . 1. 52 .32 

18 3.67 1 • 14 5. 12 1. 27 • 64 3.47 0.99 5.44 0.89 • 16 

19 3.28 0.75 5.56 1 .29 .44 3.81 1.05 5.63 1. 36 .65 

20 3.00 1. 13 5.28 1.07 .41 3.50 1.83 5.44 I. 26 .73 

21 3.57 1. 16 4 .• 56 1.34 .38 3.50 2.31 5.79 I .05 .31 

n=18 n=18 n=l6 n•l6 
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Tabel 13 Overeenkomster , uitgedrukt in r , tussen de profielen van de beoordelaars 
p 

in exp. 3. 

Referentiegroep: per funktie en per konditie 18 ppn. 

konditie: met ankers 

ppn. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

21 -.05 
22 . 15 .25 
23 -.47 -.37 -.48 
24 -. 14 . 15 .05 -.JO 
25 -. 24 .12 -.26 -.39 -.14 
26 -. 18 .24 -.02 -.34 • 20 -. 18 
27 -.13 .42 -.06 -.26 .27 .29 • J 7 Funktie I : bankwerker 28 • 17 • 18 .29 -.40 • 08 -. J 6 .05 .01 
29 .04 .50 .25 -.33 .31 .05 • 18 .50 .24 
30 .os .40 .29 -.54 -.10 -.18 -.02 .os • 18 .20 
31 -. J 1 .09 -.14 -.29 .05-.13 ' • 11 .24 -.05 .14 -.J5 
32 -. 10 .25 • 06 -.05 .47 -.15 . .25 .24 .06 .47 -.09 • 14 
33 • 12 .50 .20 -.41 .09 .22 • I 7 .24 • 15 .45 .33 -.02 • 14 
34 -. 14 • 18 -. 03 -. 37 -. I I -.06 .14 .12-.15 .18 -.08 -.12 .09 • 01 
35 -.JO .26 .06 -.42 • J 1 .09 .09 .20 .06 .40 .12 -.15 .04 .50 -.03 
36 • J J .40 .47 -.47 • 16 -. 2.0 -. 06 ' .os .27 .33 .68 -.14 • 1 2 .35 -.15 
37 .02 .04 .08 -.39 .29 -.19 .OI • 12 .01 • 18 • J 1 -.24 .04 .09 -. J5 

35 .36 

. I 7 

.33 . 2( 

ppn. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3J 32 33 34 35 36 

20 
2J 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

-.41 
-.20 .27 
-.01 -.47 -.25 

.38 -.OJ .35 -.06 
-. J J • J4 .42 -.21 .29 
-.02 -.19 -.05 -.16 .29 -.11 

.33 -.12 .08 -.02 .62 .27 .20 

.JS -.18 .09 -.11 .45 -.09 .J2 .45 
Funktie 2: eerste operator buiten 

.15 .04 .20 -.06 .71 .• 24 .38' .45 .42 

.J7 -.13 .11 -.02 .47 .24 .OI .29 .27 .40 

.09 .00 .12 -.26 .47 .11 .29 .20 .06 .33 .18 

.45 -.44 -.32 -.03 .24 -.24 -.08 .18 -.01 '.08 -.01 .05 

.31 -.15 • J 1 -.03 .62 .17 .25 • 75 .33 .62 .42 .27 .11 
-.49 -.03 .02 -.49 -.21 .15 -.33 -.23 -.36 -.20 -.31 -.26 -.54 -.26 

. 18 -.18 .08 .05 .53 .25 .04 .38 .33 .56 .33 .08 • J I .33 -.24 
• 04 • 20 • 58 -. 17 • 62 • 53 • 17 • 33 • 29 • 40 • 38 • 40 -. 08 • 25 - ~ 02 

-.15 -.32 -.18 -.29 .05 -.16 -.26 -.20 -.11 .08 -.01 -.07 -.24 -.05 -.45 
• 31 
• 09 -. I ï 
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Tabel 13, vervolg 

Konditie: zonder ankers 

ppn. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

I 
2 .4S 
3 • 17 .4S Funktie 1 : bankwerker 4 -.os -.o3 • 12 
s • 1S • 17 • 20 .09 
6 • 14 .2S • S3 .1S .31 
7 -.18-.10 .27 -.13 .09 .38 
8 -.27 -.20 .18-.12-.10 • 17 .27 
9 .2S • 3S .62 -.02 .29 .56 .27 • 12 

10 .29 • 24 -. 06 - • 14 .00 -.08 -.26 -.31 .00 
I I -.08 • 00 - • 0 I -. 1 I • 0 I .• 01 -.19 -.20 .• 18-.13 
12 -. 10 -.09 .12-.13 .24 .20 .09 .08 .24 -.26 -.16 
13 -.10-.02 -.03 -.14 -.01 -.01 -.21 -.21 .18-.13 1.00 -.18 
14 -.26-.13 -.03 -.12 -.13 • OI -.20 -.os -.or -.22 -.10 -.os -.12 I 1S -.26 -.12 .17 -.05 .01 .29 -.02 -.10 .09 -.32 -.18 .os -.19 -.13 
16 • 24 • 31 .35 -.OI .06 .31 -.01 -. 11 .3S .OI • 20 -. 13 .1S-.16 .06 i 

ppn. 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 l 

1 
2 • 14 
3 -.10 .65 
4 -. 13 .33 .68 
5 -.07 • 50 .75 .68 Funktie 2: eerste operator buiten 
6 .27 .50 .40 .40 o6S 
7 -.08 • 15 .22 .17 .22 .3S 
8 .25 .08 -.13 -.22 -.21 -o05 -.23 
9 • 27 • 24 -. 01 -. 11 -0 11 .os -.09 .33 

10 .17 .08 -.12 -.21 -.15 -.06 -.03 -.14 • 14 

I 
) 1 .20 -.16 -.38 -.42 -.40 -.22 -.30 • 12 oOO .00 
12 -.OI • 27 • 35 .29 .53 .53 o35 -.15 -.13 -o19 -.32 
13 .17 -o09 -.30-.33 -.32-.14 -.24 o11 -.02 -o08 o83 -.24 
14 .20 .05 -o17 -o21 -.16 • 01 -.09 • 27 • 25 -. 13 0 11 -. 06 .09 
15 .oo o20 -.02 -.07 -.OI .oo -.17 -.15 .06 -.09 -.18 -.09 -.13 -.12 
16 .02 .S6 .75 .75 .79 • 71 .22 -.07 • 14 -. I 1 - o 33 .42 -.26 -.03 .02 
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Tabel 14. Aantallen hoge rp's experiment 3. 

