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E E N  I N S T R U M E N T  V O O R  H E T  M E T E N  V A N  C O G N I T I E V E  
V A A R D I G H E D E N  

BESCHRIJVING PROJECTPLAN 

INTRODUCTIE 

De 'Stichting GATB-Research' is opgericht om de kwaliteit van psychologische 
meetinstrumenten en de toepassing daarvan bij het meten van in het bijzonder cognitieve 
vaardigheden, op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Daartoe is in het kader van de 
Stichting een van oorsprong Amerikaanse test aangepast aan de Nederlandse situatie. Deze 
test heeft lang een belangrijk deel uitgemaakt van het voor psychologen beschikbare 
testinstrumentarium, maar heeft nu het eind van zijn levensduur bereikt. De Stichting wil nu 
het meten van cognitieve vaardigheden op een hoger plan brengen door de mogelijkheden die 
de computer biedt, beter te benutten. Dat moet het mogelijk maken hogere orde cognitieve 
kwaliteiten (denk aan begrip, inzicht, overzicht, beoordelingsvermogen) op een betrouwbare 
en valide manier te meten. 

DOEL 

Het eindproduct moet zijn een opdracht (spel), waarin de deelnemer voor diverse uitdagingen 
gesteld wordt, waarop verstandig gereageerd moet worden. 'Verstandig' wil zeggen doelmatig 
voor het doel dat meegegeven wordt bij de opdracht. Elke spelersactie wordt gewaardeerd op 
'verstandigheid', of anders gezegd: gescoord op de competenties die het spel moet meten.  Als 
competenties zijn gekozen analytisch vermogen, sensitiviteit (gevoelig zijn voor wat er zich in 
de omgeving afspeelt) en besluitvaardigheid. Definities van deze competenties met 
voorbeelden van competent gedrag worden in een bijlage gegeven. 

Als scenario is gekozen voor een cruiseschip waarbij de speler de kapitein is van dit schip. Een 
uitgebreid scenario is als bijlage bijgevoegd. Naast het gegeven dat elke actie van de speler tot 
een nieuwe situatie leidt, moet er ook ruimte zijn voor autonome ontwikkelingen (denk aan 
een lek in het schip; zonder ingrijpen zal het zinken.) 

Het spel moet begrensd zijn in tijd (strikt genomen hoeft het niet langer te duren dan nodig is 
om de competenties voldoende betrouwbaar te meten). 

De doelgroep voor de opdracht wordt gevormd door mensen met een (verondersteld) werk- en 
denkniveau op Hbo- of Mbo-niveau. Uiteindelijk zal het instrument ingezet worden bij het 
psychologisch testen van mensen in het kader van sollicitaties of loopbaanbegeleiding. 

Voor zover bekend zijn er nog geen andere vergelijkbare psychologische instrumenten. Tot op 
dit moment geldt dat vrijwel alle intelligentietests meerkeuzetests zijn. Dat wil zeggen dat 
mensen een voorgestructureerde vraag krijgen voorgelegd met een beperkt aantal 
antwoordmogelijkheden, waaruit zij het juiste antwoord moeten kiezen. In de meeste gevallen 
worden deze vragen binnen enkele tientallen seconden of hooguit enkele minuten beantwoord. 
Hoewel dit soort instrumenten hun waarde ruimschoots bewezen hebben, is de gedachte dat 
zij een deel van de cognitieve vaardigheden niet kunnen meten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 
om vaardigheden waarbij gegevens op onderlinge samenhang en relevantie beoordeeld 
moeten worden. 

Het bijzondere van de gevraagde toepassing is dat, in tegenstelling tot de gebruikelijke tests, 
de deelnemer geen expliciete vragen wordt gesteld, maar dat de meting van de betreffende 
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cognitieve vaardigheden als het ware in het verborgene gebeurt ('stealth'). Elke keer wanneer 
de deelnemer in het spel een actie onderneemt, wordt deze actie gebruikt om de meting van 
de cognitieve vaardigheid te verbeteren. Uit de literatuur is één domein bekend waarin deze 
benadering is ontwikkeld: het toetsen van leren na het volgen van onderwijs. In dit geval 
wordt met behulp van een computerspel onderzocht of de leerling de onderwezen stof 
daadwerkelijk begrepen heeft en kan toepassen op problemen uit het onderwezen 
kennisgebied. De leerling speelt het spel en uit de spelacties blijkt of hij of zij zich de stof heeft 
eigengemaakt. 

Het project is interessant omdat het een vernieuwing van het psychologisch instrumentarium 
betekent. Met behulp van het te ontwikkelen systeem moeten cognitieve vaardigheden 
meetbaar gemaakt worden die tot nu toe niet of nauwelijks objectief te meten zijn. 

Maatschappelijk is het project interessant omdat het om cognitieve vaardigheden gaat die 
maatschappelijk relevant en dus voor elk mens belangrijk zijn. 

Voor de deelnemende student is het project mede interessant omdat het vereist om heel 
diverse kennis en vaardigheden te integreren in een werkend product. Daarnaast is de 
ontwikkeling van het spel interessant, omdat er veel flexibiliteit in de acties van de speler 
wordt gevraagd. Verder lijkt het idee om voor het doeldomein een vernieuwende toepassing te 
maken wat als zodanig uitdagend genoeg is om het project voor de studenten interessant te 
maken. Juist omdat het vernieuwend is en er ongebaande paden bewandeld moeten worden, 
kunnen studenten veel ervaring opdoen als het gaat om zaken als samenwerking en 
projectorganisatie. Deze ervaring zal studenten in hun verdere carrière ongetwijfeld van pas 
komen. 

