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HOOFDSTUK EXTRA 

Hoofdstuk 1: Inleiding tot Psychometrie 

❖ 1.1: WAT IS PSYCHOMETRIE? 

- We vroeg het aan studenten, collega’s en psychometrici 
➢ Studenten: 

• Iets met wiskunde 

• Het gaat over meten in de psychologie 

• Het gaat over testen, en wanneer die betrouwbaar zijn 

• Een buisvak 

• De basis van IQ-testen 
➢ Collega’s: 

• Formele studie van psychologisch meten 

• Test-theorie 

• IRT 

• Statistiek toegepast op test-scores 

• Over betrouwbaarheid en validiteit van testen 

• Wiskundige psychologie 

• Meettheorie voor psychologen 
➢ Psychometrici 

• Psychometrie is de wetenschap die zich bezighoudt met het evalueren van de attributen van 
psychologische tests 
▪ Type informatie (in meeste gevallen scores) gegenereerd door het gebruik van 

psychologisch tests 
▪ De betrouwbaarheid van de data van psychologisch tests 
▪ Problemen met de validiteit van de data verkregen van psychologische tests 

• Psychometrie verwijst naar alle aspecten van de psychologie die zich bezighouden met 
psychologisch testen, zowel de testmethodes en de substantieve bevindingen 

• Sterk accent op ‘psychologisch testen’ 
➢ Psychometrika is het officieel vakblad van de “Psychometric Society” sinds 1936 

• Heeft de laatste 10 jaar een stijging gekend in impact factor (ongeveer +2) 

• Zij definiëren psychometrie als meer dan enkel ‘meten’ en ‘psychologische tests’ 
- Er zijn heel wat gerelateerde disciplines, aangezien elke discipline een -metrics versie heeft die 

allemaal handelen over het ontwikkelen en bestuderen van data-analytische technieken 
➢ Mathematische psychologie: het toepassen van mathematische modellen voor het bestuderen 

van psychologische aspecten, in het bijzonder perceptie, geheugen, en algemene cognitieve 
functies: meer focus op de ‘gemiddelde mens’ 

➢ Statistiek: studie van random variabelen, inferentie methoden 
➢ Data-analyse: (vaak statistische) methodes om op basis van empirische data een antwoord te 

bieden op onderzoeksvragen 
➢ Kwantitatieve psychologie: verzameling van zowel statistische, data-analytische, 

mathematische als psychometrische benaderingen om problemen aan te pakken binnen te 
psychologie 

- Psychometrie 
- Psychometrika 
- Mathematische 

psychologie 
- Statistiek 
- Data-analyse 
- Kwantitatieve 

psychologie 
 
- 1936: 

Psychometrika 

❖ 1.2: BELANG VAN PSYCHOMETRIE 

- Vele theorieën in de psychologie staan nog in hun kinderschoenen 
➢ Ze impliceren van relaties tussen meerdere psychologische constructen onderling, of relaties 

tussen een psychologisch construct en een demografisch kenmerk 
➢ Om deze theorieën wetenschappelijk te toetsen, moeten we deze constructen dus kunnen 

meten 

• Psychologische constructen: 
▪ Vaak latent: enkel indirecte metingen 
▪ Vaak grote meetfout 
▪ Metingen worden uitgevoerd door mensen 
▪ Constructvaliditeit: hoe weten we zeker dat onze metingen nu echt dat construct meten? 

➢ Meetinstrumenten zoals vragenlijsten construeren is een vakgebied op zich 

- Construct 
- Constructvaliditeit 
- Latent  
- Educational Testing 

Service (ETS) (VS) 
- CITO (Nederland) 
- Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI) 
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• Meten is enkel nuttig als de meetinstrumenten voldoen aan bepaalde criteria 
(standaardisatie, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit…) 

- Psychologische constructen worden vaak gemeten in de klinische psychologie 
➢ Leerstoornissen, depressie, stress, burnout… 
➢ Deze metingen  horen bij een bredere assessment 

• Leidt vaak tot classificatie (normaal, klinisch) en interventie (therapie, medicatie) 
- Psychologische constructen worden vaak gemeten in de bedrijfs- en organisatiepsychologie 
➢ Human resource management (HRM) 
➢ Vaak voor selectie: 

• Persoonlijkheidstesten, leiderschapsstijlen, cognitieve capaciteit, emotionele intelligentie 

• Vaak met het oog op voorspellen: welke werknemers zullen blijven presteren na 10 jaar? 
➢ Evaluatie en monitoring van werknemers 
➢ Psychologie van de werknemer: jobsatisfactie, job demands, welbevinden, job-fit 
➢ Psychologie van de consument: marketing, reclame… 

- Psychologische constructen worden vaak gemeten in een onderwijscontext 
➢ Educational assessment is een vakgebied op zich 
➢ Constructen: skills, kennis, attitudes en opvattingen 
➢ Doel: prestatie of bekwaamheid van individuele leerlingen meten 

• Evaluatie: mag een student overgaan naar het volgende jaar? 

• Is bijsturing nodig?  

• Evaluatie van nieuwe leervormen 
➢ Kan ook op niveau van de klas, school, organisatie, schoolnet of land 
➢ Gespecialiseerde organisaties: 

• Educational Testing Service (ETS): VS 

• CITO: Nederland 
- Er bestaat een volledige industrie rond psychologische testen 
➢ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): deelt de populatie in 16 persoonlijkheidstypes 

• Heel populair bij (Amerikaanse) bedrijven 

• 2 miljoen afnames per jaar -> winst! 

• Lage psychometrische kwaliteit: lage validiteit en betrouwbaarheid 
➢ SHL, Oxford Psychological press, the Gallup Organisation, Psychological Assessment Resources 

(PAR), Pearson assessments, the Psychological Corporation, Western Psychological Serves, CITO, 
ETS, Hogrefe 

❖ 1.3: PSYCHOMETRIE IN EEN OOGOPSLAG 

- Psychometrie bestaat uit volgende elementen 
➢ Klassieke test-theorie, betrouwbaarheid, validiteit 
➢ Generaliseerbaarheidstheorie 
➢ Latent variabelen: 

• Factor-analyse 

• Item response theory (IRT) 

• Latent klasse modellen 
➢ Schaalmethodes 
➢ Kwantitatieve methodes voor de analyse van data verzameld binnen de sociale en 

gedragswetenschappen 
- Latente variabelen zijn unidimensionele psychologische constructen (= 𝜂) 
➢ Bestaan uit geobserveerde indicatoren (= 𝑦): vb items in een vragenlijst 
➢ 4 mogelijkheden: 

• Factor analyse: construct en indicatoren zijn numeriek 

• Latente trek modellen: construct is numeriek, indicatoren zijn categorisch 

• Latente profiel modellen: construct is categorisch, indicatoren zijn numeriek 

• Latente klasse modellen: construct en indicatoren zijn categorisch 

 𝜂 is numeriek 𝜂 is categorisch 

𝑦 is numeriek Factor-analyse Latente profiel modellen 

𝑦 is categorisch Latente trek modellen (IRT) Latente klasse modellen 

- Structurele vergelijkingsmodellen 
➢ Je hebt 4 latente variabelen die onderling afhankelijk zijn 