Binnen iedere konditie (schalen met en zonder ankers) staat per beoordeelde 

funktie (telkèns ban~erker en eerste operator buiten) voor iedere beoor

delaar dienst aantal hoge positieve (>+.25) r 's. Alleen die beoordelaars p 
zijn vermeld die voor minsten één funktie minstens 3 hoge r 's hadden. p 

konditie met ankers zonder ankers 

pp. bankwerker operator pp. bankwerker operator 

21 8 2 I 3 3 

22 4 - 2 5 6 

23 14 - 3 5 -
24 4 12 4 - 6 

27 4 9. 5 I 5 

29 8 9 7 .6 8 

30 4 7 7 3 I 

32 4 I 8 - 3 

33 5 8 9 6 2 

35 4 8 12 - 7 

36 5 10 16 3 6 

20 - 4 

25 1 5 

26 1 3 

28 - 7 

31 - 4 
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Tabel JS, extreme scores exper~ent 3 

In de cellen staan per konditie, per proefpersoon en per beoordeelde 

funktie de aantallen scores 0, J, 2, 6 en 7; alleen aantallen extreme 

scores >9 zijn vermeld. 

Konditie.; met ankers zonder ankers 

Funktie bankwerker operator bankwerker operator 

ppn. 20 I J 15 ppn. 3 6 J5 

22 10 4 I 1 J 7 

23 15 15 5 5 18 

25 10 3 6 8 10 

26 8 11 7 15 13 

28 JO 8 8 J4 7 

30 10 6 10 12 J 1 

31 9 5 I I 12 JO 

36 9 1 12 12 J2 

37 7 1 I 13 12 JO 

J4 14 12 

15 15 J2 

J6 8 13 



Tabel 16. Experiment 3 spreiding (sd) van de oordelen over twee funkties van 2 groepen beoordelaars (goed en slecht 
bekend met het werk). funktie J =bankwerker, funktie 2 = 1e operator buiten. 

slecht bekend goed bek~nd 

zonder ankers met ankers zonder ankers met ankers 

funktie 1 funktie 3 funktie J funktie 3 funktie 1 funktie 3 funktie 1 1 ... nktie 

I • Verbaal begrip 1.53 J. I 1 0.98 0.79 0.50 1.89 0.93 0.00 
2. Verbale expressie 1. 73 0.98 1.53 0.87 1.73 1.92 I • 19 0.71 
3. Leveren van ideeën 1.00 2.19 2.14 1.03 0.96 2.99 1.92 2.83 
4. Oorspronkelijkheid 2.08 2.41 1.38 1.08 1.26 1. 63 1.60 2.12 
5. Onthouden 2.65 2.37 1.51 1.07 2.06 1.71 1.13 0.00 
6. Pr.obleemgevoeligheid 0.58 2.63 1.58 1.07 1.26 2.06 1.79 0.00 
7. Probleem oplossen 1.53 1.27 1.50 0.90 1.41 1.73 1.13 o.oo 
8. Rekenvaardigheid 2.31 I. 70 I. 95 D38 1.71 2.63 1.67 I. 41 

'9. Deduktief redeneren 2.00 1.60 0.79 1.00 1.50 1.50 I • I 9 2.83 
10. Induktief redeneren 1.00 I. 70 0.76 0.87 I. 73 2.22 1.39 0.71 
11. Ordenen informatie 2.08 1.22 1.11 1.17 0.50 I •. 29 1.06 I .4 I 
12. Kategoriseren 0.58 1.60 1.35 1.17 0.96 2.94 1.91 1.41 
13. Ruimtelijke oriëntatie 1.00 2.07 2.37 2.06 1.50 2.38 1.83 0.71 
14. Visualisering 2.89 2.12 1.99 0.97 2.63 1.83 2.00 0.71 
15. Snelheid vorming 2.08 I. 62 1.27 1.41 2.36 1. 71 1.58 0.71 
16. Patroonherkenning I .00 I .13 2.22 0.91 2.45 I .83 ~1.96 1.41 
17. Selektieve aandacht 1. 16 1.60 1.22 1.03 I .92 0.96 I .49. 2.83 
18. Aandachtsverdeling I • 16 0.98 1.07 1. 73 0.82 0.96· 0.74 1.41 
19. Snelheid van waarnemen 1.00 1.40 o.58 1.24 0.96 0.82 0.76 2.12 
20. Keuze reaktietijd 2.65 0.90 1.62 1. 17 J. 71 (i).96 1 .46 0.00 
2 I. Reaktietijd 3.22 2.45 1. 73 1.23 2.06 1 .29 2. JO 0.71 

n=3 n=7 n=7 n=12 n=4 n=8 n=8 n=2 

3 



Tabel 17. Rangordening van de proefpersonen in exp. 1 en exp. 3 

Volgens Kruskal 

Funktie bankwerker Je operator buiten 

11 14 ~ 
I 

31 1 1 

17/18 19 

8 

15 32 

exp. 3. 
4/5 21 

25 18 

26 26 

23/24 24 

32 31 

15 29 

6 22 

23/24 10 

30 25 

13 2/3 

29 27/28 

22 17/28 

17/18 7 

7 17 

28 16 

21 15 

9 13 

19 30 

12 12 
exp. 1 27 2/3 

20 28 

2 

4/5 20 

14 9 

3 4 

8 6 

10 5 
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Tabel 18 TAS-profielen van twee instrukteurs, beoordeelde funktie: 

eerste operator buiten. 

Schaal instr. 1 instr. 2 

1 • Verbaal begrip 3 4 

2. Verbale expressie 2 5 

3. Leveren ideeën 4 5 

4. Oorspronkelijkheid 3 5 

5. Onthouden 2 3 

6. Probleemgevoeligheid 4 4 

7. Probleem oplossen 3 4 

8. Rekenvaardigheid 2 3 

9. Deduktief redeneren 4 4 

10. Induktief redeneren 3 4 

1 I • Ordenen informatie 3 4 

12. Kategoriseren 3 3 

13. Ruimtelijke oriëntatie 0 3 

14. Visualisering 4 4 

15. Snelheid patroonvorming 4 5 

16. Patroonherkenning 3 4 

17. Selektieve aandacht 4 4 

18. Aandachtsverdeling 3 5 

19. Snelheid van waarnemen 3 4 

20. Keuze reaktietijd 3 5 

21. Reaktietijd 3 3 



Tabel 19 Vergelijking van de oordelen van de proefpersonen in exp. 1 en 3 met een norm, gebaseerd op het oordeel 
van twee instrukteurs. In de tabel staan de gemiddelde afwijking, uitgerekend met I decimaal van resp. 
alle beoordelaars, de goed met het werk bekenden en de slecht met het werk bekenden. Beoordeelde funktie: 
eerste operator buiten. 

