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Verwachtingen van sollicitanten

Reeks ‘Psychologische instrumenten’

Validatie van een vragenlijst over 
verwachtingen van sollicitanten1

Bert Schreurs, Eva Derous, Karin Proost, Guy Notelaers en Karel De Witte*

In dit artikel wordt de ontwikkeling en validatie van de Applicant 
Expectation Survey (AES-15) voorgesteld, een vragenlijst over verwach-
tingen van sollicitanten met betrekking tot de kenmerken van selectie-
procedures. De AES-15 bestaat uit 15 items en is een verkorte en meer 
verfijnde versie van de originele AES-26, die 26 items bevat (Schreurs, 
Derous, Proost, Notelaers & De Witte, 2008). De AES-15 is samengesteld 
uit vijf schalen: Warmte/respect, Potentieel kunnen tonen, Moeilijkheid om 
te faken, Onbevooroordeeldheid, en Feedback. Resultaten uit drie verschil-
lende studies met sollicitanten voor overheids-, bedienden- en manage-
mentfuncties (totale N = 2178) boden ondersteuning voor het vooropge-
stelde 5-factorenmodel, zowel voor sollicitanten met als zonder voorgaande 
selectie-ervaring. Verder zijn significante verbanden gevonden met theore-
tisch gerelateerde constructen zoals attractiviteit van de baan, organisatie-
attractiviteit, geloof in tests, positief en negatief affect, en percepties van 
de selectieprocedure (zoals gemeten na afloop van de procedure). Op basis 
van de resultaten wordt geconcludeerd dat de AES-15 een veelbelovend 
meetinstrument is, dat een bijdrage kan leveren aan het onderzoek over 
percepties van sollicitanten en aan de selectiepraktijk.
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1 Inleiding
De kwaliteit van selectieprocedures hangt niet alleen af van psychometrische ken-
merken, zoals de betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte tests, maar ook van 
de aanvaarding van de selectieprocedures door de sollicitant (bijv. Iles & Robertson, 
1997). Het onderzoek in deze richting, en meer bepaald het onderzoek naar de wijze 
waarop sollicitanten selectieprocedures ervaren en percipiëren, heeft sinds zijn begin-
periode in de jaren tachtig van de vorige eeuw een zelfstandige plaats verworven in 
de selectieliteratuur (bijv. Hausknecht, Day & Thomas, 2004). Vanaf de jaren negen-
tig heeft een aantal auteurs vragenlijsten ontwikkeld om te meten hoe sollicitanten 
selectieprocedures ervaren. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Test Attitude Survey 
(TAS; Arvey, Strickland, Drauden & Martin, 1990) en de Selection Procedural Justice 
Scale (SPJS; Bauer, Truxillo, Sanchez, Craig, Ferrera & Campion, 2001). Deze vra-
genlijsten meten percepties van sollicitanten na afloop van de procedure (posttest).
Recent heeft een aantal onderzoekers (bijv. Bell, Ryan & Wiechmann, 2004; Derous, 
Born & De Witte, 2004) gepleit om meer aandacht te besteden aan wat sollicitanten 
vooraf verwachten van de selectieprocedure (d.w.z. ‘selectieverwachtingen’). Deze 
verschuiving van percepties (posttest) naar verwachtingen (pretest) werd ingegeven 
door het inzicht dat verwachtingen een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op 
onze percepties, emoties, attitudes en zelfs op ons gedrag (Olson, Roese & Zanna, 
1996; Roese & Sherman, 2007). Het beperkte empirische onderzoek in deze richting 
(Bell, Wiechmann & Ryan, 2006; Derous et al., 2004; Schreurs, Derous, Proost, 
Notelaers & De Witte, 2008) toont aan dat selectieverwachtingen inderdaad een 
invloed hebben op percepties van de selectieprocedure, op emoties en op attitudes en 
intenties ten aanzien van de organisatie (bijv. organisatieattractiviteit).
Vanwege de prilheid van het onderzoek zijn er nog maar weinig instrumenten 
beschikbaar om selectieverwachtingen te meten. Enkele uitzonderingen zijn de 
‘Expectations’ subschaal van de Selection Process Questionnaire on Selection (SPQS-E; 
Derous & De Witte, 2001; Derous et al., 2004) en de Applicant Expectation Survey 
(AES). Laatstgenoemde vragenlijst is door Schreurs et al. (2008) ontwikkeld en is 
een verdere aanpassing van de SPQS-E subschaal. De AES bevat 26 items (vanaf nu 
daarom AES-26) en meet verwachtingen van sollicitanten met betrekking tot een 
warme/respectvolle behandeling, potentieel kunnen tonen, moeilijkheid om te faken, 
onbevooroordeeldheid en het krijgen van feedback (voor meer informatie over de 
AES-26, zie hierna). 
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en validatie van een verkorte versie van de 
AES-26, de AES-15. De volgende elementen komen aan bod: (1) de rationale voor 
en totstandkoming van de AES-15; (2) een onderzoek naar de factorstructuur van de 
AES-15 in drie verschillende sollicitantenpopulaties (één overheidsinstelling en twee 
verschillende bank- en verzekeringsinstellingen); (3) een onderzoek naar de mate 
waarin de factorstructuur van de AES-15 invariant is inzake voorafgaande ervaring 
met selectieprocedures (d.w.z. gevoelig is voor verschillen in selectie-ervaring); en (4) 
een onderzoek naar de verbanden tussen de AES-15 en theoretisch gerelateerde con-
structen. In dit artikel wordt eerst een kort overzicht gegeven van de literatuur over 
het nomologisch netwerk van selectieverwachtingen. Vervolgens worden de psycho-
metrische eigenschappen van de AES-26 toegelicht, zoals bekend uit vroeger onder-
zoek. Tot slot volgt een beschrijving van de eigenlijke studie. 
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2 Verwachtingen van sollicitanten
Verwachtingen verwijzen naar de subjectieve inschatting van de kans dat een gebeur-
tenis zal plaatsvinden, variërend van mogelijk tot heel waarschijnlijk (Olson et al., 
1996; Roese & Sherman, 2007). Het genereren van verwachtingen stelt mensen in 
staat om te anticiperen op de toekomst en zich ‘voor te bereiden’ op nieuwe, onbe-
kende situaties. Onderzoek in verschillende disciplines (zoals geneeskunde, pedago-
gie, psychologie) heeft aangetoond dat onze cognities, gevoelens, attitudes en zelfs 
gedragingen voor een groot deel berusten op wat we verwachten. Bekende voorbeel-
den hiervan zijn het placebo-effect (Ross & Olson, 1981), het Pygmalion-effect 
(Rosenthal & Jacobson, 1968) en de effecten van verwachtingen over de eigen com-
petentie op prestatieniveau (self-efficacy; zie Bandura, 1986). 
In een selectiecontext wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten verwach-
tingen. Ten eerste hebben sollicitanten verwachtingen over de selectie-uitkomst 
(geslaagd vs. niet geslaagd; aangenomen vs. afgewezen). Daarnaast hebben sollicitan-
ten verwachtingen over het verloop en de kenmerken van selectieprocedures (Derous & 
De Witte, 2001). In dit artikel richten we ons op de tweede soort, verwachtingen over 
de kenmerken van de selectieprocedure, of kortweg ‘selectieverwachtingen’. Uit 
onderzoek tot dusver (Bell et al., 2006; Derous et al., 2004; Schreurs et al., 2008) 
blijken sollicitanten verwachtingen te hebben over (1) de warmte en het respect waar-
mee ze tijdens de selectieprocedure behandeld worden; (2) de mogelijkheid om hun 
potentieel te tonen en het beste van zichzelf te geven; (3) de moeilijkheid om te faken 
en de selecteur te misleiden door zich bewust anders voor te stellen dan men in 
werkelijkheid is; (4) de mate van bevooroordeeldheid van de selecteur ten aanzien van 
bepaalde sollicitantengroepen; en (5) de inhoud en de hoeveelheid feedback die ze 
krijgen na de selectieprocedure. Hieronder worden deze vijf selectieverwachtingen 
kort toegelicht. 

Warmte en respect
Sollicitanten hebben verwachtingen over de manier waarop ze tijdens de selectiepro-
cedure behandeld worden in termen van menselijkheid en respect. Een menselijke 
en respectvolle behandeling impliceert respect voor privacy, interesse in de sollicitant, 
vriendelijkheid en openheid. Er is heel wat rekruteringsonderzoek (bijv. Schreurs, et 
al., 2005; Taylor & Bergmann, 1987; Turban, 2001) waarin overtuigend wordt aange-
toond dat potentiële sollicitanten zich meer aangetrokken voelen tot organisaties 
waarin ze te maken krijgen met warme, empathische en openhartige rekruteerders. 
Ook uit het onderzoek naar percepties van sollicitanten (bijv. Bauer, et al., 2001; 
Gilliland, 1993) blijkt dat organisaties die ‘interpersoonlijk rechtvaardige’ selectiepro-
cedures hanteren in termen van respect voor privacy, waardigheid en openheid als 
attractiever worden beoordeeld dan organisaties die dit niet doen.