- Latente variabele 
- Indicatoren 
- Factor-analyse 
- Latente trek 

modellen (IRT) 
- Latente profiel 

modellen 
- Latente klasse 

modellen 
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• Pijl insinueert causaliteit 
➢ Dit model is een hypothese van een theorie 

waarin we de 4 constructen (cirkels) willen 
meten adhv een aantal testen (vierkanten) 

❖ 1.4: TERMINOLOGIE 

- We willen bepaalde kenmerken van vele objecten/fenomenen meten 
➢ Meten: het omzetten van een waargenomen grootheid naar een getal (kwantitatief) of een 

categorie (kwalitatief) 

• Hiervoor gebruiken we een meetinstrument of een meetprocedure 
➢ Meetfout: afwijking tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde 

• Hangt af van: 
▪ Nauwkeurigheid van het meetinstrument 
▪ Betrouwbaarheid: verkrijgen we hetzelfde getal als we 2 keer meten 
▪ Validiteit: meten we wat we willen meten? Is er geen sprake van een systematische over- 

of onderschatting? 
- Psychologisch meten: het meten van psychologische kenmerken of attributen 
➢ Via een gestandaardiseerde psychologische test (meetinstrument) 
➢ Via ad-hoc procedures (nieuwe experimentele setting) 

- Meetniveau van een variabele 
➢ Kwalitatief: 

• Nominaal: enkel categorieën 

• Ordinaal: categorieën zijn geordend 
➢ Kwantitatief: 

• Interval: gelijke eenheid 

• Ratio: vast nulpunt 
➢ Het meetniveau bepaalt welke wiskundige bewerkingen zinvol zijn 

- Er zijn verschillende soorten metingen 
➢ Observationeel: direct of indirect (reactietijd of geluidsopname beluisteren) 
➢ Zelfrapportage: vragenlijsten, interviews 
➢ Fysiologische metingen: galvanische huidreactie, hartslag, EEG, fMRI 

- Een psychologische test probeert bij een individu (een reeks van) gedragingen uit te lokken 
(testgedrag) (vb druk zo snel mogelijk op de rechterknop, kruis het juiste antw aan…) 

➢ Psychologische test: meetinstrument van de psycholoog, probeert een latente variabele te 
meten 

➢ Altijd onder gestandaardiseerde omstandigheden 
➢ Testgedrag moet vertaald worden naar testscores 

• Doen op basis van vooraf vastgelegde afspraken (objectiviteit) 
➢ Normering om de scores van de test te interpreteren 
➢ Validiteit en betrouwbaarheid van een test 

- Schalen: het vertalen van testgedrag tot testscores 
➢ Dit noemt schalen omdat het de gemeten individuen een plaats/positie geeft op een schaal 
➢ De regels hiervoor zijn afhankelijk van het wiskundig of statistisch model: 

• Unidimensionele schaaltechnieken: paarsgewijze vergelijking, cumulatieve schalen, 
successieve intervallen… 

• Multidimensionele schaaltechnieken 

- Meten 
- Kwalitatief meten 
- Kwantitatief meten 
- Meetfout 
- Betrouwbaarheid 
- Validiteit 
- Nominaal 
- Ordinaal 
- Interval 
- Ratio  
- Testgedrag 
- Psychologische test 
- Schalen  

❖ 1.5: SOFTWARE VOOR PSYCHOMETRIE 

- Vroeger konden we enkel via gespecialiseerde ‘niche’ software pakketten aan psychometrie doen 
➢ Vooral bij: 
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• Item Response Theory (IRT) 

• Structural Equation Modelling (SEM) 
➢ De software was niet altijd voor iedereen toegankelijk, daarom werden vaak sub-optimale 

methodes gebruikt 
➢ Software was niet altijd transparant, dus was het moeilijk te achterhalen hoe dingen werden 

berekend 
➢ Nu is alles gratis en publiek beschikbaar in R 

Hoofdstuk 2: Geschiedenis van de Psychometrie 

❖ 2.1: OVERZICHT TIJDSLIJN 

- Dit hoofdstuk biedt een beknopt overzicht van belangrijke ontwikkelingen en hoofdrolspelers in 
de geschiedenis van de psychometrie 

➢ Gaat onvermijdelijk gepaard met een geschiedenis van de opkomst van psychologische testen 
- 19e eeuw 
➢ Gauss: fouten in observaties aan de hand van de normaalverdeling 
➢ Quetelet: Treatise on man 
➢ Fechner: Elemente der Psychophysik 
➢ Wundt: eerste laboratorium voor psychologie in Leipzig 
➢ Galton: opent Anthropometric Laboratory 
➢ Cattell: introduceert de term ‘mental tests’ 

- Voor en tijdens WOI (begin 20e eeuw tot 1918) 
➢ Wissler: ontdekt dat de mental tests van Cattell niet correleren met schoolexamen scores (een 

van de eerste studies naar validiteit) 
➢ Spearman: bedenkt factor-analyse 
➢ Binet-Simon: intelligentie test 
➢ Terman: Stanford-Binet IQ test 
➢ Ontwikkeling Army Alpha/Beta testen (eerste grootschalige testen) 

- Interbellum (1918-1939) 
➢ Woodworth: eerste persoonlijkheids test 
➢ Rorschach: rorschach inktvlekkenmethode (een projectie test) 
➢ Brown & Thomson: boek ‘The Essentials of Mental Measurement’ 
➢ Oprichting ‘Psychometric Corporation”: eerste uitgever van psychologische testen 
➢ Thurstone; boek ‘The Reliability and Validity of Tests’ 
➢ Likert: Likert-schaal 
➢ Oprichting van ‘Psychometric Society’ aan universiteit van Chicago 
➢ 1936: start van het vakblad ‘Psychometrika’ 
➢ Guilford: boek ‘Psychometric Methods’ 
➢ Kuder & Richardson: maten voor interne consistentie van binaire items: KR-20 en KR-21 

- Tijdens en na WOII (1939-1972) 
➢ Wechsler: Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 
➢ Stevens: onderscheid tussen nominaal, ordinaal, interval en ratio 
➢ Thurstone: boek ‘Multiple Factor Analysis’ 
➢ Wechsler: Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 
➢ Lazarsfeld: introduceert ‘latent structure analyses’ en benadrukte dat factoranalyse en IRT 

allemaal steunin op het concept ‘latente variabele’ 
➢ Cronbach: Cronbach’s alpha als maat van interne consistentie 
➢ Torgerson: ‘metric multidimensional scaling’ 
➢ Cronbach & Meehl: grondige bespreking van ‘construct validity’ 
➢ Torgerson: boek ‘Theory and Methods of Scaling’ 
➢ Rasch: IRT model 
➢ Jöreskog: maximum likelihood methode voor het schatten van parameters in factoranalysew 

modellen 
➢ Lord & Novick: boek ‘Statistical Theories of Mental Test Scores’ -> standaardwerk voor 

testtheorie 
➢ Jöreskog: confirmatorische factoranalyse 
➢ Bock & Lieberman: maximum likelihood methode voor het schatten van parameters in IRT 

modellen 

- Gauss 
- Quetelet 
- Fechner 
- Wundt 
- Galton 
- Cattell 
- Wissler 
- Spearman 
- Binet-Simon 
- Terman 
- Woodworth 
- Rorschach 
- Brown & Thomson 
- Thurstone 
- Likert 
- Guilford 
- Kuder & Richardson 
- Wechsler 
- Stevens 
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- Cronbach 
- Torgerson 
- Cronbach & Meehl 
- Rarsch 
- Jöreskog 
- Lord & Novick 
- Bock & Lieberman 
 
- KR-20 en KR-21 
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➢ Cronbach et al: generaliseerbaarheidstheorie 

❖ 2.2: DE OORSPRONG VAN EXAMENS 

- Examens voor de staat vinden hun oorsprong in het oude China 
➢ Examen afleggen om te mogen werken als ambtenaar voor de staat 

• Han dynastie: 2200 jaar geleden (100 v.C.) 