experiment I exp. 3 (met ankers) 

allen slecht goed allen slecht goed 
bekend bekend bekend bekend 

1 • Verbaal begrip I • 2 I. 6 0.8 1.4 I .0 0.5 
2. Verbale expressie 0.9 0.9 1.0 I . I 0.9 2.5 
3. Leveren van ideeën 2.1 2.3 I. 3 1.2 1.0 2.5 
4. Oorspronkelijkheid 1. 6 1.9 0.5 1.0 0.8 2.5 
5. Onthouden 2.0 2.0 2.0 2.3 2.2 1.5 
6. Probleemgevoeligheid 1.3 1 • I 1.5 1.7 1.5 1.0 
7. Probleem oplossen 1.2 1.3 1.0 I. 6 1.5 0.5 
8. Rekenvaardigheid 1.2 1.4 I .0 1.8 1 .5 1.5 
9. Deduktief redeneren 0.9 I . 1 1.0 1.0 o.s 2.0 

10. Induktief redeneren 1.3 1 .6 0.8 1.0 0.8 0.5 
I 1 • Ordenen informatie 1.5 2.0 0.8 1.7 1.3 1 .o 
12. Kategoriseren 1.6 1. 9 0.8 1.7 1. 5 1.0 
13. Ruimtelijke oriëntatie 1. 6 1.3 2.0 2.4 2.3 2.0 
14. Visualisering 1.8 I. 6 1.0 0.9 0.8 0.5 
15. Snelheid patroonvorming 1.6 2.3 1.0 I . 3 1.3 1 .o 
16. Patroonherkenning 1. 8 1.9 2.0 1.9 2.0 J.O 
17. Selektieve aandacht 0.9 1.0 1.0 1.4 1. 2 2.0 
18. Aandachtsverdeling I • 4 1. 5 1.5 1.5 1. 3 1.0 
19. Snelheid van waarnemen I • 1 1.4 0.8 2.2 2.0 1.5 
20. Keuze reaktietijd ].) 1.3 1.0 I . 5 I. 4 1 .o 
21. Reaktietijd I . I 1.0 2.0 1.7 1.7 0.5 

n • 14 8 4 18 12 2 

I 1 
! 

.r::-

"" 



Tabel 20. Rangordening van de proefpersonen in exp. 1 volgens Kruskal 

Funktie 

bankwerker 3 1 I 7 2 8 4 14 10 5 13 12 6 9 

3e proces- 4 7 5 10 14 8 3 12 1 I 2 6 13 9 regelaar 

Ie operator 10 5 4 8 6 2 11 3 14 13 12 7 9 buiten 

Spearman rangkorrelaties: 

Ie operator buiten x bankwerker r=.08 p>O. 10 

n=l4 Je operator buiten x 3e procesregelaar r=.42 0.05>p>O.JO 

bankwerker x 3e procesregelaar r=.45 0.05>p>O.JO 



1. 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, 
grammatikala atronen en zegswijzen. 
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 

Eigenschap van de ontvanger 
van informatie 

VERBAAL BEGRIP 

Vereist het begrijpen van ingewik~ 
kelde zinnen met ongebruikelijke 
woorden die zeer gedetailleerde 
info bevatten, en vraagt subtiele 
onderscheidingen tussen betekenis
sen van woorden. 

Vereist een elementaire kennis van 
de taal, nodig om eenvoudige mede
delingen te begrijpen. 

Figuur 1: TAS-schaal I 

Tegenover: het leveren van ideeën (3) 
produktie van ideeën van belang voor 
een bepaald onderwerp 

Tegenover: verbale expressie (2): 
eigenschap van een zender van infor
matie 

7 

~ Een hypothese-akte voor een nieuw 
hu.is begrijpen. 

6 

5 

Het begrijpen van mededelingen in het 
~ TV-journaal over het EEG-landbouw

overleg. 
4 

3 

2 

~Een stripverhaal begrijpen (type: 
Asterix). 
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Fig. 3. Kruskalschaling exp. I en 3. 

0 = beoordelaars :exp. 1-: (T10 

X a beoordelaars exp. 3 (KMA) 

Beoordeelde functie: eerste operator buiten. 

i-·-+~"""+.......,.~--1~!-+.++-!+i-!+'H+i+H+ri+M~H+t+HtiM~ 
' 

' ' ' 

+tttffi""tTrttii+ttt+Hif+ttH+ttlft!~±,.,...~~+-:-+-+---+-J -·~~- --

7l~+r:-:-'-~ --..f-·--+--+---:-1 . ~ . 
'j I 

+tH-iCI-!-Ht-ri-,...........·~·.,--t---t-- ~---r---. t"' ·-:-
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Bijlage I, Ov"lrz.icht van de oorspronkelijke Task Analysis Scales en 

de Nederlandse Taak Analyse Schalen. 

Theologus et al 

I. Verbal comprehension 

2. Verbal expression 

3. Ideational fluency 

4. Originality 

5. Memorization 

6. Problem sensitivity 

7. Mathematica! reasoning 

8. Number facility 

9. Deductive reasoning 

JO. Inductive reasoning 

IJ. Information ordering 

12. Category flexibility 

13. Spatial orientation 

14. Visualization 

15. Speed of closure 

16. Flexibility of closure 

17. Selective attention 

18. Time sharing 

19. Perceptual speed 

20. Static strength 

21. Explosive strength 

22. Dynamic strength 

23. Stamina 

24. Extent flexibility 

25. Dynamic flexibility 

26. Gross body equilibrium 

27. Choice reaction time 

28. Reaction time 

29. Speed of limb movement 

30. Wrist-finger speed 

31. Gross bo9,y coordination 

32. Multilimb coordination 

33. Finger dexterity 

Foeken 

I. Verbaal begrip 

2. Verbale expressie 

.3. Het leveren van ideeën 

4. Oorspronkelijkheid 

5. Onthouden 
. 6. Probleem gevoeligheid 

7. Probleem oplossen 

8. Rekenvaardigheid 

9. Deduktief redeneren 

I 0. Induktief redeneren 

11. Het ordenen van informatie 

12. Kategoriseren 

13. Ruimtelijke oriëntatie 

14. Voorstellingsvermogen, visualisering 

15. Snelheid van patroonvorming 

16. Patroonherkenning 

17. Selektieve aandacht 

18. Aandachtsverdeling (time sharing) 

19. Snelheid van waarnemen 

20. Keuze reaktietijd 

2 J. Reaktietijd 
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Bijlage I, blz. 2. 

34. Manual dexterity 

35. Arm-hand steadiness 

36. Rate control 

37. Control precision 
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Bijlage 2 

INSTRUKTIE 

Het hierbij behorende pak papier bevat een aantal schalen, bedoeld 

voor het meten van psychologische kenmerken aan taken. De kenmerken 

worden opgevat als trekken, permanente aan een persoon gebonden 

eigenschappen. Het soort trekken waarom het hier gaat is moeilijk 

te vertalen: de engelse term "abilities" wordt vertaald met "be

kwaamheden" of "vermogens", waarbij een bezwaar is dat bekwaam het 

eind van een schaal voorstelt, in het dagelijks spraakgebruik. Ik 

bedoel met bekwaamheid of vermogen een schaal die per trek loopt van 

weinig tot veel. 