Mogelijkheid om potentieel te tonen
Sollicitanten hebben verwachtingen over de mate waarin ze tijdens de selectieproce-
dure kunnen tonen waartoe ze in staat zijn in termen van kennis, kunde en vaardig-
heden. Dit is wellicht één van de redenen waarom sollicitanten ongestructureerde 
interviews verkiezen boven gestructureerde interviews (Schleicher, Venkataramani, 
Morgeson & Campion, 2006) en een positieve houding hebben ten aanzien van 
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assessment centers en work samples (Anderson, Born & Cunningham-Snell, 2001). 
Mogelijkheid om potentieel te tonen kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
hoeveelheid beschikbare tijd om de tests af te leggen, de mogelijkheid tot interactie 
met de selecteur en de duidelijkheid van testinstructies (Schleicher et al., 2006). 

Moeilijkheid om te faken
Sollicitanten hebben verwachtingen over de moeilijkheid om tijdens de selectie te 
‘faken’. Faken verwijst naar het intentioneel misleiden van de selecteur door zich 
anders voor te doen dan men in werkelijkheid is (McFarland & Ryan, 2000). Faken 
verschilt in die zin van sociaal wenselijk antwoordgedrag (Paulhus, 1984), omdat dit 
laatste ook onbewust kan plaatsvinden via zelfmisleiding. In een recent onderzoek 
met studenten vonden McFarland en Ryan (2006) dat deelnemers eerder negatieve 
attitudes hadden ten aanzien van faken, maar toch de intentie hadden om de inter-
viewer te misleiden, wellicht omdat ze dachten hiertoe ongemerkt in staat te zijn. 

Onbevooroordeeldheid
Sollicitanten hebben verwachtingen over de mate waarin de selectieprocedure objec-
tief zal verlopen. Onbevooroordeeldheid verwijst naar het consistent toepassen van 
procedures en beslissingsregels ongeacht leeftijd, geslacht, bevolkingsgroep of andere 
persoonskenmerken, die irrelevant zijn voor het succesvol uitoefenen van de baan. 
Onbevooroordeeldheid betekent met andere woorden dat, de relevante competenties 
buiten beschouwing gelaten, iedereen evenveel kans moet maken op de baan. 
Objectieve selectieprocedures genieten in de regel de voorkeur, al dient gezegd te 
worden dat sollicitanten soms ook een ongelijke behandeling verkiezen/aanvaarden, 
zoals positieve discriminatie bij het aanwerven van bepaalde doelgroepen (Cropanzano, 
Slaughter & Bachiochi, 2005). 

Feedback
Sollicitanten hebben verwachtingen over de feedback die ze krijgen over hun test-
prestaties. De verwachtingen kunnen betrekking hebben op de inhoud van de feed-
back (bijv. loopbaanmogelijkheden), de hoeveelheid informatie (bijv. mogelijkheid 
tot stellen van vragen) en de wijze waarop de informatie wordt gegeven (bijv. per-
soonlijk onderhoud) (Derous et al., 2004). Waar men oorspronkelijk dacht dat sol-
licitanten feedback altijd op prijs stellen, is men tegenwoordig meer genuanceerd over 
de effecten van feedback. Zo bestaat er evidentie dat concrete feedback over de test-
prestatie van de sollicitant (in vergelijking met andere sollicitanten) kan leiden tot 
verminderd welbevinden (Schinkel, Van Dierendonck & Anderson, 2004). 

3 Het nomologische netwerk van selectieverwachtingen
In 2004 presenteerden Bell et al. een conceptueel model van selectieverwachtingen 
met hun voornaamste antecedenten en gevolgen. We bespreken hieronder de varia-
belen uit het model die direct relevant zijn in het kader van dit artikel. 
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Attitudes en intenties ten aanzien van de organisatie
Volgens de expectancy-value-theorie (Feather, 1982) vormen attitudes en, bij uitbrei-
ding, intenties een functie van onze verwachtingen en de waarden die we toekennen 
aan de gevolgen van onze verwachtingen. Attitudes en intenties worden dus ten 
minste voor een deel beïnvloed door wat we verwachten. Dit blijkt ook uit organisa-
tieonderzoek waarbij verwachtingen (over rechtvaardigheid, verbondenheid) gerela-
teerd zijn aan weerstand tegen veranderingen, personeelsverloop en arbeidstevreden-
heid (Pulakos & Schmitt, 1983; Shapiro & Kirkman, 1999). In een selectiecontext 
vonden Derous et al. (2004) positieve correlaties tussen selectieverwachtingen en de 
intentie van sollicitanten om te solliciteren. Ook zijn positieve verbanden gevonden 
met de attractiviteit van de organisatie (Bell et al., 2006; Schreurs et al., 2008) en de 
intentie van sollicitanten om de organisatie aan te bevelen aan anderen (Bell et al., 
2006). In het huidige onderzoek zullen we daarom de relaties onderzoeken tussen 
selectieverwachtingen en deze uitkomstvariabelen. 

Geloof in tests
Volgens Bell et al. (2004) zijn selectieverwachtingen het product van een hele reeks 
directe en indirecte opvattingen, die sollicitanten hebben over het selectieproces. Eén 
van de belangrijkste opvattingen in deze context heeft betrekking op het geloof of 
vertrouwen dat sollicitanten hebben in tests. Het beperkte onderzoek in deze richting 
suggereert inderdaad dat sollicitanten die veel geloof hechten aan tests positiever 
staan ten aanzien van de selectie (Chan, Schmitt, Sacco & DeShon, 1998) en posi-
tievere verwachtingen hebben over de selectieprocedure (LaHuis, 2005). 

Emoties
Anticiperen op toekomstige gebeurtenissen roept bepaalde emoties op. Zo gaat een 
depressie meestal hand in hand met een zeer negatief toekomstbeeld en hebben 
mensen in de regel meer positieve dan negatieve verwachtingen omdat dit een goed 
gevoel teweegbrengt (Roese & Sherman, 2007). Een bekend voorbeeld uit de selec-
tiecontext is testangst (bijv. McCarthy & Goffin, 2004; Proost, Derous, Schreurs, 
Hagtvet & De Witte, 2008): hoog-testangstige sollicitanten hebben meer negatieve 
verwachtingen over het verloop en de uitkomst van de selectieprocedure dan laag-
testangstige sollicitanten. Met betrekking tot selectieverwachtingen vonden Bell et 
al. (2006) significant negatieve correlaties met negatief affect, maar deze correlaties 
waren niet zo hoog als die met attitudes en intenties ten aanzien van de organisatie. 

Waargenomen eigen competentie met betrekking tot het afleggen van tests
Waargenomen eigen competentie voor een bepaalde taak betreft de perceptie van een 
individu met betrekking tot zijn of haar capaciteiten om goed te presteren op de taak 
(Bandura, 1986). In dit onderzoek heeft waargenomen eigen competentie betrekking 
op het afleggen van selectietests. Percepties van de eigen competentie zijn deels geba-
seerd op een analyse van de taakkenmerken en op een inschatting van de aanwezig-
heid van persoonlijke en situationele hulpbronnen en beperkingen om de taak uit te 
voeren (Gist & Mitchell, 1992). In een selectiecontext, bijvoorbeeld, verwachten som-
mige sollicitanten dat ze gediscrimineerd zullen worden en dat aan deze situatie niets 
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te veranderen valt. Dit oordeel zal wellicht het geloof in de eigen kansen aanzienlijk 
doen dalen. 

Percepties van de selectieprocedure
Meestal zien mensen datgene wat ze verwachten te zien. We hebben de neiging om 
de informatie te zoeken en op te merken die in overeenstemming is met onze ver-
wachtingen (bijv. Klayman & Ha, 1987) en om gebeurtenissen te interpreteren zodat 
ze assimileren met onze verwachtingen (Olson et al., 1996; Roese & Sherman, 2007). 
Dit fenomeen, ook gekend als confirmation bias, is uitgebreid beschreven en gedocu-
menteerd in de literatuur (bijv. Nickerson, 1998). Deze bias werd ook vastgesteld met 
betrekking tot selectieverwachtingen. Zo toonden Bell et al. (2006) en Schreurs et al. 
(2008) aan dat wanneer sollicitanten voor de selectie verwachten dat ze respectvol 
behandeld zullen worden, ze dit tijdens de selectie ook als zodanig percipiëren. 

