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De belofte van de optimale match …

• Hoe wordt de belofte 
waargemaakt?

• Van optimaliseren naar 
overfitting

• Thema’s vaak net zo 
klassiek als de 
assessmentpsychologie 
zelf (bijv. Meehl, 1954)

• Wanneer AI vooral 
zinvol?

Furhat Robotics: Tengai, unbiased recruiter robot



Hoe wordt de belofte waargemaakt?



Hoe werkt Seedlink?



Het traditionele psychologische voorspellingsmodel

Liem et al. (2018) 



Belofte waarmaken betekent ...

• Vrijwel zeker een verbeterde voorspelling
Want algoritme volgt de data extreem secuur
Model is dan wel het resultaat van de idiosyncrasieën van de steekproef

-> Van optimaliseren naar overfitting

Het klassieke probleem van kanskapitalisatie. 
Voorbeeld naar Locke (1961; in Cook, 2016 p. 34): 

... Studenten met lange achternamen (7+ letters) bleken minder charmant, gelukkig en 
impulsief, hielden van wodka, maar rookten niet en hadden meer vullingen in hun tanden 

... alle resultaten ontstonden door toeval, en hielden niet stand in een andere steekproef

AI-probleem: door complexiteit algoritme kan het probleem van overfitting
niet begrijpelijk beschreven worden voor mensen



Hoe werkt het algoritme van Lee (2016) ?

‘Het algoritme zegt dat je geschikt bent’

• Cv's van 441.759 kandidaten, 
48 organisaties

• Software scande Cv's op werk-
ervaring, leeftijd, en opleiding

• Voorspelde per type baan 
welk type kandidaten (o.g.v. 
werkervaring, leeftijd, en 
opleiding) was uitgenodigd 
voor selectiegesprek

• Voorspelling 81% correctSource: NRC 04/06/2016



Belofte waarmaken betekent ...

• In dit voorbeeld: een vorm van ‘policy capturing’ (nabootsen van 
denkproces van assessoren)

Doel veelal: Algoritme vervangt assessoren

Policy capturing m.b.v. klassieke statistische modellen al zeer succesvol 
(Wiggins, 1973); ‘model van assessor’ voorspelt beter dan assessor zelf.

• AI-gerelateerd probleem: 

⁃ Representatie van denkproces zeer complex en ‘onbeschrijfelijk’

⁃ Is het kant-en-klare algoritme ook toepasbaar op andere kandidaten, 
cv’s, assessoren, banen ... of is het overfitted



Hoe werkt het algoritme van NGA Human Resources

Foto HireVue



Say cheese to the algorithm

Source: www.newyorker.com

• Micro gezichts-expressies

• Natural Language Processing



Het Machine learning voorspellingsmodel

Liem et al. (2018) 



Belofte waarmaken betekent:

• In plaats van traditionele (psychologische) input data ... 
bestaat input uit ruwe (bijv. fysiologische) data die lastig/ niet 
interpreteerbaar zijn

• End-to-end machine learning: 
Alle te verkrijgen ruwe input data ...
koppelen aan uitkomst data

• Menselijke assessor kan nauwelijks overweg met dergelijke data

• Er zijn dan ook allerlei pogingen om ruwe data te relateren aan 
interpreteerbare ‘features’ (bijv. inschatting van iemands persoonlijkheid, 
emoties, intelligentie), en die vervolgens te relateren aan uitkomst data



Klassiek onderzoek van Goldsmith (1922; Cook, 2016 p. 192/193):

• Verzamel alle data die je maar kan over kandidaten (of ze in een witte auto 
rijden, waar ze wonen, wanneer ze leerden zwemmen, voor het eerst 
zoenden ...) regardless of whether they make sense en kijk of deze data 
hun werksucces kunnen voorspellen. 

• Benodigd: veel (big) data, en cross-validatie

• Benadering is backward-looking: benadering vindt ‘more of the same’ 
medewerkers 

• Problematisch when times they are a changin

• Biodata

Deze methode lijkt op:



Het algoritme en diversiteit



BREDE STEEKPROEF  ASSESSMENTS

GLOBALE ASSESSMENT

Assessment van coschappen 
gerelateerd aan etniciteit 
(Van Andel et al., 2019):

EMC, totale N>1600

⁃Algemeen oordeel door 
beoordelaar grotere 
etnische verschillen

⁃dan brede steekproef 
assessments door meerdere 
beoordelaars die a.d.h.v. een 
algoritme (rekenregel) tot 
een eindoordeel zijn 
geintegreerd
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Het algoritme en diversiteit

• Vrijheid om van de rekenregel 
af te wijken herintroduceerde 
etnische scoreverschillen 
(Van Andel et al., 2019)



Het algoritme en diversiteit

Algoritme (machine learning; ML)

• Houdt maatschappij een spiegel 
voor: ‘reflecteert de biases die in 
de maatschappij aanwezig zijn’
(Barocas & Selbst, 2016)

• ML kan zo ondoorgrondelijk zijn dat 
potentiele bias en stereotypering 
haast onmogelijk aan te wijzen 
worden (Saint Laurent, 2018)

• Moet zo transparant mogelijk zijn; 
De Laat (2018): toezichthoudende 
instantie nodig



Algoritme zinvol voor voorspellen zeldzame uitkomsten? 

• Onprofessionele en onintegere
studenten (De Leng, 2019)

• Probleem: zeldzaam, maar zeer 
ongewenst

• Klassieke statistische modellen niet 
voorspellend

• Voorspelt algoritme beter?
-> betere voorspelling van 

daadwerkelijk als onprofessioneel/ 
oninteger geïndiceerde studenten



Concluderend:

Algemeen
• Interpreteerbaarheid/ transparantie, verantwoordelijkheid
• Algoritme ≠ ethisch kompas

Diversiteit
• Algoritme (ML) bevestigt bestaande situatie

Acceptatie door betrokkenen
• Voorspelling relatief zeldzame uitkomsten
• Reacties van studenten en selecteurs
• Datagestuurde modellen moeten onder controle blijven 

van mensen