• Tang dynastie (618-907 n.C.): volledig ontplooid en in werking tot 1905 
➢ Examens gingen over de Six Arts: rites, muziek, boogschieten, wiskunde, kalligrafie, 

wagenrennen 

• Later kwam er technische kennis bij: burgerlijk recht, militaire strategieën, landbouw… 
➢ Het systeem werd in West-Europa geïntroduceerd door missionarissen en diplomaten 

• Later overgenomen door British East India Company (17e E) om personeel te selecteren 
➢ 17e E: examens in Pruisen om staatspersoneel aan te werven (eerste land in Europa) 

• Andere Europese landen later 
▪ Frankrijk voor de Franse Revolutie 
▪ Groot-Brittannië rond 1855 

➢ 1883: American Civil Service Commission: staatsinstelling die de selectie voor personeelsleden 
van de federale administraties organiseerde obv ‘civil service exam’ 

- West-Europa had geen traditie van gestandaardiseerde testen of examens voor studenten (in 
tegenstelling tot China) 

➢ Oude Grieken: voorkeur voor discussie en debat 
➢ 13e E: Europese universiteiten startten met mondelinge examens 
➢ 16e E: Jezuïeten introduceerden schriftelijke examens 
➢ 19e E: verplichte examens waren overal ingevoerd in Europa en de VS 

- Han dynastie 
- Tang dynastie 
- Pruisen (17e eeuw) 
- Groot-Brittannië 

(1855) 
- VS (1883) 
- 13e E: mondelinge 

examens 
- 16e E: schriftelijke 

examens 
- Eind 19e E: overal 

verplichte examens 

❖ 2.3: DE GRONDLEGGERS 

- Er zijn 2 scholen van denkers die een impact hadden  op het ontstaan van psychometrie 
1) Quetelet, Darwin, Galton en Cattell: individuele verschillen bestuderen 
2) Fechner en Wundt: wetmatigheden die voor alle mensen gelden 
➢ De invloed van deze 2 scholen is tot op heden zichtbaar: spanningsveld tussen individuele 

verschillen en kenmerken van de gemiddelde mens 

 

❖ 2.4: PSYCHOFYSICA EN EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE 

- Fechner wordt vaak gezien als de grondlegger van psychologie als wetenschap 
➢ Was eerst professor in fysica 
➢ Na een oogziekte bestudeerde hij fenomenen als kleurherkenning en visuele perceptie 
➢ 1850: realisatie hoe hij de menselijke geest kon bestuderen 

• Menselijke reacties op fysieke stimuli kwantificeren 
➢ 1860: Elemente der Psychophysik 

• Wet van Fechner: 𝑆 = 𝑘 log𝑅 

• 𝑅 = maat van een fysieke stimulus (vb geluidssterkte van een geluidssignaal) 

• 𝑆 = maat van perceptie van deze stimulus (vb hoe luid klonk het signaal?) 

• 𝑘 = constante die experimenteel moest worden bepaald obv data 
➢ 1878: ‘mediaan’ als een maat van centrale tendentie  

- Von Helmholtz hanteerde de methode van Fechner voor de studie van de perceptie van beeld en 
geluid 

➢ Bekende studenten: Hertz, Planck en Wundt 
- Wundt was de eerste academicus die zichzelf psycholoog noemde 
➢ 1879: oprichting eerste laboratorium voor psychologie aan universiteit van Leipzig 

• Wordt hierom de vader van de experimentele psychologie genoemd 

• Echter, 1875: William James richt een psychologisch labo op aan Harvard 
➢ 1881: start tijdschrift Philosophische Studien: eerste tijdschrift over psychologisch onderzoek 
➢ Voerde meeste onderzoek omtrent sensatie en perceptie 
➢ Vroeger probeerde hij individuele verschillen te meten, later vooral algemene kenmerken van 

menselijke perceptie en cognitie 
➢ Voor zijn onderzoek werkte hij met een klein aantal subjecten 
➢ Bekende studenten: James McKeen Cattell, Charles Spearman 

- Fechner 
- Wet van Fechner 
- Von Helmholtz 
- Wundt 
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❖ 2.5: INTERMEZZO: MEETFOUTEN IN DE ASTRONOMIE 

- Galileo Galilei is de vader van de moderne astronomie 
➢ De zon staat in het midden van ons zonnestelsel 
➢ Gebruikte en verbeterde de telescoop om astronomische waarnemingen te doen 
➢ Observationele fouten zijn onvermijdelijk bij het uitvoeren van metingen en experimenteel 

onderzoek 

• Systematische fouten: afhankelijk van het meetinstrument of de meetmethode 

• Random fouten: 
▪ Vaker klein dan groot 
▪ Symmetrie: negatieve waarden komen evenveel voor als positieve waarden 
▪ Als men meerdere metingen uitvoert, dan is gemiddeld genomen de fout (bijna) 0 

- Kan men de patronen die meetfouten vertonen beschrijven aan de hand van een verdeling? 
➢ 1756: Thomas Simpson 
➢ 1777: Daniel Bernoulli 
➢ 1809: Gauss 

• Normaalverdeling 

• Boek: theorie van de beweging van hemellichamen die rond de zon draaien zoals in 
kegelsneden 

• Beschreef ook de statistische concepten van de kleinste kwadratenmethode en maximum 
likelihood schattingsmethode 

• Normaalverdeling kwam ook al voor in het werk van de Moivre, Laplace en anderen 

- Galilei 
- Gauss 
 
- Systematische fout 
- Random fout 
- Kleinste kwadraten-

methode 
- Maximum 

likelihood 
schattings-methode 

 
- 1809: 

normaalverdeling 

❖ 2.6: DE EERSTE STUDIES NAAR INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

- Bessel: realiseert als eerste dat er systematische discrepanties bestaan tussen observators 
➢ 1816: correctie-voor-elke-observator ontwikkeld 

• Met behulp van de normaalverdeling 
- Quetelet: doctoraat in de wiskunde aan UGent 
➢ Uitvinder van BMI 
➢ Oprichter van het KMI 
➢ Paste als eerste statistische methodes (normaalverdeling) toe op sociale data 

• Sociale fenomenen: misdaden, huwelijken, zelfmoorden en sociale oorzaken daarvan 
➢ Beschreef de ‘gemiddelde mens’, die op elke karakteristiek een gemiddelde waarde heeft 

• Noemde dit sociale fysica (Comte noemde dit sociologie) 
- Darwin 
➢ 1859: The Origin of Species 