4 De ‘Applicant Expectation Survey’
Om het onderzoek over selectieverwachtingen vooruit te helpen, zijn betrouwbare 
en valide meetinstrumenten nodig. Inspanningen in deze richting werden geleverd 
door Derous et al. (2004, SPQS-E) en Bell et al. (2006, ‘justice expectations’). De 
meest recente meting werd echter ontwikkeld door Schreurs et al. (2008). Op basis 
van de voorgaande onderzoeksbevindingen, gegevens uit interviews met sollicitanten 
en functiehouders, en multidimensionele schaling van expertgegevens (Derous & 
Schreurs, 2009) ontwikkelden zij de Applicant Expectation Survey (AES-26), die ze 
vervolgens valideerden in verschillende steekproeven van sollicitanten voor de 
Belgische krijgsmacht. 
De AES-26 bevat volgende subschalen: Warmte/respect (WR, acht items); Potentieel 
kunnen tonen (PT, zeven items); Moeilijkheid om te faken (MF, vier items); 
Onbevooroordeeldheid (OB, drie items); en Feedback (FB, vier items) (zie de bijlage 
voor de items) en heeft veelbelovende psychometrische eigenschappen. In drie ver-
schillende steekproeven van militaire sollicitanten varieerden de interne consistenties 
(Cronbach’s alpha) van .83 tot .91. Uit een serie van confirmatieve factoranalyses bleek 
verder dat een 5-factoren meetmodel het beste aansloot bij de data. Alle items laadden 
op de vooropgestelde factor en alle factorladingen waren groter dan .50. Wanneer de 
correlatie tussen twee willekeurige factoren werd vastgezet op 1.00 (tien modellen in 
totaal) was de fit van het desbetreffende meetmodel steeds minder goed dan die van 
het vooropgestelde meetmodel met vrijgelaten correlaties. Dit laatste suggereert dat 
er sprake is van discriminante validiteit (Anderson & Gerbing, 1988). Vervolgens werd 
het 5-factoren meetmodel in verschillende militaire steekproeven afzonderlijk geschat 
en werd ‘configurele invariantie’ bereikt: de factorladingen, varianties en covarianties 
hadden dezelfde configuratie (Meredith, 1993). Om de predictieve validiteit van de 
AES-26 vast te stellen, onderzochten Schreurs et al. (2008) verbanden tussen de 
AES-26 subschalen en een aantal belangrijke criteriumvariabelen. Significante posi-
tieve verbanden werden gevonden met onder andere de attractiviteit van de organi-
satie en met percepties van de selectieprocedure (zie hiervoor). 
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5 Het huidige onderzoek
Ondanks de veelbelovende psychometrische eigenschappen is het noodzakelijk om 
bijkomend te investeren in de ontwikkeling en validatie van de AES. In deze studie 
willen we dit realiseren op vier manieren. 
Ten eerste willen we een verkorte versie van de AES-26 ontwikkelen. Deze beslissing 
is ingegeven door zowel pragmatische als psychometrische overwegingen. Lange 
vragenlijsten nemen veel kostbare tijd in beslag van respondenten die daardoor kun-
nen afhaken. Een verkorte versie is bovendien praktisch interessant voor selectiever-
antwoordelijken, omdat er veelal weinig tijd is om extra vragenlijsten af te nemen 
tijdens selectieprocedures. Verder is een aantal items van de AES-26 tautologisch. Zo 
is het item WR2 (‘ik bij mijn aankomst goed onthaald word’) vrijwel identiek aan 
WR8 (‘ik bij mijn aankomst goed word ontvangen’), en is PT2 (‘ik kan tonen wat ik 
waard ben’) vrijwel identiek aan PT6 (‘ik kan laten zien wat ik waard ben’). Een 
verkorte versie zal dus alleszins een verbetering betekenen ten opzichte van de ori-
ginele vragenlijst, op voorwaarde dat hij aan de vereiste psychometrische criteria 
voldoet. 
Daarom willen we op de tweede plaats evidentie verzamelen voor de factoriële vali-
diteit van de verkorte AES-26, door haar factorstructuur te onderzoeken in drie 
verschillende sollicitantenpopulaties (één overheidsinstelling en twee bank- en ver-
zekeringsinstellingen). De veelbelovende psychometrische eigenschappen van de 
AES-26 betekenen immers nog niet dat zijn verkorte vorm ook valide en betrouwbaar 
zou zijn (Smith, McCarthy & Anderson, 2000). Bovendien gebeurde de ontwikkeling 
en validatie van de AES-26 vooralsnog uitsluitend in een militaire context. De selec-
tieprocedure van Defensie verschilt op heel wat vlakken sterk van die van andere 
organisaties. Zo hanteert Defensie fysieke en medische tests, zijn er lange wachttijden, 
draagt de interviewer een uniform, en vindt de selectie plaats in een militaire omge-
ving. Ook de sollicitantenpopulatie van Defensie wijkt af van die van vele andere 
organisaties. Het zijn immers vooral lagergeschoolde jonge mannen die solliciteren 
voor Defensie. Om al deze redenen is de veralgemeenbaarheid van de AES-26 beperkt 
en werd er in dit onderzoek de voorkeur aan gegeven haar verkorte versie te valideren 
in niet-militaire sollicitantenpopulaties. 
Ten derde willen we onderzoeken in welke mate de factorstructuur van de verkorte 
AES-26 invariant is voor wat betreft verschillen in selectie-ervaring. Dit is belangrijk, 
omdat onderzoek heeft aangetoond dat vroegere ervaringen met een gebeurtenis 
kunnen leiden tot een hogere bekwaamheid in het herkennen en onderscheiden van 
deze gebeurtenis (Underwood, 1971). Het is met andere woorden mogelijk dat sol-
licitanten zonder en sollicitanten met selectie-ervaring de vragenlijst anders inter-
preteren, wat het algemene gebruik van de vragenlijst uiteraard zou beperken. 
Ten vierde willen we evidentie verzamelen voor de constructvaliditeit van de verkorte 
versie van de AES-26 door relaties na te gaan met theoretisch gerelateerde construc-
ten. Hierbij verwachten we op basis van het eerder geschetste nomologische netwerk 
sterke positieve verbanden met attractiviteit van de baan, geloof in tests en waarge-
nomen eigen competentie, en iets minder sterke negatieve relaties met negatief affect 
(studie 1). In studie 2 verwachten we sterke positieve verbanden met organisatie-
attractiviteit, intentie om verder te gaan met de selectie, intentie om de organisatie 
aan te bevelen en met percepties van de selectieprocedure. In studie 3 verwachten we 
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sterke positieve verbanden met organisatieattractiviteit, waargenomen eigen compe-
tentie en percepties van de selectieprocedure, en iets minder sterke positieve verban-
den met positief affect en negatieve verbanden met negatief affect.2

6 Methode

6.1 Respondenten en procedures
Respondenten in de eerste steekproef waren 1710 Vlaamse sollicitanten,3 geïnteres-
seerd in een baan als penitentiair beambte bij de Belgische overheid. De selectie had 
de vorm van een collectief examen; alle sollicitanten werden gelijktijdig bevraagd, 
onmiddellijk voor de start van het examen. De ingevulde vragenlijsten werden door 
de onderzoekers verzameld. In de instructies werd de vertrouwelijkheid van de gege-
vens verzekerd en werd erop gewezen dat het onderzoek geen enkel verband hield 
met het verdere verloop van de selectieprocedure. De steekproef was hoofdzakelijk 
mannelijk (n = 1044). De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 34.67 jaar 
(SD = 9.60). Op het ogenblik van de bevraging had 70.2% van de respondenten een 
betaalde baan. Er was geen specifieke opleiding of diploma vereist voor deelname aan 
de selectieprocedure en niemand van de sollicitanten was houder van een diploma 
hoger dan lager secundair onderwijs. 
Respondenten in de tweede steekproef waren 340 externe sollicitanten, geïnteresseerd 
in een baan als commercieel-administratief bediende bij een grote Belgische bank. 
Opnieuw werden sollicitanten onmiddellijk voor de selectie bevraagd. De instructies 
waren identiek aan die van de eerste steekproef. Tevens kregen deze sollicitanten een 
tweede vragenlijst meteen na de selectieproeven (interview, rollenspel en cognitieve 
vaardigheidstest). Deze posttest vragenlijst bevatte diverse criteriummetingen (zie 
meetinstrumenten). Gevraagd werd om beide vragenlijsten in een bijgevoegde ant-
woordenvelop te sluiten en te deponeren in een afgesloten doos. De steekproef telde 
180 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 23.94 jaar 
(SD = 2.81). Van de sollicitanten had 42.1% een betaalde baan. Bijna alle sollicitanten 
(98.2%) waren op het ogenblik van het onderzoek houder van een diploma hoger 
niet-universitair onderwijs. 
Respondenten in de derde steekproef waren 128 externe sollicitanten naar een manage-
mentfunctie voor een grote Belgische bank (verschillend van de tweede steekproef ). 
De procedure van bevraging was identiek aan die van steekproef 2. 77 respondenten 
waren vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 24.58 jaar (SD = 3.64). Van de solli-
citanten had 57% op het ogenblik van de selectie een betaalde baan. Van de respon-
denten was 39.8% houder van een diploma universitair onderwijs. De overige 60.2% 
had een diploma hoger niet-universitair onderwijs. 