Telkens wordt een kenmerken gedefinieerd en eventueel t~r verduide

lijking vergeleken met andere kenmerken. 

Daarna wordt dit kenmerk in schaalvorm gegoten, waarbij de laagste 

schaalwaarde de kleinste denkbare hoeveelheid van het kenmerk voor

stelt, en de hoogste schaalwaarde de grootst denkbare hoeveelheid. 

Het minimum is ~.!!!!! aelijk ~ ~· De schalen slaan op de ge

definieerde kenmerken; maxima en minima behoren logische gevolgtrek

kingen uit de definities te zijn. De afstand tussen laagste en hoog

ste schaalwaarde is in 6 gelijke stukken verdeeld. Soms zullen de 

definities en omschrijvingen veel lijken op dingen uit het dagelijks 

spraakgebruik. Houdt U aan de gegeven definities en probleem zoveel 

mogelijk af te zien van allerlei (bij-)betekenissen d.ie dingen in 

het dagelijks spraakgebruik vaak hebben. 

Wat ik van U vraag is het volgende: 

l. Geef, indien nodig, kommentaar op de duidelijkheid, volledigheid 

e.d. van de definities en Omschrijvingen; ga ook na of de verge

lijkingen van trekken met andere trekken verandering behoeven. 

2. Idem voor de operationalisatie van trekken in schaalvorm. 

3. Voorzie de voorbeelden van taken die bij iedere schaal vermeld 

zijn van schaalwaarden. 

Deze voorbeelden zullen later als "ankers" het gebruik van de schaal· 

gemakkelijker maken. 

Geef eventueel kommentaal op de voorbeelden, of vul ze aan. 

Schrijf Uw kommentaar in de tekst, waar het U nuttig lijkt. Geef de 

schaalwaarden achter ieder voorbeeld. 



Bijlage 3, anker-ontwikkeling 

Toelichting bij bijlage 3 

I. Per schaal zijn de ankers vermeld die in de definitieve versie 

van de TAS zijn opgenomen. 

2. Van ieder anker zijn het gemiddelde (m) en de spreiding (sd) van 

de toegekende schaalwaarden vermeld. 

3. Per schaal is een overzicht gegeven van de "transitiviteit) van 

de oordelen over de ankers: met een tabel is aangegeven hoeveel 

proefpersonen de ankers a en b hoger schaalden dan de ankers b 

en c. Indien nodig is een tabel toegevoegdmet de oordelen "ge-

4. 

lijke schaalwaarde". 

Per schaal is het aantal proefpersonen (n=7, n•IS) aangegeven 

waarop de tabellen, het gemiddelde en de spreiding berusten. 

- voor de schalen 3, 4, 5, 7' 10, 13, 18, 19 en 21 waren dat 7 

proefpersonen in de tweede fase van de ankerontwikkeling; 

- voor de andere schalen kon reeds in de eerste fase een geschikte 

serie ankers worden gekozen. 



Bijláge 3, blz. 1 

1. Verbaal begr:E 

a) Een hypotheek-akte voor een nieuw huis begrijpen 

b) Het ingrijpen van mededelingen in het TV-journaal 

over het EEG-landbouwoverleg 

c) Een stripverhaal begrijpen (type: Asterix) 

lager b 14 

c 14 13 

a b hoger (n•13, 14) 

2. Verbale expressie 

a) Een essay schrijven over diepe menselijke emoties 

b) In een direkte uitzending op de radio verslag doen 

van een voetbal-wedstrijd 

c) Opbellen over een niet-bezorgde krant 

lager b 14 

c 14 15 

a b hoger (n•J4, 15) 

3. Het leveren van ideeën 

a) 7 mogelijk onderschriften bij een plaatsje v.an een 

wolkenkrabber. 

b) 4 tandpasta-merken noemen 

d boven c: 7 (n=7) 

4. Oorspronkelijkheid 

m=6.4, SD=0.6 

m=4.4, SD=0.9 

m=l • 3 , SD=O • 6 

m=6.6, SD=0.6 

m= 3 • 1 , SD= I . 0 

m= 1 • 3 , SD=O • 6 

m=4.0, SD=1.2 

m=I.9, SD=0.7 

a) Zonnewarmte kollektors ontwerpen voor gebruik onder m•5.9, SD=1.5 

barre omstandigheden (b.v. zuidpool, sahara) 

b) Een bouwpakket ontwerpen voor een uitneembare 

boekenkast. 

c) Het idee, de ontsteking van een auto af te stellen 

met een munt in plaats van een schroevendraaier. 

m=3.6, SD=1.3 

m=1.6, SD=0.5 



Bijlage 3, blz. 2 

lager b 

c 

7 

7 

gelijk b 

5 c 2 

a b hoger a b gelijk (n•7) 

5. Onthouden 

a) 21 plaatjes van bekende voorwerpen krijgen allemaal m==6.0, SD=1 .0 

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. 

b) Een systematisch boeknummer in een bibliotheek (2-

letters•type aanduiding, 5 cijfers•jaar en volg

nummer) onthouden tijdens het zoeken van de juiste 

kast, en het boek. 

c) Een kamernummer (3 cijfers en letters) onthouden 

waarin hoogte en ligging (vleugel) verwerkt zijn. 

lager b 

c 

7 

7 6 

a b hoger 

6. Probleemgevoeligheid 

gelijk b 

c 

a b 

a) Specifieke symptomen van een ziekte onderkennen in 

een vroeg stadium wanneer er nog maar weinig uiter

lijke kenmerken zijn. 

b) Zien dat een huisdier ziek.:is. 

c) Dóór hebben dat een elektrische ventilator niet 

werkt. 

lager b 

c 

10 

1 1 

a 

gelijk b 

I J c 

b hoger a b 

m• 3 • I , SD==O • 9 

m•I • 9 , SD•O. 7 

gelijk (n•7) 

m•6. 1, SD•1 .4 

m=2.9, SD=0.9 

m•l.3, SD•0.6 

gelijk (n•l 1 
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Bijlage 3, blz. 3 

7. Probleem oplossen 

a) Een·wiskundig model opstellen voor het sbnuleren 

van het naderen van, en landen op de maan. 

b) Produktiecijfers van een hoederij bestuderen om 

geschikte overzichtcijfers vast te stellen. 

c) Weten hoe. je wisselgeld moet terug geven, bij 

het afrekenen aan een kassa. 

lager b 

c 

7 

7 

gelijk b 

6 c 

m•6.4, SD=O.S 

m•3.6, SD•I.6 

m•l .3, SD•O.S 

a b hoger a b gelijk (n=7) 

