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INLEIDING

Achtergrond
De DAT is voor het eerst gepubliceerd in 1947; herzieningen verschenen in de VS in 1962, 1972,
1980 en 1997. De laatste herziening is in Engeland ontwikkeld voor twee niveaus (DAT for
Schools en DAT for Guidance) met geheel nieuwe items en een kortere afnametijd. De DAT for
Schools is bedoeld voor leerlingen van het primair en secundair onderwijs (vanaf 13 jaar) en de
DAT for Guidance voor volwassenen in beroepskeuze- en loopbaanbegeleidingtrajecten.
Het is ruim 20 jaar geleden dat de DAT’83 in Nederland uitkwam. De destijds berekende
normen zijn verouderd. In 2001 is daarom besloten een nieuwe DAT uit te brengen. In de
ontwikkelingsfase werden zowel Nederlandse als Vlaamse leerlingen onderzocht. De
normering is echter alleen gebaseerd op de resultaten van Nederlandse leerlingen.
De DAT NL is een bewerking van de Engelse DAT for Schools en DAT for Guidance. De items
zijn afkomstig uit of afgeleid van deze twee Engelse versies. Daarnaast is net als bij de DAT’83
de subtest Woordenlijst toegevoegd. Ook deze is geheel vernieuwd. Deze Handleiding is
gebaseerd op die van de Engelse DAT. De Engelse tweedeling is niet gehandhaafd, maar er is
gekozen voor een eigen tweedeling.
Daarbij is ervoor gekozen om twee versies van de DAT NL uit te brengen, namelijk versie A
(Algemeen) die geschikt is voor Havo/Vwo (klas 1 tot en met klas 5) en versie B (Beroeps) die
geschikt is voor leerlingen van het Vmbo (alle klassen). De twee versies bevatten dezelfde
subtests, maar deze zijn aan de hand van uitvoerig vooronderzoek aangepast aan de twee
verschillende niveaus. Niet alleen is de inhoud vaak anders, ook is in een enkel geval het aantal
items alsmede de afnametijd verschillend. Ten opzichte van de Engelse versies is de afnametijd
van acht subtests verkort met 45 minuten voor versie A en 50 minuten voor versie B.
Voor u ligt de Handleiding van de DAT NL versie A, geschikt voor Havo/Vwo. De Handleidingen
van versie A en versie B zijn in hoofdlijnen hetzelfde, maar inhoudelijk aangepast aan
Havo/Vwo enerzijds en Vmbo anderzijds.

Het meten van intellectuele capaciteiten
Bij de ontwikkeling van de DAT NL is het volgende doel gedefinieerd: het meten van
intellectuele capaciteiten als hulpmiddel bij keuzes op het gebied van onderwijs en loopbaan.
Het begrip capaciteit wordt gespecificeerd door een vergelijking te maken met andere
begrippen, met name ‘Aanleg’ en ‘Intelligentie’.
Capaciteit en Aanleg
De DAT NL geeft een globaal overzicht van de intellectuele capaciteiten van een kandidaat. Dit
als hulpmiddel bij school- en beroepskeuze maar ook bij het bepalen van de geschiktheid voor
bepaalde functies. In de afkorting ‘DAT’ staat de A weliswaar voor de term ‘Aanleg’ maar dit
geeft geen goed beeld van wat gemeten wordt. Aanleg heeft immers veel van doen met erfelijke
eigenschappen en dat beoogt de test niet te meten. Indertijd is voor ‘Aanleg’ gekozen om de
lettercombinatie ‘DAT’ intact te houden. De Engelse versie spreekt van ‘Aptitude’ (vergelijk het
concept ‘aptitude’, Wesman, 1948) en dat is ook te vertalen in geschiktheid en bekwaamheid,
die in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal gebruikt worden als synoniemen
voor capaciteit.
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Er is overigens wel een verband tussen aanleg en capaciteit. Capaciteit is dan te zien als een
interactie tussen erfelijkheid en milieu. Een mens wordt geboren met een bepaalde aanleg en
begint daarna met leren als het milieu gunstig is. Wat we leren, maakt het voor ons mogelijk om
meer te leren, dit is een cumulatief proces. De erfelijkheid biedt de basis, het milieu stelt de
voorwaarden en de (cumulatieve) capaciteiten zorgen voor de feitelijke prestaties.
Om tot (intellectuele) prestaties te komen moet iemand dus zijn capaciteiten inzetten. Al naar
gelang de taak zal hij gebruik kunnen maken van de ene of de andere capaciteit maar vaak
ook van een combinatie van capaciteiten. De DAT NL meet die capaciteiten waarvan
gebleken is dat ze nodig zijn voor het behalen van prestaties (op bijvoorbeeld school).
Uiteraard zijn de capaciteiten daarbij niet alleen bepalend, ook interesse, motivatie,
persoonlijkheidseigenschappen, sociale omstandigheden, etc. spelen een rol. Uit onderzoek
bleek evenwel dat de capaciteiten de belangrijkste factor zijn bij het al of niet behalen van
intellectuele prestaties.
Capaciteit en Intelligentie
Carroll (1993) heeft een intelligentiemodel ontwikkeld, waarbij hij drie lagen onderscheidt, het
zogenaamde drie-stratummodel. In dit model wordt een onderscheid gemaakt tussen factoren
van de eerste, tweede en derde-orde; de derde-ordefactor is de algemene intelligentie, ook wel
‘g’-factor genaamd. Deze ‘g’-factor wordt gevormd door een achttal tweede-ordefactoren: Fluid
Intelligence, Crystallized Intelligence, General Memory and Learning, Broad Visual Perception,
Broad Auditory Perception, Broad Retrieval Ability, Broad Cognitive Speediness en Processsing
Speed. Deze tweede-ordefactoren (capaciteiten in ruime zin) kunnen worden beschreven in
termen van eerste-ordefactoren (capaciteiten in engere zin).