6.2 Meetinstrumenten
Alle schalen werden gescoord op een 5-punts Likert-schaal (‘1 = helemaal niet akkoord’; 
‘5 = helemaal akkoord’). De AES (originele en verkorte versie) en alle overige schalen 
die ontwikkeld of aangepast werden met het oog op dit onderzoek, zijn opgenomen 
in de bijlage. 
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Selectieverwachtingen van sollicitanten (pretest) werden steeds gemeten met een ver-
korte versie van de Applicant Expectation Survey (AES-26). De AES-26 (Schreurs 
et al., 2008) bestaat uit 26 items, waarvan twee items (items PT3 en PT4 van de schaal 
‘Potentieel kunnen tonen’) betrekking hebben op fysieke selectieproeven binnen de 
militaire context, en dus niet relevant zijn voor selectieprocedures in andere contexten. 
Bovendien bevat de AES-26 een aantal tautologische items. In dit onderzoek werd 
daarom een verkorte versie van de AES-26 ontwikkeld door voor iedere schaal drie 
items te selecteren op basis van de volgende criteria (zie Marsh, Ellis, Parada, Richards 
& Heubeck, 2005):

De geselecteerde items vertonen maximale samenhang met het beoogde con-•	
struct, vastgesteld op basis van de gecorrigeerde item-totaal correlaties (betrouw-
baarheidsanalyse) en de gestandaardiseerde factorladingen (confirmatieve factor-
analyse).
De geselecteerde items hebben minimale crossladingen, vastgesteld aan de hand •	
van de modificatie-indices in LISREL, die aangeven in hoeverre de fit van het 
meetmodel zou verbeteren indien het item op een andere dan de beoogde factor 
zou laden.
De items vertonen minimale redundantie (om tautologie te beperken), vastge-•	
steld aan de hand van hun intercorrelaties en hun inhoudelijke betekenis.
De geselecteerde items zijn niet contextgebonden. Dus items die verwijzen naar •	
organisatiespecifieke selectiemethoden (bijv. fysieke proef ), werden verwijderd.
De geselecteerde items vormen schalen die op manifest niveau voldoende intern •	
consistent zijn (α ≥ .70).

De vijftien items die aldus werden geselecteerd uit de AES-26, zijn in de bijlage 
gemarkeerd met een asterisk (*). De interne consistenties van de schalen van de ver-
korte vragenlijst (AES-15) worden gerapporteerd in de resultatensectie.

Meetinstrumenten studie 1
Alle meetinstrumenten van studie 1 werden afgenomen voor de selectieprocedure 
(pretest). 
Attractiviteit van de baan verwijst naar de attractiviteit van een baan als penitentiair 
beambte bij de overheid. Deze schaal is samengesteld uit vier items geselecteerd uit 
eerdere studies (bijv. Smither, Reilly, Millsap, Pearlman & Stoffey, 1993), die werden 
vertaald naar het Nederlands en werden aangepast aan de specifieke selectiecontext 
van penitentiair beambte. De interne consistentie van deze schaal bedroeg .90. 
Geloof in tests verwijst naar het vertrouwen dat sollicitanten hebben in selectietests. 
Deze schaal werd gemeten met een door ons ontwikkelde Nederlandstalige versie 
van de schaal ‘belief in tests’ uit de Test Attitude Survey (TAS, Arvey et al., 1990). De 
schaal bestaat uit vier items. In vergelijking met de originele meting verwijst de 
huidige schaal niet naar selectietests, maar naar ‘examens’, omdat deze term gebruikt 
wordt door de Belgische overheid. De interne consistentie van deze schaal was .81.
Negatief affect verwijst naar het ervaren van negatieve gevoelens en is gemeten met 
de negatief affect schaal uit de Nederlandstalige versie van de PANAS, bestaande uit 
tien items (Peeters, Ponds & Vermeeren, 1996). Een voorbeelditem is: ‘Ik voel me op 
dit ogenblik nerveus’. De interne consistentie van deze schaal was .85. 
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Waargenomen eigen competentie met betrekking tot het afleggen van tests (test-taking 
self-efficacy) meet of sollicitanten zichzelf in staat achten om de selectietests suc-
cesvol af te leggen. Deze schaal is samengesteld uit vier items, geselecteerd uit eerdere 
studies (Bauer, Maertz, Dolen & Campion, 1998; Pintrich & De Groot, 1990). De 
items werden vertaald naar het Nederlands en werden aangepast aan de specifieke 
context zodat ze verwijzen naar examens in plaats van naar selectietests. De interne 
consistentie van deze schaal bedroeg .86.

Meetinstrumenten studie 2
Alle meetinstrumenten van studie 2, met uitzondering van de AES-15, werden afge-
nomen na de selectieprocedure (posttest). 
Organisatieattractiviteit verwijst naar de attractiviteit van de bank-verzekeraar als 
werkgever. De items van deze schaal peilen naar de attitude van de sollicitant ten 
aanzien van de organisatie en veronderstellen geen concrete actie. Organisatieattractiviteit 
is gemeten met drie items uit de ‘general attractiveness’ schaal, ontwikkeld door 
Highhouse, Lievens en Sinar (2003), die vertaald werden naar het Nederlands. De 
interne consistentie van deze schaal bedroeg .84. 
Intentie om door te gaan met de selectieprocedure is gemeten met drie items uit de ‘inten-
tions to pursue’ schaal, ontwikkeld door Highhouse et al. (2003), die vertaald werden 
naar het Nederlands. De intentie-items verwijzen naar concrete acties ten aanzien 
van de organisatie en overstijgen het passieve karakter van attitude-items. De interne 
consistentie van deze schaal was .78. 
Intentie om de organisatie aan te bevelen aan anderen verwijst naar de bereidheid van 
sollicitanten om de bank-verzekeraar als werkgever aan te prijzen bij anderen (bijv. 
vrienden, familie). De schaal is samengesteld uit drie items geselecteerd uit eerdere 
studies (Gilliland, 1994; Macan, Avedon, Paese & Smith, 1994; Ployhart & Ryan, 
1997), die werden vertaald naar het Nederlands en aangepast aan de selectiecontext. 
De interne consistentie van deze schaal was .80. 
Percepties van sollicitanten. Percepties van sollicitanten werden gemeten door items 
van de AES-15 om te zetten in de onvoltooid verleden tijd en door ‘ik verwacht dat’ 
weg te laten. Zo werd het item ‘Ik verwacht dat het personeel zich klantvriendelijk 
gedraagt’ (WR6) geherformuleerd als ‘Het personeel gedroeg zich klantvriendelijk’. 
De interne consistenties van de vijf perceptieschalen waren: αWarmte/respect = .78, αPotentieel 

kunnen tonen = .80, αMoeilijkheid om te faken = .83, αOnbevooroordeeldheid = .89, αFeedback = .95. 

Meetinstrumenten studie 3
De AES-15, positief en negatief affect, en waargenomen eigen competentie werden 
afgenomen voor de selectieprocedure (pretest); organisatieattractiviteit werd gemeten 
na de selectie (posttest). 
Positief affect verwijst naar het ervaren van positieve gevoelens en werd gemeten met 
de positief affect schaal uit de Nederlandstalige versie PANAS (tien items, Peeters 
et al., 1996). Een voorbeelditem is: ‘Ik voel me op dit ogenblik vastberaden’. De interne 
consistentie van deze schaal was .85. 
Negatief affect (zie studie 1). De interne consistentie van deze schaal bedroeg .93. 
Waargenomen eigen competentie met betrekking tot het afleggen van tests (zie studie 
1). De interne consistentie van deze schaal was .80. 
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Organisatieattractiviteit. (zie studie 2). De interne consistentie van deze schaal bedroeg 
.91. 
Percepties van sollicitanten. (zie studie 2). De interne consistenties van de vijf percep-
tieschalen waren: αWarmte/respect = .80, αPotentieel kunnen tonen = .89, αMoeilijkheid om te faken = .90, 
αOnbevooroordeeldheid = .93, αFeedback = .91. 

7 Resultaten

7.1 Descriptieve statistieken, betrouwbaarheid en intercorrelaties
Gemiddelden en standaarddeviaties van de AES-15-schalen in de verschillende stu-
dies staan vermeld in tabel 1. De interne consistenties van de AES-15 in studie 1, 2 en 
3 waren achtereenvolgens: αWarmte/respect = .90, .79, .70; αPotentieel kunnen tonen = .85, .78, .72; 
αMoeilijkheid om te faken = .94, .85, .81; αOnbevooroordeeldheid = .97, .82, .78; αFeedback = .96, .92, .90. 
Deze waarden voldoen aan de klassieke vuistregel die stelt dat de interne consisten-
tie groter moet zijn dan of gelijk moet zijn aan .70 (Nunnally & Bernstein, 1994). In 
tabel 2 staan de correlaties vermeld tussen de AES-15-schalen voor de verschillende 
steekproeven. 

