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Inhoudsopgave

In deze digitale handleiding heeft u de mogelijkheid snel naar de informatie te gaan die u nodig heeft. Zo komt 
u door op één van de onderwerpen of op de bookmarks links in de onderstaande inhoudsopgave te klikken gelijk 
op de desbetreffende pagina. Ook vindt u in het voorwoord een link naar meer informatie over de auteurs en in 
hoofdstuk 4 treft u diverse links aan naar de gebruiksinformatie over het Hogrefe Testsystem (HTS 5). Deze links 
zijn zwart onderstreept. 
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Voorwoord

Bijna 80 jaar na de ontwikkeling van figurale matrijzen door Raven in 1938 (zie Raven, 1941) wordt in het instrument 
DESIGMA-Advanced (Design a Matrix) een nieuw responsformat gebruikt om de algemene cognitieve vaardig-
heden te beoordelen. Ten opzichte van de reguliere figurale matrijzentests vormt dit innovatieve responsformat 
het belangrijkste voordeel van de DESIGMA-A. De kandidaten moeten de ontbrekende cel in een figurale matrijs 
zelf construeren in een geautomatiseerde testomgeving. Daardoor worden de problemen die zich kunnen voor-
doen bij het gebruikelijke responsformat waarbij de kandidaat de juiste oplossing kiest uit een serie alternatieven 
vermeden. Die problemen zijn met name het gevolg van het feit dat het juiste antwoord samen met een reeks 
foute antwoordalternatieven (afleiders) gepresenteerd wordt. Dit biedt de kandidaat de kans een uitsluitings-
strategie toe te passen: eerst zoveel mogelijk afleiders elimineren en vervolgens gokken welke van de resterende 
opties de meest waarschijnlijke oplossing is. Indien er een mogelijkheid bestaat om te gokken wordt de test rela-
tief gemakkelijker, hetgeen problematisch is indien deze wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen 
met een meer dan gemiddeld hoge intelligentie. Deze zwakte van de reguliere matrijzentests is bij de DESIGMA-A 
niet aan de orde.

De DESIGMA-A is bedoeld om te kunnen differentiëren tussen personen op een hoger vaardigheidsniveau. Uit de 
resultaten met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van de opgaven blijkt dat de DESIGMA-A deze verwachtingen 
waarmaakt. Daarnaast blijkt uit andere empirische gegevens die in deze handleiding nader worden toegelicht, dat 
deze test een goede psychometrische kwaliteit heeft. De objectiviteit bij het maken en analyseren van deze test 
wordt gewaarborgd door het gebruik van een geautomatiseerde testomgeving. Met de beschikbare normen kun-
nen de testresultaten geïnterpreteerd worden voor de populatie van hoger opgeleide personen, van starters op 
de arbeidsmarkt tot senior level professionals. 

In het algemeen kan het instrument gebruikt worden voor selectie van kandidaten op basis van algemene cogni-
tieve vaardigheden voor bijvoorbeeld vacatures, ontwikkeltrajecten of opleidingen. Daarnaast kan het instrument 
ingezet worden om intra-individuele verschillen vast te stellen op relevante onderzoeksgebieden (bijv. differen-
tiële psychologie, onderwijspsychologie). 

Wij maken graag gebruik van de gelegenheid om een aantal mensen te bedanken die een bijdrage hebben gele-
verd aan de DESIGMA-A en die het mogelijk hebben gemaakt dat wij de test in deze vorm hebben kunnen publi-
ceren in Duitsland en nu ook in Nederland. In de eerste plaats bedanken wij prof. dr. Julia Karbach en dr. Corinna 
Reichl, evenals hun studentassistenten, voor hun steun tijdens de gegevensverzameling. Daarnaast bedanken wij 
prof. dr. Franzis Preckel voor de constructieve wijze waarop wij het responsformat hebben besproken. Dit heeft tot 
een dieper inzicht in de theoretische achtergrond geleid zoals dat in deze handleiding tot uiting komt. Tot slot 
willen wij Jürgen Hogrefe, Jörg Hampe en Stefanie Boigs van Hogrefe bedanken voor hun steun en geduld.