DAT NL A

BESCHRIJVING VAN DE DIFFERENTIELE AANLEG TESTS

Structuur van de Differentiële Aanleg Tests
De DAT NL bestaat uit tests die negen belangrijke capaciteiten meten, te weten: Denken met
Figuren, Woordenlijst, Denken met Getallen, Denken met Woorden, Ruimtelijk Inzicht,
Taalgebruik, Snelheid en Nauwkeurigheid, Woordbeeld en Praktisch Inzicht. Een uitgebreide
beschrijving van deze capaciteiten wordt gegeven in Evers & Lucassen (1991) en Kooreman
(1997).
Denken met Figuren
De test Denken met Figuren (DF) bestaat uit 30 reeksen van vier figuren. Aan elke reeks ligt een
bepaald principe ten grondslag dat de kandidaat moet zien te ontdekken. Op basis hiervan
kiest hij uit vijf alternatieven de figuur die een logische voortzetting is van de gegeven reeks.
Denken met Figuren meet het vermogen om ideeën te begrijpen die niet in woorden of getallen
worden gepresenteerd. Het gaat hier om abstract redeneervermogen, abstractievermogen,
analytisch denken en abstraheren. Het is voor het maken van de test belangrijk dat men inzicht
heeft in de relaties tussen objecten, patronen, diagrammen of ontwerpen. Dit kan bijvoorbeeld
van belang zijn bij het aanleren van wiskundige en natuurkundige principes, het toepassen van
formules en het (leren) programmeren van computerprogramma’s.

Carroll’s model is in deze Handleiding gebruikt als uitgangspunt om de afzonderlijke tests van
de DAT NL een constructbetekenis te geven binnen het intelligentiemodel, maar er wordt niet
geprobeerd om de ‘g’ zelf te schatten. De bedoeling van de DAT NL is immers om, bijvoorbeeld
ten behoeve van loopbaanbegeleiding, informatie te geven over specifieke capaciteiten. Wel wil
de DAT NL informatie geven over een zo breed mogelijk gebied van cognitieve capaciteiten en
dat laat zich goed weergeven binnen het model van Carroll.

Naar verwachting zijn werkzaamheden waarbij deze capaciteit van belang is,
computerprogramma’s maken, werken met formules, schema’s opstellen. Functies waarbij
deze capaciteit van belang zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld tekenaar/ontwerper,
automonteur, laborant, actuaris, wiskundeleraar, computerprogrammeur, productieplanner,
calculator, beleggingsanalist. Schoolvakken die een beroep zouden kunnen doen op deze
capaciteit zijn bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica.

Bepaalde subtests van de DAT NL passen dus in het model van Carroll binnen bepaalde
factoren. Ze ‘meten’ ze echter niet, maar zijn als het ware een uiting van de betreffende factor.
Op pagina 27-28 van deze Handleiding wordt hier nader op ingegaan, zodat een beslissing
mogelijk is over de keuze van af te nemen subtests. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer
men meer wil weten over één bepaalde factor en er weinig tijd beschikbaar is.