Tabel 1 Descriptieve statistieken van de AES-15-schalen in studie 1, 2 en 3

Studie 1 Studie 2 Studie 3

M SD M SD M SD

Warmte/respect 4.06 0.73 4.18 0.43 4.05 0.41

Potentieel kunnen tonen 3.69 0.90 3.89 0.56 3.64 0.62

Moeilijkheid om 
te faken

2.75 1.05 2.99 0.67 2.84 0.76

Onbevooroordeeldheid 4.27 0.80 4.20 0.57 4.00 0.67

Feedback 3.86 0.92 4.00 0.61 3.67 0.67

N = 1710 (studie 1); N = 340 (studie 2); N = 128 (studie 3). 

Tabel 2 Correlaties tussen de AES-15-schalen

1 2 3 4 5

1. WR – .44** / .33** .14** / .36** .46** / .19* .39** / .40**

2. PT .55** – .24** / .28** .45** / .21* .59** / .51**

3. MF .13** .17** – .18** / .21* .10 / .30**

4. OB .49** .36** .19** – .44** / .21*

5. FB .49** .53** .17** .51** –

* p < .05; ** p < .01. WR = Warmte/respect; PT = Potentieel kunnen tonen; MF = Moei-
lijkheid om te faken; OB = Onbevooroordeeldheid; FB = Feedback. Beneden de diagonaal 
staan de correlaties voor steekproef 1. Boven de diagonaal staan de correlaties voor steekproef 
2 (voor de schuine streep) en steekproef 3 (achter de schuine streep). 
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7.2 Factoriële validiteit in de verschillende sollicitantenpopulaties
Op de drie steekproeven is met behulp van LISREL 8.54 een confirmatieve factor-
analyse (CFA) uitgevoerd. In alle steekproeven werden vijf modellen getoetst. Eerst 
werd een model (model I) getoetst waarbij alle items op één factor laden. Daarna 
werd een 2-factorenmodel (model II) getoetst waarbij de items van ‘Moeilijkheid om 
te faken’ werden gecontrasteerd met de rest van de items. De reden voor deze indeling 
is dat het bij ‘faken’ eerder om een reactie van de sollicitant gaat, dat wil zeggen het 
(actief ) gebruik (misbruik) maken van vertrouwen, terwijl het bij de andere factoren 
meer gaat om de actie van de organisatie zelf, dat wil zeggen het respect tonen, de 
sollicitant mogelijkheden bieden om talenten te tonen, het onbevooroordeeld optre-
den van de organisatie en het verschaffen van feedback. Vervolgens werd model III 
getoetst, dat bestaat uit vijf eerste-ordefactoren en een tweede-ordefactor. Op de 
eerste (interpersoonlijke) eerste-ordefactor laden alle items van ‘Warmte/respect’; op 
de tweede (informationele) eerste-ordefactor laden alle items van ‘Feedback’. De 
tweede-ordefactor was samengesteld uit de eerste-ordefactoren ‘Potentieel kunnen 
tonen’, ‘Moeilijkheid om te faken’ en ‘Onbevooroordeeldheid’ en hun respectievelijke 
items, en vormde een procedurele factor. Deze indeling stemt overeen met recente 
opvattingen over de factoriële structuur van organisationele rechtvaardigheid 
(Colquitt, 2001). Het vierde model (model IV) bestaat uit vijf eerste-ordefactoren en 
één tweede-ordefactor, samengesteld uit alle eerste-ordefactoren. Het is immers aan-
nemelijk dat de vijf selectieverwachtingen een gemeenschappelijke basis hebben in 
de vorm van een hogere-ordefactor. Tot slot werd het vooropgestelde 5-factorenmo-
del (model V) getoetst. In alle modellen waren de foutentermen ongecorreleerd. 
De fitstatistieken van de CFAs worden weergegeven in tabel 3. Uit de resultaten blijkt 
dat in de drie steekproeven het hogere-ordemodel (model IV) en het 5-factorenmo-
del (model V) het best aansluiten bij de data. De fit van deze meetmodellen was goed 
in de drie steekproeven en voldoet aan de in de literatuur vooropgestelde criteria. Het 
5-factorenmodel valt te verkiezen op basis van de absolute (d.w.z. χ2, SRMR) en 
relatieve fit indices (d.w.z. NNFI), terwijl het hogere-ordemodel de voorkeur geniet 
omdat het meer ‘economisch’ is (d.w.z. PCFI). Hogere-ordefactoren zijn vooral 
belangrijk voor theorievorming (zie bijvoorbeeld het domein van de persoonlijkheid
spsychologie,e.g., Digman, 1997), maar zijn minder relevant voor de validatie van een 
vragenlijst. In overeenstemming met andere auteurs (bijv. Bauer et al., 2001), gebrui-
ken we daarom het lagere-ordemodel (d.w.z. het 5-factorenmodel) als basis voor de 
verdere analyses (d.w.z. meetinvariantie), in de wetenschap dat alle vijf factoren laden 
op één hogere-ordefactor (d.w.z. verwachtingen over de selectieprocedure). 
In figuur 1 wordt het 5-factorenmodel met gestandaardiseerde factorladingen voor de 
drie steekproeven visueel voorgesteld. De gemiddelde factorladingen in studie 1, 2 en 
3 waren respectievelijk: .90, .80, en .76. Over het geheel van de drie studies was geen 
enkele factorlading kleiner dan .50. Deze resultaten bieden sterke ondersteuning voor 
de conceptualisatie van selectieverwachtingen als een vijf-dimensioneel model (al dan 
niet met een hogere-ordefactor) en suggereren dat de AES-15 ook bruikbaar is in 
steekproeven van niet-militaire sollicitanten. 
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Tabel 3 Fit statistieken van confirmatieve factor analyse

χ2 df RMSEA NNFI CFI PCFI SRMR CAIC

Steekproef 1 
(penitentiair 
beambten)

M.I 15219.77 90 .31 .44 .52 .46 .19 15473.09

M.II 11622.14 89 .28 .58 .64 .54 .14 11883.91

M.III 1975.19 87 .11 .94 .95 .79 .28 2253.85

M.IV 340.81 85 .04 .99 .99 .80 .04 636.36

M.V 271.12 80 .04 .99 .99 .75 .02 608.89

Steekproef 2 
(commercieel-
administratief 
bedienden)

M.I 1519.60 90 .22 .69 .74 .63 .14 1724.91

M.II 1043.75 89 .18 .81 .84 .71 .11 1255.90

M.III 483.70 87 .11 .80 .83 .70 .42 689.00

M.IV 142.66 85 .04 .98 .99 .80 .05 382.18

M.V 126.10 80 .04 .99 .99 .75 .04 399.84

Steekproef 3 
(managers)

M.I 512.86 90 .20 .61 .67 .57 .14 686.98

M.II 353.05 89 .16 .75 .79 .67 .12 532.97

M.III 176.54 87 .09 .90 .92 .76 .20 368.07

M.IV 112.67 85 .05 .96 .97 .79 .06 315.81

M.V 104.93 80 .05 .96 .97 .74 .06 337.09

N = 519 (sollicitanten zonder selectie-ervaring); N = 1191 (sollicitanten met selectie-ervaring).  
* p < .001. a 90% betrouwbaarheidsinterval van RMSEA; df = vrijheidsgraden; RMSEA = 
Root Mean Square Error of Approximation; NNFI = Non-Normed Fit Index; CFI = Compara -
tive Fit Index; PCFI = Parsimony Comparative Fit Index; SRMR = Standardized Root Mean 
Square Residual; CAIC = Bozdogans consistente versie van de AIC (Akaike’s Information Crite-
rion).