'DELIVERABLES' 

Uitkomst van het project zou moeten zijn: 

 Een computerspel dat zich afspeelt binnen het aangeleverde scenario, waarbij de 
deelnemer door passende acties aan de meegegeven opdracht moet voldoen. 

 Binnen het spel een 'scoringssysteem' integreren wat het mogelijk maakt elke actie van 
de speler te scoren op de aangegeven competenties.  In eerste instantie wordt dit 
gerealiseerd met een regel gebaseerd systeem. Volgens de beschikbare literatuur zou 
dit scoringssysteem verwezenlijkt kunnen worden met een Bayesiaans netwerk.  
Afhankelijk van tijd en belangstelling van het projectteam, is dit een mogelijk 
alternatief. Als het spel gestopt is, is de uitkomst meteen beschikbaar. De 
competentiescores zijn dus niet hetzelfde als de spelscores! 

 Een verslag van de ontwikkeling van het geheel waarin de nadruk ligt op het bespreken 
van de problemen waar men tegen aanliep en de gevonden/gekozen oplossingen. 
Voorstellen voor de volgende stap in de ontwikkeling van het bedoelde systeem. 

 De code met documentatie zodat een en ander door anderen verder ontwikkeld kan 
worden. 

De projectduur wordt bepaald door de universiteit. 

ONTWERPGRENZEN 

Voor het ontwikkelen van het bedoelde systeem is een scenario nodig (een omgeving 
waarbinnen een en ander zich afspeelt) voor het spel. Dit scenario moet voldoende houvast 
bieden voor het ontwikkelen van het spel. Daarnaast worden cognitieve competenties gegeven 
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die met het spel gemeten moeten worden. Van deze competenties worden definities gegeven, 
samen met beschrijvingen van gedrag dat positief of negatief scoort op deze competenties. 
Van de studenten wordt verwacht dat zij in staat zijn deze aanwijzingen te vertalen in 
scoringsregels in het spel. 

Omdat het voor de studenten om een nieuw domein zal gaan, is begeleiding beschikbaar om 
het project op het (bedoelde) spoor te houden. 

De uiteindelijke toepassing moet kunnen draaien op gangbare desktopapparatuur. Extra input- 
of outputmodules moeten niet nodig zijn (in de toekomst is een virtuele omgeving waarin de 
speler interacteert misschien een mooi einddoel; in dit stadium is dat science fiction). Een 
bijkomende wens is dat inhoud en 'spelmachine' zoveel mogelijk gescheiden worden, opdat 
later nieuwe scenario's of nieuwe competenties niet (of zo weinig mogelijk) leiden tot het 
opnieuw programmeren van het systeem. 

Voor de deelnemer is het enige dat gewenst is dat hij of zij zich aan de spelopdracht houdt. 
Hier ligt in theorie een ethisch punt: men vraagt iemand een spel te spelen en men meet 
stiekem ('stealth') een of meerdere persoonseigenschappen. In de praktijk zal dit geen 
probleem zijn. Ten eerste moet men transparant zijn naar de deelnemer en daarom deze 
vooraf informeren dat de taak gebruikt wordt om de betreffende eigenschappen te meten. In 
theorie zou dat de meting tijdens het spel kunnen verstoren, maar eenmaal begonnen zal naar 
verwachting het spel de deelnemer zodanig opslokken dat de voorinformatie geen rol meer 
speelt. 

GEBRUIK 

Het spel is een soort rollenspel: de deelnemer neemt in het spel een bepaalde rol aan en moet 
de daarbij behorende opdracht uitvoeren. Bij aanvang krijgt de deelnemer een beschrijving 
van de situatie en zijn of haar rol daarin. Daarnaast is er informatie nodig over hoe het spel te 
bedienen. Voor de bediening moet een muis en toetsenbord volstaan. Voor output is in principe 
een beeldscherm voldoende. Geluid is mogelijk, maar niet per se wenselijk. Om storend geluid 
voor anderen te vermijden, zouden deelnemers dan een koptelefoon moeten dragen. 

In het spel gaat het om de inhoud, de aankleding is secundair. Mooier is natuurlijk altijd beter 
dan minder mooi, maar in dit stadium moet de energie in de inhoud gestoken worden. 
Uitvoering in 2D-animatie is geen probleem en tekst mag ook. 

VEREISTE MATERIALEN 

Op dit moment lijken geen specifieke materialen nodig. In de loop van het project zal duidelijk 
moeten worden of specifieke software noodzakelijk is. 

De toepassing zal al doende zeker door de deelnemers aan de projectgroep getest worden, 
waarbij hun ervaringen zullen bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van het systeem. Zodra 
een systeem beschikbaar is dat aan de buitenwereld getoond kan worden, zullen de aan de 
Stichting GATB-Research deelnemende adviesbureaus bereid zijn mee te werken aan het 
testen van het systeem. 

CONTACTPERSOON 

Namens de Stichting GATB Research: Drs. A.E. (Ton) Akkerman. 