• Ging over individuele verschillen tussen dieren en planten, waardoor sommigen meer 
adaptief en succesvol waren dan anderen 

• Continue variatie bij planten en dieren (en dus ook mensen) 
▪ Inspiratie voor Galton: zag dezelfde variatie bij mensen 

- Galton wordt algemeen beschouwd als een genie 
➢ Veel bijdragen tot de statistiek: standaarddeviatie, bivariate normaalverdeling en connectie met 

regressie, regressie naar het gemiddelde, het symbool 𝑟 voor de hellingsgraad van een 
eenvoudige regressie (later het symbool voor correlatie)… 

➢ Bestudeerde systematisch individuele verschillen en toonde aan dat deze op een objectieve en 
repliceerbare wijze konden worden gemeten 

• Dacht dat alles gemeten kon worden: schoonheid, persoonlijkheid, saaiheid van 
hoorcolleges… 

• Intelligentie meten met reactietijd experimenten en zintuiglijke discriminatietaken 

• Anthropometric laboratory: gegevens verzameld van 17.000 mensen (voornamelijk fysieke 
metingen: lengte, gewicht, hoofdomtrek; ook gedragsmaten: sterkte van een handdruk, 
hoogste toon die je kan waarnemen,…) 

➢ Vooral geïnteresseerd in eugenetica 

• 1869: Hereditary Genius: capaciteiten zijn aangeboren en dus erfelijk (proberen aantonen) 

• Enkel intelligente mensen mogen zich voortplanten 
➢ Sterk beïnvloed door Quetelet 
➢ Vaak beschouwd als de grondlegger van de differentiële psychologie (maar eigenlijk is dit 

Quetelet) 

- Bessel 
- Quetelet 
- Darwin 
- Galton 
- Pearson 
- Cattell 
- Wissler 
- Spearman 
 
- Attenuatie 
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➢ Bekende studenten: Karl Pearson, James McKeen Cattell 
- Pearson: vader van mathematische statistiek 
➢ 1911: eerste departement statistiek opgericht aan University College London 
➢ Lieveling en biograaf van Galton, en zelf ook sterk geïnteresseerd in eugenetica 
➢ 1901: Biometrika (vakblad) opgericht 
➢ Contributies in de statistiek: formele definitie van de correlatie coëfficiënt, schattingsmethode 

‘methods of moments’, 𝑝-waarde, hypothese toetsen, beslissingstheorie, chi-kwadraat toets, 
principale componenten analyse, histogram, … 

➢ 1892: The Grammar of Science (boek) zou grote invloed hebben gehad op Einstein 
- Cattell: eerste professor in de psychologie in de VS 
➢ Schreef doctoraat bij Wundt en werd later zijn assistent 
➢ Bestudeerde intelligentie, maar had regelmatig contact met Galton: realiseerde het potentieel 

van de combinatie van Wundt’s psychofysica en Galton’s mathematische benadering van de 
studie van individuele verschillen 

➢ Oprichter van Psychological Review 
➢ Bijna 50j editor en uitgever van Science 
➢ Geïnteresseerd in individuele verschillen: gestandaardiseerde metingen van sterkte van een 

handdruk, pijngrens, reactiesnelheid, zintuiglijke scherpte, geheugenspanne… 

• Durfde niet ‘hogere’ mentale processen te meten, omdat deze het resultaat waren van meer 
basale mentale processen die gemakkelijker te meten waren 

➢ 1890: introductie van de term ‘mental tests’ 
➢ Systematische metingen bij studenten met 10 voornamelijk zintuigelijke en 

bewegingsgerelateerde testen 
➢ Bekende studenten: E. L. Thorndike, R. S. Woodworth, E. K. Strong, Clark Wissler 

- Wissler gebruikte de Pearson correlatie coëfficiënten om de relatie te bestuderen tussen de 
mentale testen van Cattell en de scores op examens van 300 universiteitsstudenten 

➢ Vond GEEN correlaties 

• Ook geen correlaties tussen de scores van de verschillende mentale testen 

• = validiteitsstudie 
➢ Hierdoor lag het intelligentie-onderzoek heel lang stil, omdat men dus dacht dat die 

intelligentie-testen op niks trokken 

• Lag aan de meetfout! 
▪ Lage betrouwbaarheid 
▪ Range restriction: de groep hoogopgeleide studenten was sterk homogeen, te weinig 

variatie 

• Positief gevolg: meer interesse voor de benaderingen van Binet-Simon en Spearman 
- Spearman haalde een doctoraat in experimentele psychologie bij Wundt 
➢ Sterk beïnvloed door Galton 
➢ Gebruikte vaak correlaties in zijn werk 
➢ Bedacht de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt 
➢ Gebrek van correlaties tussen Cattell’s testen en scores op examens is een probleem van 

betrouwbaarheid 

• Elke test bevat meetfout, en dus de correlatie tussen 2 scores die elk verstoord zijn door 
meetfouten zal altijd een onderschatting zijn 

• Betrouwbaarheid schatten door meervoudig meten (zelfde test bij zelfde individu) en dan de 
correlatie tussen deze twee metingen te berekenen 

• 1904: correctie bedacht van het attenuatie-effect: het te klein uitvallen van de correlatie 
door toevallige meetfout 
▪ Zo correlaties tussen 2 scores beter kunnen schatten 

➢ 1904: ‘General Intelligence: Objectively Determined and Measured’ 

• Eerste versie van factoranalyse 
▪ Onwaarschijnlijke prestatie: meeste multivariate statistische methodes zijn pas 50j later 

beschreven 

• Factoranalyse is een eenvoudig idee: de reden waarom verschillende testscores positief met 
elkaar correleren, is omdat ze allen het gevolg zijn van een gemeenschappelijke factor 

• Voor elke score bepaalde Spearman de ‘common factor’ en de ‘specific factor’ 
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➢ Geloofde sterk in het bestaan van een onderliggende intelligentie factor ‘g’ 

• Verklaring van de correlaties die hij observeerde tussen afzonderlijke intelligentie domeinen 
➢ Bekende studenten: Raymond Cattell, John C. Raven, David Wechsler 

❖ 2.7: METEN VAN INTELLIGENTIE 

- Eerste studies naar mentale achterstand werden gevoerd door Esquirol in Frankrijk 
➢ Student van Pinel (vader van de psychiatrie) 
➢ Deed onderzoek naar mentale achterstand en beschreef verschillende gradaties 

- Sequin probeerde mensen met mentale achterstand te trainen, en richtte scholen op met 
aangepast onderwijs 

- De oorsprong van IQ ligt in het Franse ministerie van Onderwijs 
➢ 1904: Binet moet een methode ontwikkelen om kinderen te detecteren met achterstand van 

het ministerie 

• 1905: publiceert samen met Simon de Binet-Simon test: 30 vragen om geestelijke 
ontwikkeling te meten 
▪ Gestandaardiseerde afname: zelfde instructies voor alle kinderen 
▪ Binnen 1 uur afgenomen, geen speciale apparatuur 
▪ Items waren opdrachten die de kinderen wel of niet konden uitvoeren 
▪ Heel veel aandacht voor verbale taken 
▪ Geen eindscore: enkel kinderen met achterstand idTentificeren 