7.3 Invariantie inzake voorgaande selectie-ervaring

Via een multiple-groepmethode onderzochten we in Steekproef 1 of er sprake was 
van invariantie voor wat betreft ervaring met selectieprocedures. Hiervoor werd de 
covariantiematrix van sollicitanten die nog nooit aan selectieprocedures hadden deel-
genomen (N = 519) vergeleken met de covariantiematrix van sollicitanten die wel al 
selectie-ervaring hadden (N = 1191). Vier alternatieve modellen zijn vergeleken 
(Marsh, 1994).4 In model V.1 (Basislijnmodel) werden geen beperkingen aan het 
model opgelegd: factorladingen, varianties, covarianties en foutenvarianties mochten 
in de twee groepen variëren. In model V.2 (Configureel Invariantiemodel V.2) werden 
de factorladingen gelijkgesteld, terwijl varianties, covarianties en foutenvarianties 
mochten variëren. In model V.3 (Configureel Invariantiemodel V.3) werden de fac-
torladingen, varianties en covarianties gelijkgesteld, terwijl de foutenvarianties kon-
den variëren. In model V.4 (Meeteenheid Invariantiemodel V.4), tot slot, werden 
zowel factorladingen, varianties, covarianties als foutenvarianties gelijkgesteld. Tabel 
4 bevat de fitmaten van de vier modellen en toont tevens de χ2 difference-test voor 
de vergelijking met het basislijnmodel. Deze test toont dat de fit van het model 
significant verslechtert wanneer de foutenvarianties worden gelijkgesteld. De χ2 sta-
tistiek is echter niet de beste fitmaat door haar gevoeligheid voor steekproefgrootte 
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Figuur 1 Volledige gestandaardiseerde factorladingen en correlaties* 

 

* Het eerste getal refereert steeds naar studie 1, het tweede getal naar studie 2 en het derde 
getal naar studie 3. De items corresponderen met die in de bijlage.
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(Hu & Bentler, 1999). Inspectie van de andere fitmaten leert dat er maar weinig 
verschil bestaat tussen het basislijnmodel en de meer restrictieve modellen. De CAIC 
(PCFI) was zelfs het laagst (hoogst) bij het meest restrictieve model, wat wijst op een 
betere fit. Deze resultaten suggereren (tenminste) configurele invariantie van de AES-
15 ten aanzien van sollicitanten zonder en met selectie-ervaring.

7.4 Constructvaliditeit: Relaties met variabelen uit het nomologische netwerk
In tabel 5 staan de correlaties tussen de AES-15-schalen en de andere constructen 
zoals gemeten in de drie studies. Alle AES-15-schalen waren positief gecorreleerd 
met de attractiviteit van de baan (als penitentiair beambte) en met organisatie-
attractiviteit. Opvallend is dat van alle schalen Warmte/respect het sterkst gerelateerd 
was aan de attractiviteitmetingen (r = .20, p < .01; r = .34, p < .01; r = .48, p < .01 in 
studie 1, 2 en 3). In studie 2 was ‘Warmte/respect’ ook het sterkst gerelateerd aan de 
schalen nauw verwant aan ‘Organisatieattractiviteit’: ‘intentie om door te gaan met 
de selectieprocedure’ (r = .29, p < .01) en ‘intentie om de organisatie aan te bevelen 
aan anderen’ (r = .31, p < .01). Zowel ‘Potentieel kunnen tonen’ als ‘Feedback’ waren in 
studie 1 en 3 positief gerelateerd aan waargenomen eigen competentie met betrekking 
tot het afleggen van selectietests. De hoge correlatie met ‘Potentieel kunnen tonen’ 
in studie 3 (r = .52, p < .01) wijst erop dat sollicitanten die zichzelf competent achten 
om de selectietests succesvol af te leggen, tevens verwachten deze competenties te 
kunnen demonstreren. Uit de resultaten van studie 1 blijkt verder dat sollicitanten 
hogere verwachtingen ten aanzien van de selectieprocedure koesterden wanneer ze 
geloof hechten aan selectietests (rWarmte/respect = .25, p < .01; rPotentieel kunnen tonen = .36, p < .01; 
rMoeilijkheid om te faken = .19, p < .01; rOnbevooroordeeldheid = .26, p < .01; rFeedback = .22, p < .01). Alle 
AES-15-schalen waren negatief gerelateerd aan negatief affect in studie 1. In studie 3 
echter waren de relaties met negatief affect niet significant (behalve voor ‘Potentieel 
kunnen tonen’), wellicht door het lagere aantal respondenten. Positief affect corre-
leerde positief met ‘Onbevooroordeeldheid’ (r = .21, p < .05). 
Selectieverwachtingen en percepties van de selectieprocedure waren zowel in studie 
2 als in studie 3 positief gecorreleerd. Belangrijker dan deze vaststelling is het geob-
serveerde correlatiepatroon in deze studies: de correlaties tussen corresponderende 
voor- en nametingen (bijv. verwachtingen over en percepties van ‘Warmte/respect’) 
waren hoger dan de correlaties tussen niet-corresponderende voor- en nametingen 
(bijv. verwachtingen over ‘Warmte/respect’ en percepties van ‘Potentieel kunnen 
tonen’). De enige uitzondering hierop werd gevormd door verwachtingen over 
‘Feedback’, die in studie 2 het hoogst correleerden met percepties van Potentieel kun-
nen tonen (r = .35, p < .01). 
De geobserveerde relaties van de AES-15-schalen met attitudes, intenties, emoties, 
overtuigingen en percepties, waarvan sommige gemeten voor de selectieprocedure en 
andere na de selectieprocedure, waren grotendeels in overeenstemming met het ver-
wachte patroon (door de onderzoekers). 
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Tabel 5  Correlaties tussen de AES-15-schalen en criteriumvariabelen van studie 1, 2 
en 3

WR PT MF OB FB

Studie 1a

Attractiviteit van de baan .20** .15** .09** .12** .15**

Negatief affect –.08** –.07** –.10** –.13** –.10**

Waargenomen eigen competentie .17** .18** .04 .14** .16**

Geloof in tests .25** .36** .19** .26** .22**

Studie 2b

Organisatieattractiviteit .34** .17** .18** .20** .21**

Intentie om door te gaan met selectie-
procedure

.29** .15** .16** .19** .17**

Intentie om organisatie aan te bevelen aan 
anderen

.31** .26** .14** .21** .27**

WR perceptie .57** .31** .11 .39** .30**

PT perceptie .33** .54** .16** .27** .35**

MF perceptie .14** .13* .60** .09 .07

OB perceptie .28** .19** .07 .44** .18**

FB perceptie .24** .30** .05 .19** .25**

Studie 3

Positief affecta .14 .16 .06 .19* .00

Negatief affecta –.03 –.18* –.14 .07 –.01

Waargenomen eigen competentiea .16 .52** .16 .01 .21*

Organisatieattractiviteitb .48** .36** .10 .25** .37**

WR perceptieb .65** .27** .26** .35** .39**

PT perceptieb .14 .54** .17 .18* .28**

MF perceptieb .27** .27** .54** .17 .32**

OB perceptieb .25** .24** .21* .58** .22*

FB perceptieb .21* .35** .35** .12 .43**

* p < .05; ** p < .01. WR = Warmte/respect; PT = Potentieel kunnen tonen; 
MF = Moeilijkheid om te faken; OB = Onbevooroordeeldheid; FB = Feedback.   
a gemeten voor de selectieprocedure; b gemeten na de selectieprocedure