Woordenlijst
De test Woordenlijst (WL) bestaat uit 60 opgaven. Een woord, in hoofdletters gedrukt, vormt de
opgave. De cliënt moet uit vijf alternatieven dat woord kiezen dat (vrijwel) hetzelfde betekent
als het woord in hoofdletters. WL meet de woordenschat: de mate waarin men de betekenis van
(Algemeen Beschaafde) Nederlandse woorden kent. Het beschikken over een grote
woordenschat vergemakkelijkt het kennis nemen van informatie op allerlei gebied, variërend
van schoolse vakkennis en algemene maatschappelijke en culturele informatie tot en met
praktische kennis van alledag. Tevens vergemakkelijkt een grote woordenschat het verbaliseren
van het denkproces, het kunnen uitdrukken van gedachten in mondelinge of schriftelijke
verbale presentaties, het in woorden kunnen weergeven van feiten en meningen.
Naar verwachting zijn werkzaamheden die deze capaciteit vereisen, toelichten, uitleggen,
enquêteren, rapporteren, tekstschrijven, handleidingen schrijven, voorlichten, instrueren,
artikelen schrijven. Functies waarin deze capaciteit van belang zou kunnen zijn,
zijn
bijvoorbeeld
enquêteur,
tekstschrijver,
beleidsmedewerker,
voorlichter,
publiciteitsmedewerker, instructeur, journalist, redacteur. Schoolvakken die een beroep
zouden kunnen doen op deze capaciteit zijn bijvoorbeeld talen en geschiedenis.
Denken met Getallen
De test Denken met Getallen (DG) bestaat uit 34 gevarieerde rekenopgaven, elk met vijf
alternatieven. Het vijfde alternatief luidt telkens ‘Geen van deze” (geen van deze alternatieven
is juist). Vrijwel alle opgaven bevatten een duidelijke opdracht zonder veel tekst. In DG komen
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geen zogenaamde redactiesommen voor. Bij het werken met numerieke (cijfermatige)
gegevens gaat het niet alleen om inzicht in rekenkundige relaties, maar ook om de
routinematige vaardigheid in het werken met getallen, en met het beheersen van diverse
rekenkundige bewerkingen. Bij opgaven waar het gaat om het volgende getal in een
rekenkundige reeks, gaat het met name om inzicht. Bij de overige opgaven zullen naast inzicht
ook routine en beheersing een rol spelen.

timmerman, aannemer, tegelzetter, stratenmaker, plaatwerker, etaleur, constructeur
werktuigbouw, bouwkundig constructeur, couturier. Schoolvakken die een beroep zouden
kunnen doen op deze capaciteit zijn bijvoorbeeld tekenen, meetkunde, stereometrie,
technisch tekenen.

DG meet het vermogen om rekenkundige taken uit te voeren, zoals het oplossen van allerlei
sommen, het (leren) interpreteren van tabellen en grafieken, het schatten van cijfermatige
uitkomsten en het toepassen van rekenkundige formules.

De test Taalgebruik (TG) bestaat uit 34 zinnen. Elke zin is door middel van schuine strepen in
vier stukken verdeeld. De cliënt moet aangeven welk van de vier stukken een fout tegen de
regels van de Nederlandse taal bevat. Ook bestaat er bij elke zin een vijfde alternatief, namelijk
de mogelijkheid dat de zin foutloos is. Het gaat hier om kennis van en gevoel voor de bouw van
Nederlandse zinnen en het onderscheid kunnen maken tussen juiste en onjuiste syntactische
en idiomatische constructies. Er wordt daarbij een beroep gedaan op kennis die men op school
verwerft, het gevoel voor zinsconstructie en taalgevoel. Spelling en interpunctie zijn buiten
beschouwing gelaten. Er is zorg voor gedragen dat een diversiteit van mogelijke en
veelvoorkomende zinsconstructiefouten in de test wordt aangeboden. TG meet het vermogen
om fouten te herkennen in stukken tekst, zoals het gebruik van hoofdletters en grammatica.