• 1908: schaal wordt herzien: 58 items gerangschikt van makkelijk naar moeilijk 
▪ Beter geschikt voor ‘normale’ kinderen 
▪ ‘mental level’: van elk item werd het level vastgesteld: als 80-90%van alle kinderen van 6j 

een item kunnen oplossen, dan werd dit item beschouwd als een item van 6-jaar niveau 
▪ 300 normale kinderen werden gevraagd deze items te normeren -> een mentale leeftijd 

kan voor/achter staan op de kalenderleeftijd 

• 1911: laatste revisie 
➢ Binet had weinig oog voor het werk van Spearman, en omgekeerd 

- Erfenis van Binet 
➢ Stern: ‘mentale’ leeftijd delen door kalenderleeftijd 

• Resulteert in een quotiënt 
➢ Goddard: vertaalde in 1910 de test naar het Engels 

• Gebruikte dit om minder begaafde kinderen en immigranten te identificeren 

• Test misbruikt om te pleiten voor een immigratie-stop 
➢ Terman: reviseerde de Binet-Simon test 

• 1916: Stanford-Binet IQ test (90 items) 
▪ Mentale leeftijd delen door kalenderleeftijd en vermenigvuldigen met 100 
▪ Introductie van ‘intelligence quotient’ (IQ) 

• Wou IQ hanteren om beter begaafde kinderen te identificeren (ipv minder begaafde zoals 
Binet) 
▪ Stimuleren om verder te studeren 
▪ Intelligentie is erfelijk en de sterkste predictor van success in life 

• Problemen met Terman IQ: 
▪ Niet geschikt voor volwassenen: kalenderleeftijd blijft stijgen maar mentale leeftijd 

stagneert tussen 15-18j 
▪ IQ blijft niet constant doorheen het leven 

• Terman’s test gold heel lang als de gouden standaard 
➢ Wechsler: nieuwe definitie voor IQ 

• Individuele score gedeeld door gemiddelde score van dezelfde leeftijd vermenigvuldigen 
met 100 
▪ Geschikt voor volwassenen en kinderen 
▪ Deze maat heeft geen meeteenheid, geen nulpunt en geen verdeling 
▪ Gemiddelde is 100, SD is 15 

o 75% van de bevolking valt tussen 85 en 115, 5% onder 75 en 5% boven 125 

• Gebruikte een normaalverdeling voor zijn IQ scores (net zoals Terman) 
▪ Leidde tot the Bell Curve 

- Esquirol 
- Seguin 
- Binet & Simon 
- Stern 
- Goddard 
- Terman 
- Wechsler 
- Spearman 
- Burt 
- Thorndike 
- Thomson 
 
- Mental level 
- Intelligence 

quotient 
- WAIS 
- WISC 
- G-factor 
- S-factor 
- Group-factor 
- Bifactor-models 

 
- 1905: Binet-Simon 

test 
- 1916: Stanford-

Binet IQ test 
- 1927: g-factor boek 
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• Ontwikkelde Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) en Wechsler Intelligence Scale for 
Children (WISC) 

- Spearman en Burt gingen uit van een ‘g-factor’ 
➢ 1927: boek The Abilities of Man door Spearman: ‘g’ hangt af van de mentale energie waarover 

een individu beschikt 

• ‘g’ is aangeboren, ‘s’ kan aangeleerd worden 
▪ Later ook ‘group factors’: factoren die minder algemeen zijn dan ‘g’, maar gedeeld 

worden over meerdere ‘abilities’ 
➢ 1909: studie door Burt: factoranalyse van testen bij schoolkinderen 

• Upper-class kinderen doen het veel beter 

• ‘group factors’: factoren die een subset (maar niet alle) testscores beïnvloeden (verbale 
intelligentie, spatiale intelligentie…) 

• Bifactor models: elke score wordt beïnvloed door een algemene factor, een domein-
specifieke factor, en een score-specifieke (error) term 

• Burt Affair: beschuldigd van fraude voor zijn onderzoek naar de erfelijkheid van intelligentie 
- Niet iedereen ging akkoord met Spearman en Burt 
➢ Thorndike: pionier van de leerpsychologie (operante conditionering en puzzelbox) 

• Maakte een onderscheid tussen 3 soorten intelligentie: sociale, abstracte en concrete 
intelligentie 

➢ Thomson: menselijke brein bestaat uit heel veel kleine delen waarbij telkens een groot aantal 
terzelfdertijd nodig zijn om een activiteit uit te voeren (ipv een algemeen deel en vele specifieke 
delen) 

• Omdat er over activiteiten heen veel overlap is tussen die delen, zien we correlatiepatronen 
zoals Spearman ziet 

❖ 2.8: METEN OP GROTE SCHAAL 

- Tijdens de eerste wereldoorlog werd voor het eerst een grootschalige intelligentietest 
ontwikkeld 

➢ 1917: Yerkes wilt alle nieuwe rekruten van het Amerikaans leger psychologische tests laten 
afnemen 

• Betrokkenen: Thorndike, Terman, Otis en Thurstone 

• Army Alpha: meet verbale en numerieke capaciteiten, capaciteit tot het volgen van 
instructies, en kennis van informatie (sterk gebaseerd op Stanford-Binet IQ test) 

• Army Beta: variant op Alpha, maar nonverbaal; bedoeld voor ongeletterden of immigranten 

• 1.700.000 afnames! 

• Scores gebruiken om na te gaan of rekruten geschikt waren en of sommigen over 
uitzonderlijke capaciteiten beschikten (leiding geven?) 

• Zij die niet slaagden voor de test, kregen nog een individuele test (vaak Stanford-Binet of 
performantie-taak) 

➢ Meer dan de helft van de rekruten scoorden onder het gemiddelde 
➢ Enorm veel ervaring voor de betrokken psychologen 

- Na de eerste wereldoorlog was er een start van massale pen-en-papier testen 
➢ Otis: ontwikkeling Group Intelligence Scale (gebaseerd op Army Alpha) 

• Eerste commerciële mentale test geschikt voor groepsafnames 
➢ Terman: Terman Group Test of Mental Ability 

• Variant op Army Alpha 

• Commercieel  
➢ Steeds meer kritiek! 