8 Discussie
Dit onderzoek had vier doelstellingen. Ten eerste werd beoogd een verkorte versie 
van de originele Applicant Expectation Survey (AES-26) te ontwikkelen. De AES-
26 peilt naar verwachtingen van sollicitanten ten aanzien van selectieprocedures en 
wordt gemeten aan de hand van 26 items verdeeld over vijf factoren (‘Warmte/res-
pect’, ‘Potentieel kunnen tonen’, ‘Moeilijkheid om te faken’, ‘Onbevooroordeeldheid’ 
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en ‘Feedback’). Een aantal AES-26 items is echter tautologisch, zodat het zowel 
vanuit psychometrisch als vanuit gebruikersperspectief zinvol is om de vragenlijst in 
te korten. Op basis van statistische en inhoudelijke criteria (Marsh et al., 2005) wer-
den voor elke factor drie items geselecteerd. De aldus tot stand gekomen AES-15 
dient beschouwd te worden als een nieuwe vragenlijst en de psychometrische eigen-
schappen van de uitgebreidere AES-26 zijn niet automatisch overdraagbaar op de 
verkorte versie (Smith et al., 2000). 
Bijgevolg bestond de tweede doelstelling erin evidentie te verzamelen voor de facto-
riële validiteit van de AES-15. Data werden verzameld in drie verschillende steek-
proeven met sollicitanten voor overheids-, bediende- en managementfuncties. Dit is 
een verbetering ten opzichte van vroeger validatieonderzoek met de AES-26, dat zich 
uitsluitend afspeelde in een militaire selectiecontext en hierdoor beperkt veralge-
meenbaar is naar andere, niet-militaire organisaties. De resultaten lieten zien dat alle 
AES-15-schalen voldoende betrouwbaar waren. De fit van het vooropgestelde meet-
model met de vijf factoren ‘Warmte/Respect’ (WR), ‘Mogelijkheid om potentieel te 
tonen’ (PT), ‘Moeilijkheid om te faken’ (MF), ‘Onbevooroordeeldheid’ (OB) en 
‘Feedback’ (FB) voldeed in alle steekproeven aan de in de literatuur vooropgestelde 
criteria. Het 5-factorenmodel presteerde beter dan de meeste alternatieve meetmodel-
len. De enige uitzondering vormde het model met vijf eerste-ordefactoren die alle 
laden op een hogere-ordefactor, dat ook een goede fit had en bovendien spaarzamer 
was dan het lagere-ordemodel. Dit zou erop kunnen wijzen dat de hogere-ordefactor 
dienst doet als een algemene heuristiek die gebruikt wordt om meer gedifferentieerde 
cognities (d.w.z. selectieverwachtingen) vorm te geven (Lind, 2001), of dat selectie-
verwachtingen een gemeenschappelijke oorsprong hebben (bijv. imago van de orga-
nisatie). Verder onderzoek dient hierover uitsluitsel te brengen. 
De derde doelstelling bestond erin om na te gaan of de AES-15 anders zou begrepen 
worden door sollicitanten met en sollicitanten zonder selectie-ervaring. Een verschil-
lend begrip in functie van selectie-ervaring kan immers belangrijke gevolgen hebben 
voor de bruikbaarheid van de vragenlijst. Een multiple-groepmethode liet zien dat 
het 5-factorenmodel invariant was met betrekking tot factorstructuur, varianties en 
covarianties voor sollicitanten met en sollicitanten zonder selectie-ervaring. Het is 
dus niet zo dat sollicitanten zonder ervaring de items van de AES-15 anders inter-
preteren omdat ze, bijvoorbeeld, een ander referentiekader hebben.
Tot slot werden relaties onderzocht tussen de AES-15 en verschillende theoretisch 
gerelateerde constructen. Deze constructen werden gekozen op basis van een recent 
theoretisch/conceptueel model over selectieverwachtingen (Bell et al., 2004). Positieve 
relaties werden gevonden tussen attitudes en intenties ten aanzien van de organisatie, 
gemeten voor en na de selectieprocedure (met uitzondering van ‘Moeilijkheid om te 
faken’ in studie 3). Ook werden in overeenstemming met het model van Bell et al. 
positieve relaties gevonden met ‘Geloof in tests’ en stelden we hoge positieve corre-
laties vast tussen de AES-15-schalen en hun gelijknamige percepties. De relaties met 
‘Waargenomen eigen competentie’ en affect waren minder eenduidig. ‘Waargenomen 
eigen competentie’ lijkt vooral samen te hangen met ‘Potentieel kunnen tonen’. De 
meeste correlaties met positief en negatief affect zijn, zoals verwacht, minder sterk, 
maar gaan wel in de veronderstelde richting. Het geheel van deze resultaten biedt 
initiële evidentie voor de constructvaliditeit van de AES-15. 
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Een opvallend resultaat van deze studie betreft de vaststelling dat attractiviteit-
uitkomsten het hoogst gecorreleerd waren met verwachtingen over ‘Warmte en res-
pect’. Het belang van een respectvolle behandeling werd ook teruggevonden in eerder 
onderzoek over selectieverwachtingen (Bell et al., 2006; Derous et al., 2004) en komt 
tevens tot uitdrukking in, bijvoorbeeld, de toenemende aandacht voor ‘interpersoon-
lijke’ en ‘interactionele’ rechtvaardigheid in organisaties (e.g., Bies, 2001; Greenberg, 
2006; Hui, Au & Zhao, 2007; Leung, Tong & Ho, 2004). 
Een andere, interessante vaststelling is dat de correlaties tussen corresponderende 
verwachtingen en percepties meestal hoger waren dan de correlaties tussen niet-
corresponderende verwachtingen en percepties. Alleen voor ‘Feedback’ werd dit niet 
teruggevonden (studie 2), wellicht omdat sollicitanten op het ogenblik van de name-
ting nog geen feedback ontvangen hadden. Dit correlatiepatroon suggereert dat sol-
licitanten vooral datgene zien wat ze verwachten te zien en dat de resultaten niet 
zuiver toe schrijven zijn aan methodevariantie (zie verder). Deze bevinding heeft 
belangrijke theoretische en praktische implicaties. Theoretische, omdat bestaande 
modellen over percepties van sollicitanten (Hausknecht et al., 2004) te weinig aan-
dacht schenken aan processen die plaatsvinden voor de selectie en er te veel van 
uitgaan dat de sollicitant de selectie start met een ‘blanco lei’. Echter, sollicitanten 
hebben zich veelal vooraf een beeld gevormd van de organisatie (bijv. Gatewood, 
Gowan & Lautenschlager, 1993) en haar selectieprocedures. Daarom lijkt het ons 
zinvol dat toekomstig onderzoek naar percepties van sollicitanten meer rekening 
houdt met a priori attitudes, percepties en overtuigingen. Praktisch, omdat percepties 
achteraf niet alleen functie zijn van wat er tijdens de procedure gebeurt en evaluaties 
van selectieprocedures op basis van alleen posttest percepties een vertekend beeld 
kunnen opleveren. Daarom raden we praktijkmensen die geïnteresseerd zijn in de 
evaluatie van de kwaliteit en perceptie van hun selectieprocedures (bijvoorbeeld in 
het kader van Total Quality Management) aan om ook vooraf de verwachtingen van 
sollicitanten te meten en hiermee rekening te houden. 

9 Tekortkomingen en suggesties voor verder onderzoek
Dit onderzoek is uiteraard niet zonder tekortkomingen. Studie 1 was cross-sectioneel 
van aard, want alle variabelen werden op hetzelfde ogenblik gemeten (d.w.z. voor de 
selectieprocedure). De vastgestelde correlaties kunnen derhalve geflatteerd zijn ten 
gevolge van gemeenschappelijke methodevariantie (Podsakoff, MacKenzie, Lee & 
Podsakoff, 2003). Om de invloed van methodevariantie in studie 1 na te gaan, verge-
leken we via CFA twee alternatieve meetmodellen. In het eerste model laden alle 
items op hun veronderstelde factor. De fit van dit 9-factorenmodel was goed, χ2(593, 
N = 1710) = 4492.09, p < .001; RMSEA = .06; SRMR = .04; NNFI = .95; CFI = .96. 
Vervolgens testten we een 10-factorenmodel waarin items niet alleen op hun veron-
derstelde factor laden maar ook op een gemeenschappelijke ‘methodefactor’ (Podsakoff 
et al., 2003). De fit van het 10-factorenmodel was significant beter dan die van het 
9-factorenmodel, Δχ2(37, N = 1710) = 2251.48, p < .001; RMSEA = .04; SRMR = .03; 
NNFI = .97; CFI = .98, wat betekent dat de significante correlaties tussen de AES-
15-schalen en de constructen uit het nomologische netwerk in studie 1 gedeeltelijk 
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toe te schrijven zijn aan gemeenschappelijke methodevariantie. Toch is het belangrijk 
op te merken dat alle items significant laden op hun veronderstelde factor (p < .01) 
en de aanwezigheid van methodevariantie dus blijkbaar geen effect heeft op con-
structvaliditeit van de verschillende schalen (Kelloway, Loughlin, Barling & Nault, 
2002). Om de methodevariantie omwille van cross-sectionele data op te vangen heb-
ben we in studie 2 en 3 een temporele scheiding ingelast tussen de metingen van de 
verschillende constructen (Podsakoff et al., 2003). Uit het correlatiepatroon bleek dat 
de AES-15-schalen differentiële relaties vertonen met de posttest-metingen wat erop 
kan wijzen dat methodevariantie hier inderdaad minder een probleem vormt. Tot slot 
blijkt uit recent onderzoek (Spector, 2006) dat de gevolgen van gemeenschappelijke 
methodevariantie niet eenduidig zijn, omdat methodevariantie zowel kan leiden tot 
een inflatie als tot een verzwakking van de correlatie tussen twee variabelen. 
In dit artikel hebben we niet alle stappen noodzakelijk voor de validatie van nieuwe 
meetinstrumenten geschetst. Een aantal van deze stappen zijn besproken in een 
vroeger artikel (bijv. discriminante validiteit; Schreurs et al., 2008), maar bijkomende 
inspanningen ter validatie blijven noodzakelijk. Verder onderzoek met de AES-15 
dient in de eerste plaats hierop gericht te zijn. Vervolgonderzoek kan zich bijvoor-
beeld buigen over de predictieve validiteit van de AES-15 door de relaties na te gaan 
tussen bepaalde schalen uit de AES-15 en concreet gedrag. Zo zullen sollicitanten die 
verwachten dat ze gemakkelijk kunnen faken waarschijnlijk sneller geneigd zijn om 
impression management tactieken te gebruiken. Sollicitanten die verwachten dat ze 
hun potentieel kunnen tonen, zijn wellicht meer gemotiveerd om goed te presteren 
dan sollicitanten die het omgekeerde verwachten, wat vervolgens kan leiden tot een 
verschil in testprestaties bij gelijke capaciteitenniveaus. Bevestiging voor deze hypo-
theses zou tevens bijkomende evidentie bieden voor de validiteit van de AES-15. 
Dergelijke studies hebben bovendien een theoretische meerwaarde, omdat ze de 
werking van individuele selectieverwachtingen onderzoeken en er niet van uitgaan 
dat alle selectieverwachtingen op dezelfde manier functioneren (zie Schleicher et al., 
2006, voor een voorbeeld). Tot slot kan onderzocht worden of de AES-15 anders 
geïnterpreteerd wordt in functie van bepaalde persoonskenmerken. Wordt de vragen-
lijst bijvoorbeeld op eenzelfde manier geïnterpreteerd door Vlaamse en Nederlandse 
sollicitanten en door optimistische en pessimistische sollicitanten? 
Derous et al. (2004) vonden dat sollicitanten verder verwachtingen hebben over de 
transparantie van de selectieprocedure (d.w.z. inzicht in de praktische organisatie van 
de selectieprocedure en in verschillende test-technische aspecten ervan) en over de 
te ontvangen informatie over de vacature (e.g., taakeisen, arbeidsvoorwaarden). Deze 
factoren werden in een vroegere ontwikkelingsfase van de AES-26 (Derous & 
Schreurs, 2009; Schreurs et al., 2008) echter niet gehandhaafd en om die reden niet 
in het huidige onderzoek opgenomen.
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we concluderen dat de AES-15 een 
waardevol instrument is dat een bijdrage kan leveren aan het onderzoek over percep-
ties van sollicitanten enerzijds en aan de selectiepraktijk anderzijds. We hopen hier-
mee een theoretische bijdrage te leveren aan het onderzoek naar selectieverwachtin-
gen, die ook voor praktijkmensen bruikbaar is. 
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Noten
Het hier gerapporteerde onderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek van Bert 1. 
Schreurs en werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiering door het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (F.W.O. – Vlaanderen).
Omwille van de praktische beperkingen van het onderzoek (d.w.z. tijd, mogelijkheid 2. 
van de organisatie) werden sommige constructen slechts in één steekproef gemeten, 
terwijl andere constructen in de drie steekproeven gemeten werden. De keuze van de 
externe constructen is gebaseerd op de theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991) omdat 
deze theorie het voorwerp uitmaakte van het proefschrift van de eerste auteur.
Op het ogenblik van de selectie was een aantal sollicitanten (3. N = 356) reeds contractu-
eel tewerkgesteld bij de overheid. Zij konden via deze selectieprocedure in aanmerking 
komen voor een statutaire betrekking als penitentiair beambte. Via een multiple-groep-
methode vonden we geen verschillen in interpretatie van de vragenlijst tussen de groep 
van ‘interne’ sollicitanten en sollicitanten die nog geen overheidsbetrekking hadden. 
Daarom hebben we besloten om deze twee groepen samen te analyseren.
We hebben dezelfde analyses ook uitgevoerd met het hogere-ordemodel (model IV) als 4. 
basislijnmodel. Ook hier vonden we tenminste configurele invariantie inzake selectie-
ervaring.
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Bijlage