8. Rekenvaardigheid 

a) De inhoud berekenen van een grillig gevormde tuin~ m•S.4, SD•0.8 

vijver. 

b) De in een jaar benodige hoeveelheid brandstof schat- m .. 2.S, SD•0.8 

ten uit gegevens .over één bepaalde week. 

c) 2 Bij 7 optellen. m•I.O,. SD•O.O 

lager b 14 gelijk b 

c 14 14 c 

a b hoger a b (n•14, IS) 

9. Deduktief-redeneren 

a) Uitgaande van aerodynamische principes een vliegtuig- m=6.4, SD•0.9 

vleugel ontwerpen. 

b) Voor een kamerplant de standplaats en behoefte aan 

voedingsstoffen en water bepalen aan de hand van 

overeenkomsten met andere platen. 

c) Beslissen of U wel of geen paraplu meeneemt. 

lager b 

c 

12 

13 

a 

14 

b hoger (n•l2, 13, 14). 

m•3. 4, SD•l • I 

m•1.2, SD•0.4 
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Bijlage 3, blz. 4 

10. Induktief redeneren 

a) Stel een model op waarmee alle faktoren die de 

resultaten van kamerverkiezingen bepalen met elkaar 

in verband gebracht worden. 

b) Gegeven een stapel boeken die moeten worden ge

ordend besluit men dat het beste systeem is: ver

halen en "rest". 

a boven b: 5 

a=b: 2 

11. Ordenen van informatie 

a) Bepaal de goede volgorde voor de kontrales van een 

bemande raket. 

b) Rangschik 10 banen naar toekomst- (promotie) moge

lijkheden, beloning en maatschappelijke status. 

c) Rangschik een groep mensen naar lengte. 

lager b 

c 

12. Kategoriseren 

12 

12 

a 

13 

b (n•l2, 13) 

a) Het typeren van menselijk weefsel i.v.m. trans

plantatie. 

m•5.3, SD•l .4 

m=1.3, SD•0.5 

m=6.6, SD=0.9 

m•3.1, SD•0.9 

m•1.2, SD-0.5 

m•6.4, SD=O.B 

b) Bedenk 5 verschillende manieren om een winkel in m=3.3, SD=0.9 

huishoudelijke artikelen in afdelingen te splitsen. 

c) Voor het sorteren van spijkers lengte als kriterium m•l.I, SD=0.3 

nemen. 

lager b 

c 

14 

14 

a 

15 

b hoger (n=14, 15) 
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13. Ruimtelijke oriëntatie 

a) Met een niet gedetailleerde kaart (autokaart) per 

auto de weg vinden door een grote. stad waar je nog 

niet eerder geweest bent. 

14. Voorstellingsvermogen, visualiserina 

m=3.7, SD=0.9 (n=7) 

a) Van een Japanse puzzel (houten bol die uit een aan- m=6.4, SD=l.l 

tal blokjes moet worden samengesteld) ontbreekt een 

stuk. Maak een schets van het ontbrekende deel. 

b) Maak een plan voor een tuin, waarin zoveel mogelijk m=3.4, SD=l.O 

planten en bomen allemaal hun gewenste hoeveelheid 

licht krijgen. 

c) Bedenk hoe je bedrukt papier zo in een schrijf

machine moet draaien dat het briefhoofd boven komt. 

lager b 

c 

13. 

15 

a 

13 

b hoger 

15. Snelheid van patroonvorming 

gelijk b 

c 

a) Radarwaarneming van een drukke verkeerssituatie 

(Europoort, Schiphol). 

a 

b) Op een foto uit een weersatelliet wolkensystemen 

herkennen. 

c) Op de radio komen de eerste tonen van een bekende 

melodie. U moet die melodie herkennen en verder 

zingen. 

lager b 

c 

13 

13 

a 

13 

b hoger (n•13) 

m•1.4, SD=0.6 

b gelijk (n=l4, 15) 

m=6 • 1 , SD= 1 • 3 

m=3.8, SD=0.9 

m=l • 4 , . SD=O. 6 
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16. Patroonherkenning 

a) Een kameleon opsporen in hoog gras. 

b) Het merk en type van een auto vaststellen uit het 

.beeld van zijn koplampen in Uw spiegel. 

c) Vrienden zien bij het binnenkomen op een receptie. 

lager b 

c 

10 

14 

a 

17. Selektieve aandacht 

12 

b hoger 

a) Thuis voor een wiskunde examen studeren in een 

kamer met kleine kinderen over de vloer. 

b) Een brief vertalen in een kantoorruhnte waar 

steeds mensen heen en weer lopen, telefoons gaan, 

e.d. 

c) Aan een lopende band eenvoudig kontrole-werk ver

richten. 

m= 5 • 6 , SD•l • 4 

m=3. 7, SD=l .0 

m= I • 6, SD=O • 9 

m=6.2, SD=0~8 

m•4. 0, SD• I • 0 

m• I • 8 , SD- J • 3 

lager b 14 hoger b gelijk b 

c 14 12 c 2 

a b hoger a b lager 

18. Aandachtsverdelini 

a) Een luchtverkeersleider moet via enkele radar

schermen met telefoons en met geschreven informatie 

overzicht houden van het in- en uitgaand vliegver

keer op Schiphol tijdens het spitsuur. 

b) Een monteur heeft de leiding bij het plaatsen van 

een zware motor op een voetstuk door een portaal

kraan. Hij moet bevelen geven naar de kraanmachi

nist, terwijl enkele assistenten tijdens het lang

zaam zakken van de last metingen verrichten. 

a boven b 7 (n=7) 

c 

a b gelijk 

m•6.7, SD•0.5 

m=4.6, SD=0.5 
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19. Snelheid van waarnemen 

a) Een firma levert bouwpakketten voor slingeruur

werken. In zo'n pakket zitten 150 onderdelen, sterk 

variërend in grootte en vorm. Ieder pakket wordt in 

2 minuten op volledigheid gekontroleerd. 

b) Voor het planten van bomen, ongeveer een meter uit 

elkaar, moeten de afstanden tussen.de plantgaten 

worden geschat. 

a boven b 7 (n=7) 

20. Keuze reaktietijd 

a) In een ruimteschip waar een storing optreedt heeft 

een astronaut 0.7 sekonde de tijd om één uit 5 moge

lijke korriserende akties te ondernemen. 

b) Autorijden in een vreemde stad tijdens het spits-

uur. 

c) Autorijden in een vreemde stad op een rustig tijd

stip. 

lager b 

c 

2 J • Reaktietijd 

14 

14 

a 

15 

b hoger (n•l4, 15) 

m=5.0, SD•J.O 

m=l.9, SD=0.7 

m•7.0, SD=O.O 

m•4 • 5 , SD•I • 1 

m=2.5, SD=0.9 

a) Een voetbalkeeper vangt een strafschop. m=5.3, SD=J.3 

b) U hebt per abuis op het gaspedaal getrapt i.p.v. op m=3.1, SD=0.9 

de rem. Korrigeer dit in 0.2 sekonde. 

c) Tijdens een onweersbui hoort U een boom bedenkelijk m•2.1, SD•0.7 

kraken. U kijkt omhoog en ziet dat een tak aan het 

scheuren is. U doet een paar stappen opzij, zodat 

de tak niet op U, maar achter U valt. 

lager b 

c 

7 

5 

a 

gelijk b 

7 c 

b 

2 

a b gelijk (n=7) 
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Bijlage 4, Verschillen tussen de oorspronkelijke en de vertaalde 

schalen. 