• Waarom doen immigranten het minder goed? (culturele bias) 

• Meten we wel intelligentie? (validiteit) 
- Tijdens de tweede wereldoorlog ontwikkelde Flanagan een testprogramma voor selectie en 

classificatie van rekruten voor de Army Air Force 
➢ Veel aandacht voor validiteit 
➢ Betrokkenen: Guilford, Crawford, Horst, Thorndike 
➢ Ook binnen andere domeinen steeds meer ontwikkelingen van tests 
➢ Dit allemaal heeft een grote invoed gehad op het onderzoek naar het meten van persoonlijkheid 

en het selecteren van personeel 

- Yerkes 
- Otis 
- Terman 
- Flanagan 
- Thurstone 

 
- Army Alpha 
- Army Beta 
- Group Intelligence 

Scale 
- Terman Group Test 

of Mental Ability 
- Stanford 

Achievement Test 
- Psychological 

Examination for 
High School 
Graduation and 
College Freshmen 

- Scholastic Aptitude 
Test (SAT) 

 
- 1917: Army 

Alpha/Beta 
- 1923: Stanford 

Achievement Test 
- 1924: Psychological 

Examination (…) 
- 1947: Educational 

Testing Service 
(ETS) 
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- De opkomst van educational testing 
➢ 1923: Stanford Achievement Test van Terman et al. om objectief te meten wat studenten 

hadden geleerd op school 
➢ 1924: Psychological Examination for High School Graduation and College Freshmen van 

Thurstone:  

• L: taal-scores 

• Q: wiskundige/kwantitatieve scores 

• Jaarlijks tot 1947 
➢ 1947: oprichting Educational Testing Service (ETS) 

• Scholastic Aptitude Test (SAT): 
▪ Verbal aptitude: hoge correlatie met scores op Engels en geschiedenis 
▪ Mathematical aptitude: hoge correlatie met scores voor wiskunde en wetenschappen 

➢ Vele andere (commerciële) organisaties ontwikkelden hun eigen testen 

• Psychological Corporation 

• Iowa Testing Proigram 

• Science Research Associates 

• CTB/McGraw-Hill 

• … 

❖ 2.9: THURSTONE, EN ‘MULTIPLE FACTOR ANALYSIS’ 

- Thurstone ontwikkelde in de jaren 30 factor-analyse voor meerdere factoren 
➢ 1947: boek Multiple-Factor Analysis 

• Schreef voordien een boek waarin hij claimde dat intelligentie bestond uit een aantal 
(onafhankelijke) factoren 

• Ging op zoek naar factoren die niet overlappen 
▪ Eigenschap van die factoren: simple structure 

➢ Wet van paarswijze vergelijking (law of comparative judgement): ligt aan de basis van de 
Thurstone schaal 

➢ 1936: start van het vakblad Psychometrika (samen met Thorndike en Guildford) 

• Thurstone werd eerste president van de Psychometric Society 
- Multiple factor analysis had een enorme impact op de ontwikkeling van nieuwe testen die 

bestonden uit meerdere dimensies 
➢ Aptitude-testen (geschiktheidstesten) 
➢ 1942: persoonlijkheidstesten: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 
➢ Big Five testen 
➢ Intelligentietesten: afzonderlijke factoren van intelligentie correleren? 

• Ontwikkeling van hiërarchische factor-modellen: 
▪ ‘g’ als 2e orde factor 
▪ Terug aansluiten bij Spearman! 

➢ Berekeningen werden steeds gemakkelijker met de hulp van computers 

• 1950-1970: om de haverklap factor-analyse toepassen op random datasets in de hoop 
onderliggende dimensies te ontdekken 

- Thurstone 
 
- Wet van paarswijze 

vergelijking 
 
- 1936: 

Psychometrika 
- 1942: Minnesota 

Multiphasic 
Personality 
Inventory (MMPI) 

- 1947: Multiple 
Factor Analysis 

❖ 2.10: DE OPKOMST VAN MODERNE PSYCHOMETRIE 

- Vele berekeningen kunnen eindelijk uitgevoerd worden met behulp van computers 
- Factor-analyse en IRT zijn volwaardige onderdelen van het psychometrisch instrumentarium 
- Betrouwbaarheid en validiteit zijn precies gedefinieerd 
➢ Grote impact op de kwaliteit van vele psychologische tests 

- 1972: generaliseerbaarheids theorie 
- 1960-1970: metrische en niet-metrische multidimensionele schaalmethodes 
- 1970: structurele vergelijkingsmodellen 
- Beter begrip van de gevaren en nadelen van (een verkeerd gebruik van) testen en psychologisch 

meten in het algemeen 
- Deze moderne psychometrie is het onderwerp van deze cursus 

- 1960-1970: (niet-
)metrische multi-
dimensionele 
schaalmethodes 

- 1970: structurele 
vergelijkings-
modellen 

- 1972: 
generaliseerbaar-
heidstheorie 

Hoofdstuk 3: Beschrijvende statistieken voor scores 

❖ 3.1: INLEIDING 

- In dit hoofdstuk bespreken we enkele beschrijvende statistieken voor scores 
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➢ Vertoont overlap met Statistiek I 
➢ Datasets in R: niet kunnen uitvoeren maar output en syntax wel begrijpen 

• R vervangt heel wat formules 

• Alle R syntax is beschikbaar op Minerva 

• Uiteindelijk  deze R codes zelf uitvoeren om te experimenteren 

❖ 3.2: TWEE DATASETS 

- Voorbeeld: we meten 𝑝 kenmerken bij een steekproef van 𝑛 willekeurig gekozen studenten uit 
een doelpopulatie 

➢ Scores zijn: 

• Scores op 𝑝 subtesten 

• Scores op 𝑝 items uit een vragenlijst 

• Scores op 𝑝 vragen van een examen 
➢ Assumptie: alle scores proberen hetzelfde kenmerk te meten 
➢ We kunnen beschrijvende statistieken toepassen op de scores: gemiddelde, variantie, 

covariantie, correlatie… 
➢ Totaalscore of testscore: som van de 𝑝 scores (voor elk subject) 

• Soms prefereert men een gemiddeld ipv een som 

• Soms prefereert men een gewogen som of gewogen gemiddelde 
- Meetniveau van scores is een belangrijk onderscheid: er zijn twee soorten doorgaans 
➢ Numeriek/metrisch: hebben een ‘metriek’ (meeteenheid), zijn continu en minstens van 

intervalniveau 
➢ Niet-numeriek, discreet of categorisch: nominaal of ordinaal 

• Speciaal geval: dichotome scores: maar twee waardes mogelijk voor elk item (juist/fout; 0/1) 
- We bekijken twee datasets 
➢ Satisfaction With Life schaal: alle scores zijn numeriek/metrisch 
➢ Statistiek II examenscores: alle scores zijn discreet/categorisch (dichotome 0/1 scores) 
➢ De testscore is in beide gevallen een somscore, en zullen we telkens beschouwen als een 

numerieke/metrische variabele 

- Testscore of 
totaalscore 

- Numerieke of 
metrische score 

- Discrete of 
categorische score 

- Dichotome score 
 

❖ 3.3: DATASET 1: DE ‘SATISFACTION WITH LIFE SCALE’ 

- De data komt uit een vragenlijst die levenstevredenheid probeert te meten met 5 items 
➢ Dit aan de hand van een 7-punt Likert-schaal van 1 (= strongly disagree) tot 7 (= strongly agree) 
➢ De data is numeriek, en bijna continu in een zekere zin 
➢ Testscore: som van de 5 items (= 𝑝) 

• Vb: 25 
- We nemen de test af bij 𝑛 = 200 (willekeurig gekozen) studenten uit de 2e bachelor psychologie 
➢ Hieruit volgt een dataset met 5 kolommen:  
➢ R-codes en output: 

➢ Dit is een deeltje van de dataset 
➢ Elke kolom staat voor 1 item 
➢ Elke rij komt overeen met 1 individu 