Overzicht van de AES-items

Item In het selectiecentrum is het waarschijnlijk zo dat…

WR 1 het personeel begripvol is 

WR 2 ik bij mijn aankomst goed onthaald word

WR 3 ik me op mijn gemak voel

WR 4 het personeel hoffelijk is

WR 5 het personeel haar baan gemotiveerd uitvoert*

WR 6 het personeel zich klantvriendelijk gedraagt*

WR 7 ik bij mijn aankomst op mijn gemak gesteld word

WR 8 ik bij mijn aankomst goed word ontvangen*

PT 1 sollicitanten voldoende mogelijkheden krijgen om hun sterke kanten te tonen

PT 2 ik kan tonen wat ik waard ben*

PT 3 ik tijdens de fysieke selectie (bijv. fietsproef) kan aantonen waartoe ik fysiek in staat 
ben

PT 4 mijn fysieke conditie op een goede manier gemeten wordt (bijv. d.m.v. een fietsproef)

PT 5 ik de kans krijg om het beste van mezelf te geven*

PT 6 ik kan laten zien wat ik waard ben

PT 7 de tests in staat zijn om een correct beeld te geven van wie ik in werkelijkheid ben*

MF 1 ik me tijdens de selectie anders kan voordoen dan ik in werkelijkheid ben*

MF 2 ik me anders kan gedragen dan ik in feite ben*

MF 3 ik me gemakkelijk anders kan voordoen dan ik in feite ben*
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MF 4 ik de mogelijkheid heb om me anders te gedragen dan ik in werkelijkheid ben, zonder 
dat men dat merkt

OB 1 sollicitanten gelijk behandeld worden, ongeacht hun moedertaal*

OB 2 sollicitanten gelijk behandeld worden, ongeacht hun ras*

OB 3 sollicitanten gelijk behandeld worden, ongeacht hun afkomst*

FB 1 ik goed wordt ingelicht over de gevolgen van mijn testresultaten

FB 2 ik voldoende feedback krijg over mijn testresultaten*

FB 3 ik voldoende uitleg krijg over mijn testresultaten*

FB 4 ik voldoende informatie krijg over mijn resultaten op de verschillende selectieproeven*

* Verkorte versie (Applicant Expectation Survey-15 [AES-15]).

Overige meetinstrumenten (ontwikkeld of aangepast voor dit onderzoek)

Studie 1

Attractiviteit van de 
baan

De baan van penitentiair beambte spreekt me sterker aan dan andere 
banen.

Ik vind de baan van penitentiair beambte zeer attractief.

Ik zou graag werken als penitentiair beambte.

Ik sta positief ten aanzien van een baan als penitentiair beambte.

Geloof in tests Examens zijn een goede manier om mensen te selecteren.

Examens bieden een goede weergave van wat mensen moeten kunnen in 
hun job.

Examens zouden niet mogen gebruikt worden als middel om mensen te 
selecteren.

Ik geloof niet dat een examen een eerlijke selectiemethode is.

Waargenomen eigen  
competentie

Ik heb het volste vertrouwen in mijn capaciteiten om dit examen goed te 
doen.

Ik verwacht dat ik het goed ga doen op dit examen.

Ik denk dat mijn slaagkansen op dit examen hoog zijn.

Ik weet gewoon van mezelf dat ik goed ga presteren op dit examen.

Studie 2

Organisatie
attractiviteit

[Naam organisatie] is aantrekkelijk voor mij als plaats van tewerkstelling.

Voor mijzelf zou [naam organisatie] een goede plaats zijn om te werken.

Een job bij [naam organisatie] is zeer aanlokkelijk voor mij.

Intentie om door te 
gaan met de selectie
procedure

Ik ga zeker door met de sollicitatieprocedure voor een baan bij [naam 
organisatie].

Ik zou heel veel inspanningen doen om voor [naam organisatie] te mogen 
werken.

Ik zou een werkaanbieding van [naam organisatie] aanvaarden.
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Intentie om de orga
nisatie aan te bevelen 
aan anderen

Ik zou [naam organisatie] aanbevelen aan een vriend die op zoek is naar 
werk.

Ik ben van plan om [naam organisatie] aan te prijzen als werkgever bij 
mijn vrienden en familie die op zoek zijn naar een baan. 

Ik ga [naam organisatie] zeker aanbevelen als werkgever in mijn kennis-
senkring. 

Studie 3

Waargenomen eigen 
competentie  
(zie studie 1)

Organisatie
attractiviteit  
(zie studie 2)

Validation of a Questionnaire on Applicants’ Expectations about Selection 
Procedures
B. Schreurs, E. Derous, K. Proost, G. Notelaers & K. De Witte, Gedrag & Organisatie, 
volume 22, March 2009, nr. 1, pp. 50-75
In this paper we present the development and validation of the Applicant 
Expectation Survey (AES-15), which intends to measure applicants’ expectations 
about the characteristics of selection procedures. The AES-15 contains 15 items 
and is a shortened, more elaborated version of the original AES-26, which contains 
26 items (Schreurs, Derous, Proost, Notelaers & De Witte, 2008). The AES-15 
further consists of five scales: Warmth/respect, Chance to demonstrate potential, 
Difficulty of faking, Unbiased assessment, and Feedback. In this paper, results from 
three studies with applicants for public service, clerical, and managerial positions 
(total N = 2178) provided support for the hypothesized 5-factorial model, both 
for applicants with and without prior selection experience. Significant relationships 
were found with theoretically related factors such as attractiveness of the job, 
organizational attractiveness, belief in tests, positive and negative affect, and 
applicant perceptions (as measured after the procedure). Based on the results, it is 
concluded that the AES-15 is a reliable and valid measure that can contribute to 
the literature on applicant perceptions and to the selection practice. 

Key words: instruments, applicants, expectations, recruitment, selection 
procedures

GenO2009-1.indd   75 11-03-2009   10:36:31