Saarbrücken, oktober 2016

Prof. Dr. Frank M. Spinath & Dr. Nicolas Becker

https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_M._Spinath
https://www.psych.uni-goettingen.de/de/experimental/people/nicolas-becker


Inleiding

In deze handleiding wordt de DESIGMA-Advanced (Design a Matrix test) nader toegelicht. Ten opzichte van de 
reguliere figurale matrijzentests vormt het innovatieve responsformat het belangrijkste voordeel van de 
DESIGMA-A. Kandidaten kunnen het juiste antwoord niet kiezen uit een aantal beschikbare antwoordalternatie-
ven, maar moeten het correcte antwoord met behulp van figurale elementen zelf construeren. Door deze aanpak 
wordt het gebruik van uitsluitingsstrategieën en het gokken van het juiste antwoord beperkt. Hierdoor wordt een 
algemene cognitieve vaardigheid gemeten die meer gebaseerd is op het inzicht in structurele regels binnen de 
itemreeksen dan bij de reguliere figurale matrijzentests het geval is. Een bijkomend voordeel is dat dit de moge-
lijkheid biedt opgaven te ontwikkelen met een hogere moeilijkheidsgraad. Dergelijke opgaven zijn met name van 
belang bij de diagnose van de cognitieve vaardigheden. 

De DESIGMA-A is ontwikkeld met het oog op een goed discriminerend vermogen bij personen met meer dan 
gemiddelde cognitieve vaardigheden. 

De handleiding is opgesplitst in de volgende vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de theoretische 
achtergrond van figurale matrijzen beschreven. Daarbij ligt de nadruk met name op de uitdagingen die de con-
structie van afleiders met zich meebrengt die van essentieel belang zijn voor het responsformat. In het tweede 
hoofdstuk wordt nader ingegaan op het constructieformat van figurale matrijzen. Het constructieformat is essen-
tieel is voor de presentatie van de opgaven. Ook wordt aandacht besteed aan de constructieprincipes die zijn toe-
gepast bij het ontwerpen van opgavereeksen. Dit is in overeenstemming met de eisen die volgens de theorie aan 
de itemconstructie worden gesteld. In hoofdstuk drie wordt het doel en de doelgroep van de DESIGMA-A met de 
toepassingen beschreven. In hoofdstuk vier wordt het gebruik en de interpretatie van de test toegelicht. Vervol-
gens wordt in hoofdstuk vijf stil gestaan bij de ontwikkeling van de DESIGMA-A en de psychometrische gegevens. 
Hierin wordt aandacht besteed aan de onderbouwing van met name de moeilijkheidsgraad, de betrouwbaarheid 
en het discriminerend vermogen van de items en wordt de Europese normgroep beschreven. 



1	 Theoretische	achtergrond

1.1	 Diagnosticeren	van	cognitieve	vaardigheden	met	figurale	matrijzen
Intelligentie weerspiegelt een psychologisch construct dat essentieel is voor veel gebieden van het menselijk leven 
(zie. Brand, 1987; Gottfredson, 1997, 2004; Rost, 2010). Hoewel er verschillende theoretische benaderingen zijn 
die de structuur van dit construct beschrijven (bijv. Vernon, 1950; Horn & Cattell, 1966; Jäger, 1967; Carrol, 1993; 
McGrew, 2008), maken de meeste benaderingen gebruik van het concept van de algemene factor g (Spearman, 
1904). Aangezien figurale matrijzen bewezen hebben dat zij een goede indicatie vormen voor die factor g 
(Marshalek, Lohman & Snow, 1983; Carpenter, Just & Shell, 1990), kunnen zij als essentieel worden aangemerkt 
voor de diagnose van intellectuele vaardigheden.

Figuur	1.1  Figurale matrijs

Het meest invloedrijke model met betrekking tot het oplossen van figurale matrijzen is beschreven door Carpenter 
et al. (1990) en het bevat drie opeenvolgende stappen. Deze worden nader toegelicht aan de hand van het voor-
beeld in figuur 1.1: 

1 Het zoeken naar overeenkomsten. 
Allereerst wordt de itemreeks gecodeerd en geanalyseerd op basis van gemeenschappelijke regels waaruit 
groepen figurale elementen doorgaans zijn opgebouwd. In dit voorbeeld moeten pijlen en cirkels als verschillende 
groepen elementen worden aangemerkt.