5. Memorization 

This is the ability to memorize and retain new information which 

occurs as a regular or routine part of the task. These new bits of 

information must be memorized to properly accomplish or carry out 

the task. This ability doès not extent either to the memorization 

of the task procedures or to the reeall of any information previously 

learned outside of the given task situation. 

Requires the memorization and 
reeall of a large amount of 
ordered material where the 
associational value of the 
items is low; that is, the \ 
reeall of a given item is not' 
aided by association with (.· 
other items in the series or i 
by association with material l 
external to the series. \ 

I 

Requires the memorization ani 
reeall of a small amount of 
information where there is 
high associational value 
among the items. These itemE 
may be recalled in any orde1 

\ 

~ 

After examining 21 pictures os 
common objects, each paired with 
a 2 digit number for 4 minutes, 
write the appropriate number 
under each picture when they are 
presented in a different order. 

Memorize the names and locations 
of:all the African countries so 
that when an outline map is pre
sented, the countries can be 
correctly labeled. 

Memorize a 3 digit combination for 
a gym locker, including both the 
numbers and direction. 
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Vertaald en bewerkt: 

Onthouden 

Dit is het vermogen nieuwe informatie die nodig is voor het normaal 
uitvoeren van de taak, te bewaren, Het onthouden kan enkele sekonden 
tot enkele weken duren. De bekwaamheid slaat niet op het onthouden 
van taakprocedures, of het onthouden van dingen die buiten de taak
situatie gele~rd zijn. 

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

Vereist het onthouden en kunnen 
weergeven van een grote hoeveel
heid materiaal met weinig aan
knopingspunten voor geheugen
steuntjes. 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 hoe
veelheid informatie waar tussen 
de onderdelen veel verband be
staat. Deze onderdelen kunnen 
in iedere volgorde worden op
genoemd. 

vs opleidings- en ervarings-
informatie: nodig om de taak 
te kunnen uitvoeren. 
Het sereedscha2 waarmee men 
werkt. 

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 

5 moet de nummers erbij schrijven. 

4 

Een systematisch boeknummer in een 
bibliotheek (2 letters=type aan
duiding, 5 cijfers=jaar en volg-

3 nummer) onthouden tijdens het zoek
en van de juiste kast, en het boek. 

2 

Een kamernummer (3 cijfers en let
ters) onthouden waarin hoogte en 
ligging (vleigel) verwerkt zijn. 
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7. Mathematical ReasoninA 

This is th~ ability to reason abstractly using quantitative concepts 
and symbols. In encompasses reasoning through mathematical problems 
in order to determine appropriate operations which can be performed 
to solve them. It also includes the understanding or structuring of 
mathematical problems. The actual manipulation of numbers is not in
cluded in this ability. 

MATHEMATICAL REASONING DISTRINGUISHED FROM OTHER ABILITIES: 

Deals with mathematical 
problems only. 

Deals with understandini or 
structuring of mathemat1cal 
problems. 

Requires reasoning through 
complex mathematical problems 
to determine appropriate 
mathematical techniques to 
be employed for problem · 
solution. May include higher 
order techniques, dètailed 
analyses, designs, and 
designs with multiple 
implications for each 
operation. 

Requires only the most basic 
knowledge of matbematics to 
analyze elementary problems. 
One or two simple matbema
tical operations are adequate· 
for solution 

VS Deductive Reasoning (9) and 
Inductive Reasoning (10): 
Deal with non-mathematical -problems. 

Number facility (8): Deals with 
the manipulation of numbers 
mathematical problems. 

Determine matbematics for 
simulating a lunar approach 
and landing. 

in 

Revial farm production records 
to determine appropriate 
summary statistics. 

As a casbier in a dime store 
understand how to ''make change" 
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7. Probleem oplos~ 

Dit is het vermogen tot abstrakt redeneren, gebruikmakend van kwanti
tatieve 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 aan
gevèn van de manieren van oplossing van problemen. Voor ieder probleem 
is maar één goede oplossing. 

PROBLEEM OPLOSSEN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Gaatover het struktureren van 
problemen. 

Heeft te maken met het begr.ijpen 
of struktureren van problemen. 

Vereist het oplossen van inge
wikkelde problemen of het bere
deneren ervan, om de geschikte 
technieken te bepalen voor de 
oplossing ervan, Kan ook in
houden het maken van opzetten 
of strategieën, waarbij onder
delen als deelproblemen worden 
geformuleerd 

Vereist het oplossen van ele
mentaire problemen. Voor de op-
lossing ervan zijn een of twee 
eenvoudige bewerkingen vol
doende. 

vs 

VS 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

DeduktiEf redeneren (9) en induk-
tief redeneren (10): specifieke 
manieren van probleemoplossing. 

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

Een wiskundig model opstellen vo~r 
het simuleren van het naderen van, 
en langen op de maan. 

Produktiecijfers van een boerderij 
bestuderen om geschikte overzicht
cijfers vàst te stellen. 

Weten hoe je wisselgeld moet terug 
geven, bij het afrekenen aan een 
kassa. 
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9. Deductive reason~ng 

This is the a~ility to apply general concepts or rules to specific 
cases or to praeeed from stated premises to their logical conclusions. 
This ability can also be termed syllogistic reasoning or analytic 
reasoning in that progression is from the whole to the parts. 

DEDUCTIVE REASONING DISTINGUISHED FROM OTHER ABILITIES: 

Reasoning from the general vs Inductive Reasoning ( 10): 
to the specific. Reasoning from the specific 

to the general. 

Deals with non-mathematical Mathematica! Reasoning (7): 
problems. Deals with mathematica! 

I problems only~ 

Vertaald en bewerkt: 

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. 

DEDUKTIEF REDENEREN ONDERSCHEIDEN VAN ANDERE BEKWAAMHEDEN 

Redeneren van het algemene VS Induktief redeneren (1 0): re-
naar het specifieke. deneren van het SJ:!ecifieke 

naar het al~emene. 