• head(…): functie die de kop van de data toont 

- Rekenkundige 
gemiddelde 

- Variantie 
- Standaarddeviatie 
- Histogram 
- Boxplot 
- Outlier 
- P25 
- P75 
- Covariantie  
- Pearson correlatie-

coëfficiënt 
- Spreidingsdiagram  
- Variantie-

covariantie matrix 
- Correlatie matrix 
- Itemdiscriminatie 
- Item-restcorrelatie 
- Z-score 
- T-score 
 
- head(…) 
- tail(...) 
- rowSums(…) 
- cbind(…) 
- mean(…) 
- colMeans(…) 
- var(…) 
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• tail(…): functie die de staart van de data toont 

• n = 20: dit laat je de eerste 20 rijen van de dataset zien 

• rowSums(…): telt voor elke rij de som van alle kolommen 

• cbind(…): c staat voor kolommen (columns), bind voor het plakken/binden van de testscores 
aan de juiste rij 
▪ Dit commando kan enkel gebruikt worden als je hetzelfde aantal rijen hebt in de dataset 

- Strikt genomen is het meetniveau van een Likertschaal ordinaal 
➢ In de psychometrie is het echter gebruikelijk om Likertschalen met minstens 5 

antwoordcategorieën als intervalniveau te beschouwen 

• Likertschalen zijn ontworpen om interval-eigenschappen te hebben 
▪ De afstand tussen score 1 en 2 is dezelfde als de afstand tussen score 2 en 3 

➢ Door de gelijke afstand kunnen we het beschouwen als continu 
▪ Niet altijd zo in de praktijk 
▪ Maakt uiteindelijk niet uit want of we nu beschouwen als interval of ordinaal niveau, we 

komen tot dezelfde conclusies 

• Dit laat ons toe om statistieken te berekenen die geschikt zijn voor variabelen van minstens 
intervalniveau 

- BESCHRIJVENDE STATISTIEK: WERKEN MET 1 VARIABELE 
➢ Rekenkundig gemiddelde van een variabele X: 

 

 �̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
➢ Variantie van een variabele X: 

 

𝑠𝑛2𝑥 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)

2

𝑛

𝑖=1

 

 
Of 

𝑠2𝑥 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)

2

𝑛

𝑖=1

 

 
➢ Standaarddeviatie: 

 

𝑠𝑛𝑥 = √𝑠𝑛2𝑥 
 
Of 
 

𝑠𝑥 = √𝑠
2𝑥 

 
- Weergave in R 

➢ Hier wordt het gemiddelde berekend voor elk item (elke kolom) 

• mean(...): berekent het gemiddelde  

- sd(…) 
- sqrt(…) 
- hist(…) 
- boxplot(…) 
- cov(…) 
- cor(…) 
- sign(…) 
- plot(…) 
- cov(datapakket) 
- round(…, x) 
- cor(datapakket) 
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• sat1: naam van de eerste kolom 

• $: laat ons toe een kolom te selecteren 
➢ We kunnen ook het gemiddelde berekenen voor alle kolommen in 1 keer 

• colMeans(…) 

➢ Hier wordt de variantie berekend voor elk  item (elke kolom) 

• var(…): berekent de variantie 

• Als er geen spreiding is in de scores (alle scores zijn identiek), krijgen we een variantie van 0 

• Testscore variantie (variantie van alle items) is veel groter omdat die een grotere range heeft 
▪ Ligt hier tussen 5 en 35 (5itemsx7mogelijkescores) 
▪ Minimum 5 omdat je 5 items moet invullen waar je minstens 1 op moet antwoorden 

• Hoe groter je sample hoe minder verschil tussen de uitkomsten van de twee soorten 
varianties 

➢ Hier wordt de standaarddeviatie berekend voor elk item (elke kolom) 

• sd(…): berekent de standaarddeviatie 

➢ Dit illustreert dat de standaarddeviatie de wortel is van de variantie 

• sqrt(…): neemt de wortel 

➢ Hier nemen we de standaarddeviatie van de algehele variantie (testscore) 
- Er zijn een aantal belangrijke rekenregels voor gemiddelden en varianties 
➢ Bijvoorbeeld: we tellen een constante 𝑎 (𝑎 = 17) op bij alle ruwe scores 𝑥𝑖 van 1 item 

• Wat is het effect op het rekenkundig gemiddelde en de variantie van dat item? 

• Wat als we vermenigvuldigen met 𝑎 in plaats van optellen? 

➢ Als je overal een constante bijtelt, dan neemt het gemiddelde ook toe met diezelfde constante 

• 𝐸(𝑎 + 𝑋) = 𝑎 + 𝐸(𝑋) (stelling uit Statistiek I) 
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➢ Als je alles vermenigvuldigt met een constante, dan wordt het gemiddelde ook vermenigvuldigt 
met een constante 

• 𝐸(𝑎𝑋) = 𝑎𝐸(𝑋) (stelling uit Statistiek I) 

➢ Als we een constante optellen bij de variantie, is er geen effect op de variantie 

• De spreiding blijft gelijk, bijtellen of aftrekken heeft geen effect 
▪ De variantie meet de afwijking ten opzichte van het gemiddelde (niet de absolute 

waarden zelf); als alle waarden met dezelfde waarde opschuiven, verandert er niets 

• 𝑉(𝑎 + 𝑋) = 𝑉(𝑋) (stelling uit Statistiek I) 

➢ Als je de variantie vermenigvuldigt met een constante, krijg je het kwadraat van de constante 

• 𝑉(𝑎𝑋) = 𝑎2𝑉(𝑋) (stelling uit Statistiek I) 
- Een histogram geeft een frequentieverdeling weer van de (in klassen gegroepeerde) scores 
➢ Dit kan enkel voor data van interval 

niveau 
➢ Is minder nuttig voor de individuele 

items omdat er slechts 7 mogelijke 
scores zijn 

➢ Wel nuttig voor de testscore 
➢ Illustratie in R:  

➢ par(mfrow=c(2,3)): zorgt dat er 2 
rijen met 3 histogrammen gemaakt 
worden (hoeft niet gekend te zijn) 

➢ hist(…): maakt een histogram 
- Een boxplot geeft de mogelijke 

verdeling van scores weer aan de hand van een ‘box’ die wordt uitgelijnd door het 1e en 3e 
kwartiel en ‘whiskers’ die aangeven wat de kleinste en grootste waarden zijn van de scores (met 
uitzondering van outliers) 

➢ 𝑃25 en 𝑃75 betekent 25ste en 75ste percentiel 
➢ 𝑄 = 𝑃75 − 𝑃25 (formule uit Statistiek I) 
➢ Outlier 

• Score die kleiner is dan 𝑃25 − 1,5𝑄 

• Score die groter is dan 𝑃75 + 1,5𝑄 
➢ Illustratie in R: 

• boxplot(…): creëert een boxplot 
 

- BESCHRIJVENDE STATISTIEK: WERKEN MET 
2 VARIABELEN 

➢ Covariantie: lineaire samenhang tussen twee variabelen 𝑋 en 𝑌 
 

𝑐𝑜𝑣𝛸𝑌 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛

𝑖=1
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• Ook hier wordt soms gedeeld door 𝑛 in plaats van 𝑛 − 1 

• 𝑐𝑜𝑣𝛸𝑌 > 0: positieve lineaire samenhang 

• 𝑐𝑜𝑣𝛸𝑌 < 0: negatieve lineaire samenhang 

• 𝑐𝑜𝑣𝛸𝑌 = 0: geen samenhang 
➢ Pearson correlatiecoëfficiënt: een herschaalde covariantie 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑐𝑜𝑣 𝑋𝑌

𝑠𝑋𝑠𝑌
 

 

• Waarde ligt nu tussen -1 en +1 
- Illustratie van covariantie en Pearson correlatie in R: 

➢ cov(…): neemt de covariantie 

• Je neemt nu 2 variabelen tussen haakjes in plaats van 1 

• Er is een positieve samenhang tussen sat1 en sat2 
▪ We kunnen nog niet zeggen of dit groot of klein is 

• Zwakke samenhang tussen sat1 en sat4 
▪ Dit is teken van een zwakke schaal 

➢ Merk op: de variantie van een item is gewoon de covariantie van een item met zichzelf! 