2  Inductie van regels. 
Tijdens de tweede stap worden variaties in de regels die voor de groepen gelden in kaart gebracht. In dit voorbeeld 
moet bijvoorbeeld onderkend worden dat de pijlen 90° naar links draaien van de ene rij naar de andere, terwijl ook
opgemerkt moet worden dat het aantal cirkels een optelsom is van de cirkels in de eerste twee cellen van een rij.
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3 Genereren en selecteren van een respons.
Door het toepassen van de ontdekte regels wordt de oplossing cognitief gegenereerd en geselecteerd uit de be-
schikbare antwoordalternatieven. In dit voorbeeld zou de figuur in optie A gegenereerd en geselecteerd moeten 
worden.

1.2	 Samenstelling	van	figurale	matrijzen		
Veel van de beschikbare figurale matrijzentests (bijv. Forman, 1979; Hossiep & Hasella, 2010; Heller, Kratzmeier & 
Lengfelder, 1998; Naglieri, 2003; Daniels & Booth, 2004), maken gebruik van een gelijksoortig responsformat en 
lijken qua samenstelling ook op elkaar. Meestal worden de figurale matrijzen als meerkeuze-opgaven gepresen-
teerd. De opgave bestaat uit een vierkante matrijs met doorgaans 3x3 cellen (bijv. Heller, Kratzmeier & Lengfelder, 
1998; Naglieri, 2003). Die cellen zijn gevuld met geometrische figuren op basis van één of meer variatieregels die 
voor de hele matrijs gelden. Er is één (lege) cel die ingevuld of opgelost moet worden. De kandidaat moet het juiste 
antwoord kiezen uit een aantal geometrische figuren die lijken op die in de matrijs. Er is echter maar één figuur 
waarmee de matrijs logischerwijs correct voltooid kan worden doordat op de betreffende figuur de variatieregels 
van de betreffende itemreeks van toepassing zijn. De resterende alternatieven zijn afleiders, symbolen die welis-
waar lijken op die in de matrijs, maar waarmee de matrijs niet correct gecompleteerd kan worden. 

1.3	 Constructie	van	figurale	matrijzen
Figurale matrijzen worden geconstrueerd door een herhaalde toepassing van ontwerpregels op een reeks cellen 
met geometrische figuren. Dat betekent dat de cellen stap voor stap worden ingevuld. Vervolgens wordt de laat-
ste cel met de oplossing verwijderd en als correct antwoordalternatief aan de antwoordalternatieven toegevoegd. 
Er zijn veel gegevens beschikbaar over de constructie van figurale matrijzen. Op basis van het model van Carpenter 
et al. (1990) kunnen de ontwerpregels in twee verschillende categorieën opgesplitst worden:
1 Conceptuele regels beschrijven de regels die toegepast moeten worden op de figurale elementen van de 
 matrijs. Daardoor wordt de complexiteit van de inductie van de regels beïnvloed (zie paragraaf 2.2.3 Variatie-
 regels voor de implementatie in de DESIGMA-A).
2 Perceptuele regels hebben betrekking op de optische samenstelling van de itemreeksen en beïnvloeden de 

complexiteit van het vinden van overeenkomsten. Daarmee kan de complexiteit van de opgaven worden beïn-
vloed door zowel af te wijken van de beginselen van een goede constructie (Primi, 2001), als ook door gebruik te 
maken van de opvallende kenmerken van de toegepaste figurale elementen (Meo, Roberts & Marucci, 2007). 

 Bovendien ontstaat er grotere itemcomplexiteit wanneer symbolen met elkaar interfereren, vervormd worden 
of tot één figuur versmelten (zie paragrafen 2.2.4 Enkele en meervoudige variaties en 2.2.5 Symboolprincipes 
voor de implementatie in deze test). 

1.4	 Problemen	bij	de	constructie	van	antwoordalternatieven	
Bij reguliere figurale matrijzen wordt de correcte oplossing samen met een aantal afleiders opgenomen in een 
reeks antwoordalternatieven. Dit brengt het probleem met zich mee dat de kans aanwezig is dat het goede 
antwoord gegokt wordt. Die kans kan echter verkleind worden door het aantal alternatieven te vergroten. 
De volgende aspecten zijn echter problematischer van aard:
1 Er zijn geen strategieën beschikbaar voor de constructie van afleiders. In de literatuur is hier tot nu toe weinig 