10. Induktief redeneren 

Analoog aan deduktief redeneren (schaal 9) is de verw~Jz~ng naar 
"mathematical reasoning" bij de toelichting weggelaten. 

19. Perceptual speed 

This ability involves the speed with which sensory patterns or 
configurations can be cornEared in order to determine identy or 
degree of similarity. Gomparisans may be made either between 
successively or simultaneously presented patterns of configura
tions, or between remembered or standard configurations and 
presented co~figurations. The sensory patterns to be compared 
must occur within the same sense and not between senses. 
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Vertaald en 'ewerkt: 

19. Snelheid van waarnemen 

Deze bekwaamheid heeft te maken met de snelheid waarmee stimulus
patronen of konfiguraties worden ver&eleken, teneinde de mate van 
overeenkomst of verschil te kunnen vaststellen. Er kunnen verge
lijkingen worden gemaakt tussen patronen die tegelijk of na elkaar 
worden aangeboden, of tussen onthouden (standaard) patronen en aan
geboden patronen. De te vergelijken patronen moeten door hetze!~ 
zintuig worden waargenomen (binnen I kanaal worden overgebracht). 

Het patroon is al gevormd en vs Patroonvorming (IS) en 
herkend, het gaat om het ver~e- patroonherkenning ( 16): slaan 
lijken. alleen op vormen of herkennen 

van patroon. 
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Bijlage 5, AfLonding van niet-gehele schaalwaarden. 

In de experimenten l en 2 hebben in totaal 6 verschillende proefper

sonen niet-gehele schaalwaarden toegekend. Ze deden dat in J4 (van 

in totaal 70) profielen, met per profiel gemiddeld 4.5 niet-gehele 

schaalwaarden. 

Van de niet-gehele schaalwaarden was de helft dicht bij een gehele 

waarde (3.2 wordt 3, 4.7 wordt 5) en dus betrouwbaar af te ronden. 

De andere helft van deze oordelen was precies tussen twee gehelen 

in, en daardoor minder duidelijk af te ronden. We hebben deze arbi

trair naar boven afgerond (3.5 wordt 4, 6.5 wordt 7). 

Van het totaal aantal oordelen in de experimenten en 2 (alle proef

personen x alle beoordeelde funkties/kondities x 2J schalen) was plm. 

2% in deze laatste (moeilijk te plaatsen) kategorie. 
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Funktie-aanduidins: Bankwerker van dienst 

Funktie 

De bankwerker van dienst verzorgt zelfstandig en is verantwoordelijk 

voor het verhelpen van technische storingen en lekkages die voorkomen 

tijdens zijn dienst. 

Funktie-omschrijvins 

Verricht zijn werkzaamheden in kontinudienst. Kontroleert of onder

houdt als bankwerker van dienst in beide fabrieken de in- en uit be

drijf zijnde apparatuur, zoals kompressoren, centrifuges, pompen, 

roerwerken, ventilatoren, filters, verdeelwalsen en tt;ansportschroe-

ven. 

Is als technische deskundige toegevoegd aan de chef van dienst en 

dientengevolgde de eerst aangewezene en eerst verantwoordelijke voor 

de werktuigkundige werkzaamheden op kontinudienst. 

Stelt waar technische storingen voorkomen, een juiste diagnose, ver

helpt deze en verstrekt de nodige technische informatie aan de chef 

van dienst. 

Heft technische storingen op volgens tekening of schets van meer in

gewikkelde apparatuur o.a. kompressoren, centrifuges. 

Verstrekt bij voorkomende grote reparaties aan de chef THD de gewenste 

technische informatie en koÖrdineert deze werkzaamheden en coacht de 

bankwerkers van THD. 

Heft technische storingen op, verpakt stopbussen, flenzen, wisselt 

apparatuur uit o.a. pompen, ventialtoren, verdeelwalsen. 

Verhelpt voorkomende lekkages d.m.v. autogeen of elektrisch lassen. 

Zorgt bij voorkomende werkzaamheden voor de juiste onderdelen en mate

rialen uit het magazijn in de fabriek, verwerkt de gebruikte onder

delen administratief zodat aanvulling en bijbestelling kan plaats

vinden. 
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Funktie-aanduiding: Ie operator eindverwerking 

Funktie 

De Je operator eindverwerking verzorgt zelfstandig, samen met een 

hulp-operator, de produktafvoer en naverwerking, nakoeling, op

menging, vanaf de kristalafvoer van de centrifuges tot in de meng

c.q. opslagbunkers en verlaadbunker. 

Funktie-omschrijving 

- In samenwerking met de operators kristallisatie fabriek I en 2 

verzorgt hij het spoelen van de centrifuges. 

De spoelfrequentie wordt door hem bepaald aan de hand van droog

temperatuur en ervaring. 

Hij bedient de tot zijn post behorende apparatuur en installaties 

zoals: droogpijpen, weegapparatuur, transportblowers, verdeel

walsen, zakkenfilters, transportschroeven, cyclonen, enz. en kon

troleert temperatuur en drukken in de meetkamer. 

De vrij grote hoeveelheid pneumatische kleppen vereist een nauw

gezette kontrole. Het werken met vaste stoffen en de hieraan in

haerente problematiek vereist een hoge mate van oplettendheid ten

einde verstoppingen en hiermee gepaard gaande verliezen tegen te 

gaan. 

Voor het transport door de diverse leidingen en apparaten van na

droging en opslagbunkers heeft hij de beschikking over een grapbic 

panel. 

- Hij moet de diverse tripschema's van de eindverwerking kennen en 

aan de hand van deze kennis storingen snel kunnen lokaliseren. 

- De kwaliteitseisen van het eindprodukt dient hij zeer goed te weten 

en hij moet de mogelijkheden kennen om bij afwijkingen doormenging 

van bepaalde produktcharges een mengprodukt te maken dat aan de 

eisen voldoet. 

(Normen: vochtigheid, kleur, helderheid, deeltjesgrootte.) 
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- Hij is verantwoordelijk voor de optimale koncentratie van de kristal

lisatie in fabriek J en 2 door tijdig voldoende af te voeren. 

{Variatie in koncentratie kan aangroeiingen tengevolge hebben, waar

door de opkookbeurten vervroegd kunnen worden, dan wel de ureum

toevoer tijdelijk moet worden geminderd. In beide gevallen produk

tieverlies.) 

- Neemt monsters van het gedroogde produkt en aan de hand van een 

visuele beoordeling neemt hij vooruitlopend op een definitieve uit

slag van het laboratorium reeds maatregelen. 

- De hoeveelheid die gerecirculeerd moet worden (heroplossing) wordt 

door hem bepaald aan de hand vari ervaringsfeiten (vochtigheid, tem

peratuur, enz.). 

- De prioriteit van werkzaamheden in de EV en de fabrieken wordt door 

hem bepaald. 