Naar verwachting zijn werkzaamheden waarbij deze capaciteit is vereist, afrekenen, kasverschil
uitzoeken, voorraadbeheer, begrotingsbeheer, debiteurenbewaking, formules toepassen,
interpretatie van cijfermateriaal. Functies die een beroep zouden kunnen doen op deze
capaciteit zijn bijvoorbeeld expeditiemedewerker, verkoper, kassier, calculator, dieetkok,
boekhouder, statistisch analist, assurantieadviseur, econometrist. Schoolvakken die een
beroep zouden kunnen doen op deze capaciteit zijn bijvoorbeeld (handels)rekenen, wiskunde,
natuur- en scheikunde, boekhouden, statistiek, economie, techniek, informatica.
Denken met Woorden
De test Denken met Woorden (DW) bestaat uit 40 opgaven van vier vakjes met daarin
achtereenvolgens een vraagteken, een woord, een woord en een vraagteken. De cliënt moet uit
vijf woordparen het woordpaar kiezen dat op de plaats van de vraagtekens gezet kan worden.
Er is naar gestreefd de inhoud van de opgaven zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat de
moeilijkheid van de opgave bepaald wordt door het redeneerproces en niet door het niveau van
taalkennis. Het gaat hier om het kunnen redeneren met begrippen en relaties die in de vorm
van woorden gegeven zijn, en de test doet daarbij een beroep op het verbaal
abstractievermogen en constructief denken. DW meet het vermogen om relaties tussen
woorden te herkennen.
Deze capaciteit is vereist bij alle werkzaamheden en functies waarbij abstract denken en
probleemoplossen een rol speelt. In alle schoolvakken speelt deze capaciteit in meer of
mindere mate een rol, wanneer het gaat om begrip en inzicht; dit geldt niet alleen voor de
taalvakken, maar ook voor exacte vakken en maatschappijvakken.
Ruimtelijk Inzicht
De test Ruimtelijk Inzicht (RI) bestaat uit 40 opgaven met elk vier alternatieven. Elke opgave
bestaat uit een vouwpatroon, waarbij de cliënt moet uitzoeken welk van de vier alternatieve
objecten men van het gegeven patroon kan vouwen; de objecten moeten in gedachten worden
gevouwen van een plat tot een ruimtelijk patroon. Het gaat hier om de vaardigheid zich
tweedimensionale afbeeldingen te kunnen voorstellen als ruimtelijke objecten. Bovendien
speelt in veel opgaven rotatie een rol en doet de test daarbij een beroep op mentale
manipulatie.
RI meet het ruimtelijk voorstellingsvermogen. Mensen met dit vermogen kunnen technische
en bouwtekeningen, plattegronden of tekeningen waarin een vlak/ruimteverdeling gegeven
wordt, met weinig moeite (leren) lezen. Dit is van belang voor beroepen op het gebied van
constructie, (kleding)ontwerpen, techniek, het bedienen van machines en werktuigen, en
tandheelkunde.

Taalgebruik

Deze capaciteit is naar verwachting vereist bij werkzaamheden die betrekking hebben op het
geschreven en het gesproken woord, zoals onderwijs, rechten (wetgeving). Functies waarbij
deze capaciteit van belang zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld tekstschrijver, voorlichter,
beleidsmedewerker, docent, instructeur, journalist, redacteur. Schoolvakken die een beroep
zouden kunnen doen op deze capaciteit zijn bijvoorbeeld Nederlands, geschiedenis, moderne
en klassieke talen.
Snelheid en Nauwkeurigheid
De test Snelheid en Nauwkeurigheid (SN) bestaat uit een oefengedeelte van 100 opgaven (deel I)
en de feitelijke test van 100 opgaven (deel II). Elke opgave bestaat uit vijf combinaties van
letters en/of cijfers, waarvan één combinatie onderstreept is. Er zijn steeds vijf alternatieven,
dit zijn dezelfde combinaties in een andere volgorde. De cliënt moet die combinatie zoeken die
is onderstreept in de opgave. Het gaat hier om onder tijdsdruk snel en nauwkeurig
betekenisloze combinaties van letters en/of cijfers te kunnen vergelijken. Daarbij spelen
informatieverwerking en organisatievermogen een rol. Deze test meet het vermogen om snel
verschillen te ontdekken en fouten te herkennen in geschreven lijsten, in een hoog tempo
(eenvoudige) informatie te verwerken en aandacht te hebben voor betekenisvolle details.
Naar verwachting zijn werkzaamheden waarin deze capaciteit vereist is, (eind)controle
productie, administratieve controle, foutmelding zien, afwijkingen zien, observeren,
(productie)bewaking, registreren, werken met technologische en wetenschappelijke
bestanden. Functies waarbij deze capaciteit van belang zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld
controleur, bewakingsbeambte, (meet- en regelkamer)operator, zaadselecteur, schaderegelaar,
veilingmeester. Over schoolvakken kan alleen vermeld worden dat deze capaciteit van belang
is bij taken waarbij informatieverwerking een rol speelt en waarbij men alert moet zijn op
fouten. Zeer lage snelheidsscores zouden kunnen wijzen op een algemeen laag werktempo,
veel fouten maken zou kunnen wijzen op slordigheid. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
met name de foutscore met voorzichtigheid behandeld moet worden, omdat er te weinig
validiteitsgegevens bekend zijn.