aandacht aan besteed en de onderzoeken die gedaan zijn, hebben uitsluitend betrekking op specifieke aspecten
 van de constructie en zijn niet adequaat gevalideerd (Guttman & Schlesinger, 1967; Wendeler, 1973; Hornke &
 Habon, 1984; Vodegel Matzen, van der Molen & Dudink, 1994; Arendasy & Gittler, 2003; Hossiep & Hasella, 2010).
2 Aangezien de aanwezigheid van antwoordalternatieven waar de kandidaat uit moet kiezen cruciaal is voor 

de werkwijze van de kandidaat, heeft een gebrek aan strategieën voor de constructie van afleiders meer 
negatieve consequenties. In de eerste plaats blijkt uit onderzoeken naar oogbewegingen dat kandidaten de 
antwoordalternatieven al aan het begin van het testproces onderzoeken (Putz-Osterloh, 1981; Carpenter et 
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al., 1990). Verder blijkt dat het onderzoek van de antwoordalternatieven toeneemt indien de kandidaat de 
constructieregel niet herkent (Putz-Osterloh, 1981) maar ook bij kandidaten met slechtere testresultaten in het 
algemeen (Bethell-Fox, Lohman & Snow, 1984; Carpenter et al., 1990).

3 De gegevens uit de onderzoeken naar oogbewegingen kunnen niet volledig door bestaande oplossingsmodel-
len worden verklaard. Volgens Carpenter et al. (1990) moet de correcte figuur eerst cognitief worden gegene-
reerd waarna deze met de antwoordalternatieven wordt vergeleken. Vervolgens wordt het antwoord geselec-
teerd dat het meest overeenkomt met de cognitief gegenereerde oplossing. De benadering van Putz-Osterloh 
(1981) lijkt echter meer plausibel van aard. Zij gaat uit van een tweevoudig oplossingsproces dat een inductieve 
strategie impliceert waarbij de itemreeks maar ook de antwoordalternatieven worden vergeleken op basis van 
de relevante constructiekenmerken. Een uitgebreidere beschrijving van deze benadering en empirisch bewijs 
op dit gebied is echter nog niet beschikbaar.

4 De kans dat het goede antwoord gegokt wordt, kan vergroot worden door uitsluitingsstrategieën te gebruiken. 
Er is bewijsmateriaal beschikbaar dat erop duidt dat er een strategie bestaat waarbij zoveel mogelijk afleiders 
worden uitgesloten en er vervolgens gegokt wordt op een van de resterende antwoordalternatieven op basis 
van geconstateerde subregels of op basis van een vergelijking van itemreeksen. Uit foutenanalyses blijkt dat 
de voorkeur uitgaat naar afleiders die correcte subregels bevatten (Vodegel Matzen et al., 1994; Carpenter et 
al., 1990; Babcok, 2002; Preckel, 2003; Hossiep & Hasella, 2010). Het blijft uiteraard mogelijk dat kandidaten op 
het verkeerde antwoord van de resterende opties gokken na het uitsluiten van antwoordalternatieven die niet 
aan de correcte subregels voldoen. Er zijn gegevens bekend over kandidaten die in dergelijke situaties wel goed 
gokken en daarvoor wordt verwezen naar Putz-Osterloh (1981). Uit dit onderzoek waarbij de kandidaten hardop 
moesten denken, bleek dat 25% van de personen die opgaven correct opgelost hadden, niet konden formuleren 
welke regels zij met betrekking tot de itemreeks hadden gebruikt.

5 Uit theoretische analyses blijkt dat het correcte antwoord eenvoudig achterhaald kan worden door de ant-
woordalternatieven te analyseren. White en Zammarelli (1981) beschrijven evenals Mittring en Rost (2008) een 
strategie die gebaseerd is op het tellen van de figurale elementen en het onderkennen van delen en gemeen-
schappelijke elementen binnen de antwoordalternatieven. Op die manier werd een significant aantal van de 
figurale matrijsopgaven in ‘gewone’ tests opgelost. Op dit moment ontbreekt echter de empirische onder-

 bouwing voor de toepassing van dergelijke strategieën.
6 De moeilijkheidsgraad van een figurale matrijs verandert als er geen afleiders beschikbaar zijn. Rahders (1978) 