- Hij is regelmatig betrokken bij heroplossen van vaak vrij grote par

tijen produkt. 

- Door de geografische spreiding van de diverse installaties op zijn 

post is het moeilijk een goed overzicht te behouden. 

- Hij dient een zeer intensieve kommunikatie te onderhouden met de baas/ 

voorman van de verlading, t.a.v. mening van partijen, het overblazen 

van produkt naar verschillende voorraadbunkers e.d. 
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Taakbeschrijving t.b.v.: 

Afdeling: o2-fabriek 2 

funktie: 3e procesregelaar LF 22 

taak: algemene verantwoordelijkheid, bediening, kontrole en admini

stratie van LF-22 met toebehoren. 

Doel van het apparaat LF 22 

Produceren van 99,5%-ige zuurstof en zuivere stikstof. 

Omvang van de taak aan LF 22 

Algemeen 

- MOet volledig op de hoogte zijn met de o2-installatie en beveiligings

schema. 

- Houdt voeling met de procesregelaar apparaat 21 voor wat betreft de 

benodigde produktie. 

Lichtsplitsingsapparaat met toebehoren (turbo, luchtcompressor, o2-turbo 

en o2-compressor). 

In de meetkamer 

- Bdient en kontroleert het meetpaneel van apparaat 22. 

Regelt in nauw overleg met de 2e procesregelaar apparaat 21 de lucht

hoeveelheden van turbo 23, vooral als de turbo's_. gekoppeld zijn. 

- Kontroleert weerstanden regeneratoren en noteert deze lx per wacht. 

- Kontroleert en regelt de drukken, vloeistofstanden, temperaturen en 

regels de produktie volgens opdracht van de opzichter in afhankelijk

heid van de vraag van o2-behoefte, en de vraag naar N2• 

Buiten de meetkamer 

- Tenminste 2x per wacht vloeistof, afspuien via de acetyleenafscheider 

(hoeveelheid volgens voorschrift). Bij mist extra vloeistof uit hoofd

condensor spuien. 

- Iedere wacht éénmaal·olie afspuien uit de stuurcylinders der schakel

afsluiters. 

- Iedere wacht de oliestand van de schakelwals kontroleren, zonodig TD 

waarschuwen. 



- 71 -

Bijlage 6, blz. 5 

Spindels van de schakelafsluiters in noodgevallen reinigen en in

wrijven met molikote. 

- Tenminste I x per wacht de klepkasten uitblazen, tevens de afscheider 

en het filter van de stuurlucht uitblazen. 

- Kontroleert de hoeveelheid o2 naar de totaalverdamper en de tempera

tuur van het afloopwater hiervan alsmede de temperatuur van de o2• 

Stelt de aftap van de c2H2 afscheider aan de hand hiervan in. 

- Ontkoppelingsmechanisme van de snelafsluiters der expansieturbines 

Jx per week beproeven. 

- Kontroleren van koelwater, smering en temperaturen van de lagers der 

expansieturbines in overeenstemming met het voorschrift. 

- Kontroleert hoeveelheid olie in de remcylinders der schakelafsluiters, 

indien nodig bijvullen. 

- Maakt zonodig alle extra analyses. 

- Kontroleert druk van de instrumentenlucht. 

Eens per week (op aanwijzing van opzichter of eerder, afhankelijk van 

analyse en toestand apparaat). 

- o2-totaal verdamper, extra condensor en c2H2 afscheider ontdooien en 

weer in bedrijf nemen, in samenwerking met de 3e PR buiten. 

- In en uit bedrijf nemen, eventueel in samenwerking met opzichter, van 

de c2H2-filters, hierbij het uit bedrijf genomen filter ontdooien, 

regenereren en koud wegzetten. 

-Idem, de co2-filters (Ix per 4 dagen). 

Eens per maand (in de ochtenddienst op aanwijzing van de opzichter). 

- Filter voor stuurlucht met trichlooractyleen of tetrachloorkoolstof 

reinigen. 

Ontdooi-installatie 

Ontdooi-projekten tijdens bedrijf of eventueel uit bedrijf van het appa

~ (op aanwijzing en samen met opzichter). 

- Afsluiters aan luchtsplitsingsapparaat. 

- Expansieturbines. 

- c2H2-filters. 
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- Extra kondensor en afscheider. 

Ontdooiprojekten tijdens het uit bedrijf nemen van het apparaat 

- Regeneratoren. 

- Pijpenbundels regeneratoren. 

- Onderzuil en verdamper. 

- Hulpkoeler van de onderzuil. 

- Bovenzuil. 

- Wasstikstofkoelers. 

- co2-filters. 

- c2H2-filters. 

- Extrakondensor en c2H2-afscheider. 

- Tegenstromer. 

- Dauwpunt bepalen tijdens het werken met lucht door het ontdooistation 

(lx per 4 uur). 

Expansieturbines 

- Kontroleert temperaturen en drukken (in het bijzonder uitlaattempera

tuur der expansieturbine). 

- Neemt de juiste maatregelen bij de volgende alarmen: 

• wegvallen netspanning 

• te hoog toerental 

• te lage oliedruk 

• max. druk geëxpandeerde lucht. 

Algemeen 

- Turbo-kompressor 23. Bijregelen van de luchthoeveelheid afhankelijk 

van de door de opzichter opgegeven te leveren kapaciteit. 

- Neemt de juiste maatregelen bij een in werking treden van een of meer 

alarmen (waarschuwt eventueel opzichter of kollega's). 

- Vult iedere 2 uur de bedrijfsstaten nauwkeurig in, met vermelding van 

eventuele storingen of verandering. 

- Houdt het hem toegewezen gedeelte der installatie schoon (volgens 

schoonmaakrooster). 

- Houdt zich aan de voorschriften en voert opdrachten uit. 
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- Stelt apparaat in of buiten werking onder toezicht van opzichter. 

- Uit hoofde van zijn funktie kan hij de procesregelaar (buiten) die 

werkzaamheden laten verrichten, die hij voor een goede bedrijfsgang 

noodzakelijk acht. 

- Kontroleert regelmatig of beveiligingen doelmatig werken (zie werk

rooster TD). 

- Werkt nauw samen met de andere procesregelaars t.a.v. alle werkzaam

heden voortvloeiend uit de o2-afname schommelingen (in het bijzonder 

t.a.v. fabriek A). 

- Maakt 2x per wacht een kontrole langs de gehele installatie buiten 

de meetkamer. 

- Waarschuwt de storingsdienst zo snel mogelijk bij uitval van één van 

de machines. 

- Waarschuwt ZF 1 zo snel mogelijk bij uitval van een o2-kompressor in 

verband met eventuele overname. 

- Assisteert zonodig bij storing en/of uitval de 2e procesregelaar 

buiten. 