Werkzaamheden waarvoor deze capaciteit vereist is, zijn naar verwachting behangen,
werktekeningen lezen, bouwtekeningen maken, tegelzetten, plaatwerken, kaartlezen, etaleren,
tekenen, mallen maken, kleding knippen en/of ontwerpen. Functies waarin deze capaciteit van
belang zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld tapijtlegger, modinette, cargadoor, behanger,
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Woordbeeld

TABEL 1. Aantal Items en afnametijden

De test Woordbeeld (WB) bestaat uit 40 opgaven van vijf woorden. In één van deze woorden zit
een spelfout. De cliënt moet het fout gespelde woord aangeven. Het gaat hier om
spellingvaardigheid. De test doet een beroep op vaardigheden die op school systematisch
worden aangeleerd. Er is voor gezorgd dat diverse soorten spelfouten in de test voorkomen.
Werkwoorden zijn buiten beschouwing gelaten, om verwarring met de test TG te voorkomen.
Woordbeeld meet het vermogen van het spellen van Nederlandse woorden.

Differentiële Aanleg Tests

Het goed kunnen spellen van woorden is van belang in diverse werkzaamheden en functies,
naar verwachting journalistiek, rechten (wetgeving), het schrijven van zakelijke teksten en
secretariaatswerkzaamheden. Een schoolvak dat een beroep zou kunnen doen op deze
capaciteit is bijvoorbeeld Nederlands.
Praktisch Inzicht

Denken met Figuren
Woordenlijst
Denken met Getallen
Denken met Woorden
Ruimtelijk Inzicht
Taalgebruik
Snelheid en Nauwkeurigheid
Deel 1
Deel 2
Woordbeeld
Praktisch Inzicht

Aantal items

Tijd (minuten)

30
60
34
40
40
34

15
15
20
20
15
10

100
100
40
50

3
3
10
15

De test Praktisch Inzicht (PR) bestaat uit 50 afbeeldingen, waarin een praktisch probleem
gegeven wordt, elk met drie alternatieven. De vragen die bij de afbeeldingen worden gesteld,
hebben betrekking op de werking van mechanische apparatuur of op eenvoudige
natuurkundige principes. De cliënt moet uit twee of drie (delen van) plaatjes het juiste kiezen,
indien het gaat om twee (delen van) plaatjes, is het derde alternatief ‘geen verschil’, ‘geen van
beide’ of iets dergelijks. Hoewel de vragen die bij de afbeeldingen worden gesteld, kort zijn,
doet PR ook enigszins een beroep op goed lezen.
Het gaat hier om het doorzien van praktisch-mechanische en natuurkundige relaties. Kennis
van natuurkundige principes speelt bij sommige opgaven een rol, maar het gaat vooral om het
praktisch inzicht, het inzicht in technische principes zoals die zich in de praktijk voordoen.
Mensen met dit vermogen kunnen vaak snel leren hoe iets werkt en hoe het gerepareerd moet
worden. Zij zullen weinig problemen hebben met het (leren) hanteren van allerlei
gereedschappen.
Naar verwachting is Praktisch inzicht vereist in werkzaamheden als solderen, machines
bedienen en afstellen, boren, timmeren, metselen, constructiewerk, technisch tekenen,
storingen opsporen, installeren, technische inspectie. Functies die een beroep zouden kunnen
doen op deze capaciteit zijn bijvoorbeeld productiemedewerker, soldeerder, stanser,
boorder, timmerman, metselaar, machine-insteller, verkoper technische artikelen,
constructiebankwerker, servicemonteur, automonteur, installateur centrale verwarming,
tekenaarconstructeur, bedrijfsingenieur. Schoolvakken die een beroep zouden kunnen doen
op deze capaciteit zijn bijvoorbeeld handvaardigheid, praktisch-technische vakken, technisch
tekenen, mechanica.
In tabel 1 staan de verschillende subtests in de volgorde zoals ze in het testboek worden
aangeboden, met daarbij het aantal items dat de subtest bevat en de afnametijd. In deze
Handleiding staan de subtests altijd in deze volgorde, waarbij alleen Snelheid en
Nauwkeurigheid aan het eind staat. De normtabellen en het Antwoordformulier kennen een
andere volgorde, gebaseerd op de uitkomsten van de factoranalyse (zie pag 69-70).
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