vergeleek de moeilijkheidsgraad van reguliere figurale matrijzen met die van matrijzen met een zogeheten 
constructievoorwaarde waarbij kandidaten zelf de correcte oplossing moesten tekenen. In dit geval bleken de 
opgaven met de constructievoorwaarde significant moeilijker te zijn, hetgeen erop duidt dat kandidaten voor-
deel hebben van een presentatie met antwoordalternatieven. Daarnaast bleek bij beide presentatiemethodes 
dat er geen sprake was van een significante relatie in de rangorde van de moeilijkheidsgraad van de items. Dit 
zou verklaard kunnen worden door onderzoeken naar oogbewegingen waarin geconcludeerd wordt dat het 
belang van de afleiders in het oplossingsproces uiteenloopt (Putz-Osterloh, 1981; Bethell-Fox, Lohman & Snow, 
1984; Carpenter et al., 1990). Er kunnen verschillen bestaan tussen personen in de manier waarop zij een oplos-
sing zoeken. Dat zou tot een verschil kunnen leiden in de mate waarin zij gebruik maken van die afleiders. Een 
alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat de twee presentatietechnieken verschillende vaardigheden meten.

 
De hierboven beschreven gegevens duiden op twee soorten problemen. Allereerst is het vanuit een theoretisch 
perspectief twijfelachtig of het gewenste gedrag bij het maken en oplossen van de test – waarbij uitsluitend 
gebruik gemaakt zou moeten worden van het ontdekken van de gehanteerde regels voor de matrijs – zich ook 
daadwerkelijk manifesteert. Het tweede probleem is dat de afname van de moeilijkheidsgraad van de items als 
gevolg van de presentatie van afleiders een grote praktische uitdaging blijkt te zijn. Dit is met name het geval bij 
het ontwikkelen van opgaven die bedoeld zijn om de intellectuele vaardigheden te meten. Daarbij moet er ook 
gebruik gemaakt worden van opgaven die zeer moeilijk of onmogelijk op te lossen zijn om tussen kandidaten met 
(iets) hoger dan gemiddelde cognitieve vaardigheden te kunnen differentiëren. Dat betekent dat er gebruik moet 
worden gemaakt van meer gecompliceerde itemreeksen met veel cellen en variatieregels om een adequate moei-
lijkheidsgraad van de items te realiseren (zie Preckel, 2003).



3	 Doel,	doelgroep	en	toepassingen

3.1	 Doel	
Het doel van de DESIGMA-A is om te kunnen differentiëren tussen personen met een (iets) hoger dan gemiddeld 
niveau van cognitieve vaardigheden, waarbij er op basis van de resultaten een uitspraak gedaan kan worden over 
de cognitieve capaciteiten van een persoon als individu of ten opzichte van anderen in een groep. 

3.2	 Doelgroep
Het instrument is bedoeld om te gebruiken bij kandidaten met een opleiding op bachelor-niveau of hoger. 
NB: Kandidaten die nog geen vervolgopleiding hebben afgerond maar wel voldoende vooropleiding daarvoor 
hebben (havo of vwo) zouden in principe ook getest kunnen worden met dit instrument, maar een normering 
specifiek voor deze groep ontbreekt vooralsnog.  

3.3	 Toepassingen
In het algemeen kan het instrument gebruikt worden voor een selectie van kandidaten op basis van algemene 
cognitieve vaardigheden (bijvoorbeeld bij het invullen van vacatures of het bepalen van geschiktheid voor een 
opleiding of ontwikkelprogramma). De DESIGMA-A geeft de assessor, coach, opleider, leidinggevende of HR-pro-
fessional inzicht in de cognitieve capaciteiten van kandidaten, werknemers of studenten. De DESIGMA-A kan 
hierbij zowel in groepsverband als individueel worden afgenomen. 

Daarnaast kan het instrument ingezet worden om intra-individuele verschillen vast te stellen op relevante onder-
zoeksgebieden (bijvoorbeeld differentiële psychologie of onderwijspsychologie). Op het gebied van de individuele 
diagnose kent het instrument echter een aantal beperkingen. Op dat vlak kan het instrument alleen maar zinvol 
worden gebruikt indien een vergelijking aan de hand van de beschikbare normen (hoog opgeleide personen van 
jong tot oud) van specifiek belang is. Ondanks deze beperking is de publicatie van dit instrument relevant om de 
toepassing van deze test zowel in de praktijk als voor onderzoeksdoeleinden mogelijk te maken. Gezien de 
bestaande, brede toepassingsgebieden is dat naar ons idee een legitieme procedure.
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