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IQ en EQ I

�� IQ: cognitieve IQ: cognitieve 
intelligentie, intelligentie, 
redeneren, informatie redeneren, informatie 
verwerken, puzzelen, verwerken, puzzelen, 
etcetc

�� IQ zijn de IQ zijn de PK’sPK’s

�� EQ: alles wat je hebt EQ: alles wat je hebt 
aan talenten en aan talenten en 
eigenschappen op elk eigenschappen op elk 
gewenst moment gewenst moment 
succesvol kunnen succesvol kunnen 
gebruikengebruiken

�� EQ is de EQ is de 
rijvaardigheidrijvaardigheid
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IQ en EQ II

�� Met IQ kom je op een Met IQ kom je op een 
bepaald niveau een bepaald niveau een 
deur binnendeur binnen

�� IQ voorspelt vooral IQ voorspelt vooral 
succes in een succes in een 
opleidingopleiding

�� IQ is tamelijk statischIQ is tamelijk statisch

�� EQ bepaalt hoe EQ bepaalt hoe 
succesvol je succesvol je 
vervolgens bentvervolgens bent

�� EQ voorspelt beter EQ voorspelt beter 
succes in het levensucces in het leven

�� EQ is een EQ is een 
ontwikkelingsconceptontwikkelingsconcept

Hoe meet je dit?

�� Tests voor sociale intelligentieTests voor sociale intelligentie

�� Puzzels en opgavenPuzzels en opgaven

�� Beoordelingen door anderenBeoordelingen door anderen

�� Assessment Center methodeAssessment Center methode

�� ZelfbeoordelingsvragenlijstenZelfbeoordelingsvragenlijsten
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Wat meten we precies?

�� Prestatie?Prestatie?

�� Vaardigheid?Vaardigheid?

�� Gedrag?Gedrag?

�� Persoonlijkheid?Persoonlijkheid?

�� Karakter?Karakter?

Onderzoek met de Bar-On EQ-i

�� Er bestaat een zelfbeoordelingsvragenlijstEr bestaat een zelfbeoordelingsvragenlijst

�� Wat kun je hiermee doen?Wat kun je hiermee doen?

�� --vertalenvertalen

�� --normerennormeren

�� --validerenvalideren
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Bar-On EQ-i

�� Intrapersoonlijke aspectenIntrapersoonlijke aspecten

�� Interpersoonlijke aspectenInterpersoonlijke aspecten

�� Adaptatie aspectenAdaptatie aspecten

�� Stressmanagement aspectenStressmanagement aspecten

�� Algemene stemmingsaspectenAlgemene stemmingsaspecten

Bar-On EQ-i

�� INTRAPERSOONLIJKE ASPECTENINTRAPERSOONLIJKE ASPECTEN

�� emotioneel zelfbewustzijnemotioneel zelfbewustzijn

�� assertiviteitassertiviteit

�� zelfbeeldzelfbeeld

�� zelfactualisatiezelfactualisatie

�� onafhankelijkheidonafhankelijkheid
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Bar-On EQ-i

�� INTERPERSOONLIJKE ASPECTENINTERPERSOONLIJKE ASPECTEN

�� empathieempathie

�� sociale verantwoordelijkheidsociale verantwoordelijkheid

�� interpersoonlijke relatiesinterpersoonlijke relaties

Bar-On EQ-i

�� ADAPTATIE ASPECTENADAPTATIE ASPECTEN

�� realiteitstoetsingrealiteitstoetsing

�� flexibiliteitflexibiliteit

�� probleem oplossenprobleem oplossen
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Bar-On EQ-i

�� STRESSMANAGEMENT ASPECTENSTRESSMANAGEMENT ASPECTEN

�� stresstolerantiestresstolerantie

�� impulscontroleimpulscontrole

Bar-On EQ-i

�� ALGEMENE STEMMINGSASPECTENALGEMENE STEMMINGSASPECTEN

�� optimismeoptimisme

�� gelukgeluk
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Bar-On EQ-i

�� CONTROLE SCHALENCONTROLE SCHALEN

�� inconsistentieschaalinconsistentieschaal

�� positieve impressieschaalpositieve impressieschaal

�� negatieve impressieschaalnegatieve impressieschaal

Enkele voorbeelden van items 
uit de EQ-test
�� Mijn aanpak bij het overwinnen van Mijn aanpak bij het overwinnen van 

problemen is er een van stap voor stapproblemen is er een van stap voor stap

�� Ik vind iedereen die ik ontmoet aardigIk vind iedereen die ik ontmoet aardig

�� Ik probeer mijn leven zo zinvol te maken Ik probeer mijn leven zo zinvol te maken 
als ik kanals ik kan

�� Het is tamelijk gemakkelijk voor mij om Het is tamelijk gemakkelijk voor mij om 
gevoelens te uitengevoelens te uiten
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Vervolg items uit de EQ-test

�� Ik probeer de dingen te zien zoals ze echt Ik probeer de dingen te zien zoals ze echt 
zijn, zonder erover te fantaseren of zijn, zonder erover te fantaseren of 
dagdromendagdromen

�� Ik ben in staat genegenheid te tonenIk ben in staat genegenheid te tonen

�� Ik help graag mensenIk help graag mensen

�� Het is moeilijk voor me om te glimlachenHet is moeilijk voor me om te glimlachen

Interpretatie van de 
schaalscores
�� 130+130+ Opvallend hoogOpvallend hoog
�� 120120--129129 Heel hoogHeel hoog
�� 110110--119119 HoogHoog
�� 9090--109109 Gemiddeld, adequate Gemiddeld, adequate 

emotionele capaciteitenemotionele capaciteiten
�� 8080--8989 LaagLaag
�� 7070--8989 Erg laagErg laag
�� < 70< 70 Opvallend laagOpvallend laag
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Wat kan het bedrijfsleven met de 
EQ-test?
�� Selectie van nieuw personeelSelectie van nieuw personeel
�� CarrièreCarrière--ontwikkelingontwikkeling
�� Opleiding van bestaand personeelOpleiding van bestaand personeel
�� Onderzoek van werknemer met stress, Onderzoek van werknemer met stress, 

burnburn--out of andere klachtenout of andere klachten
�� Taxatie van de cultuur van een afdeling of Taxatie van de cultuur van een afdeling of 

heel bedrijfheel bedrijf
�� Ontdekking van onbekend potentieelOntdekking van onbekend potentieel

Welke universiteiten werken er 
mee?
�� Nijmegen: faculteiten psychologie en Nijmegen: faculteiten psychologie en 

onderwijskundeonderwijskunde
�� GroningenGroningen
�� LeidenLeiden
�� MaastrichtMaastricht
�� AmsterdamAmsterdam
�� AntwerpenAntwerpen
�� BrusselBrussel
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