• 𝑉(𝑋) = 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑋) (zelf bedacht) 

➢ cor(…): herschaalde samenhang die nooit groter is dan 1 

• Correlatie tussen sat1 en sat2 is 0.58 (enz) 

➢ Merk op: als je iets correleert met zichzelf is de correlatie altijd 1 

• 𝑅(𝑋, 𝑋) = 1(zelf bedacht) 
- Er zijn een aantal belangrijke rekenregels voor de covariantie en correlatie 
➢ Bijvoorbeeld: we tellen een constante 𝑎 (𝑎 = 17) op bij alle ruwe scores 𝑥𝑖 van 𝑋, en een andere 

constante 𝑏 (𝑏 = -5) bij de ruwe scores van 𝑦𝑖  van 𝑌 

• Wat is het effect op de covariantie tussen X en Y? 

• Wat als we de covariantie vermenigvuldigen met de constante in plaats van optellen? 

➢ Dit is onze originele covariantie tussen sat1 en sat2 

➢ Je telt de constante op bij het eerste item en trekt de constante af bij het tweede item 
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• Covariantie verandert niets: meet of het ene item even veel stijgt als het andere item ten 
opzichte van het gemiddelde (geen absolute waarden) 

•  𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) + 𝑎 − 𝑏 = 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) (zelf bedacht) 

➢ Dit is onze originele correlatie tussen sat1 en sat2 

➢ Wanneer we vermenigvuldigen zien we dat de correlatie van richting verandert (negatief wordt) 

• Absolute waarde blijft 
▪ Correlatie is schaalinvariant 
▪ Dit is het grote voordeel van de correlatie 
▪ 𝑅(𝑋, 𝑌)𝑎𝑏 = |𝑅(𝑋, 𝑌)| (zelf bedacht) 
▪ Absolute waarde wordt niet aangetast door de vermenigvuldiging, enkel het teken 

• sign(…): betekent dat 𝑎 zowel + of – kan zijn 
- We geven de relatie tussen twee variabelen 

visueel weer aan de hand van een 
spreidingdiagram 

➢ Scores voor 𝑋 op de 𝑋-as 
Scores voor 𝑌 op de 𝑌-as 

➢ Elke observatie wordt een punt in een 2-
dimensionale ruimte 

➢ Minder nuttig bij variabelen met slechts 7 
mogelijke waarden… 

➢ Illustratie in R: 

• plot(…): maakt een spreidingsdiagram van 
de aangegeven items 

• Testscore met testscore correleren geeft 
een perfect positief verband (rechtsonder) 

• Dit zijn allemaal positieve verbanden 
- BESCHRIJVENDE STATISTIEK: MEERDERE VARIABELEN 
➢ Variantie-covariantie matrix: samenhang tussen 𝑝 variabelen in een symmetrische 𝑝 × 𝑝 matrix 

• De varianties komen op de diagonaal 

• Covariantie tussen 𝑋𝑖  en 𝑌𝑖  op de 𝑖-de rij en de 𝑗-de kolom (X = rijen, Y = kolommen) 

• Notatie: 𝑆 
➢ Correlatie matrix:  

• Op de diagonaal van links naar rechts staat altijd 1 

• Correlatie tussen 𝑋𝑖  en 𝑌𝑖  op de 𝑖-de rij en de 𝑗-de kolom (X = rijen, Y = kolommen) 

• Notatie: 𝑅 
- Illustratie in R van variantie-covariantie matrix en correlatie matrix: 

➢ cov(datapakket): creëert een variantie-covariantie matrix 
➢ Op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder zien we de individuele varianties van elk item 
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• Eigenschap die zonet werd besproken: de variantie van een item is gewoon de covariantie 
van een item met zichzelf! 
▪ cov(sat1, sat1) = var(sat1) 
▪ cov(sat2, sat2) = var(sat2) 
▪ … 

➢ Alles wat niet op die diagonaal ligt zijn de covarianties 
➢ Nog een interessante eigenschap: die diagonaal vormt een spiegellijn 

• X(sat2) en Y(sat5) = 1.16 

• X(sat5) en Y(sat2) = 1.16 

• … 

➢ round(…, x): rondt af tot x aantal cijfers na de komma 

• Dit maakt de matrix leesbaarder 

➢ cor(datapakket): creëert een correlatie matrix 

• Hier is ook een diagonaal van linksboven naar rechtsonder zichtbaar: altijd 1 
▪ Logisch: sat1 correleren met sat1 kan alleen maar 1 geven 
▪ Eigenschap die we zonet hebben gezien: iets met zichzelf correleren geeft altijd een 

perfect positieve correlatie van 1 

• De diagonaal hier is opnieuw een spiegellijn 

➢ Dit kunnen we opnieuw afronden tot 2 cijfers na de komma 
- Er bestaat een relatie tussen de gemiddelde testscore en de gemiddelde itemscores 

➢ We kunnen het gemiddelde nemen voor elk van de items via colMeans (zoals we eerder hebben 
gezien) 

➢ We kunnen het gemiddelde nemen van de totale testscore 

➢ Als we de gemiddelden van alle aparte items 𝑝 optellen bekomen we de totale testscore! 

• Het gemiddelde van de som van de variabelen = de som van de gemiddelden van de 
variabelen 

- Er bestaat een relatie tussen de variantie van de testscore en de (co)variantie(s) van de 
itemscores 

➢ We kunnen de variantie van de testscore nemen 
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➢ We zien dat de variantie van de testscore NIET gelijk is aan de som van de varianties van de 
itemscores 

• Dit komt omdat de itemscores gecorreleerd zijn met elkaar, dus moeten we de covarianties 
meenemen in de berekening! 

• 𝑉(𝑋 + 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 2𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) (stelling uit Statistiek I) 

➢ Als we dit toepassen op onze data komen we wél dezelfde waarde uit 

 
• Als je 𝑝 items hebt, en je neemt er een somscore van, wat is dan de variantie ervan? 
▪ Dit is niet de individuele varianties opgeteld, je moet de covariantie van x met y en de 

covariantie van y met x erbij tellen 

▪ Som van de individuele varianties + voor alle mogelijke combinaties van de covarianties 

• Dit komt gewoon neer op de som van alle varianties, én alle covarianties 
▪ Som van alle elementen in de variantie-covariantie matrix (𝑆) 

- Hoe gedragen de correlaties tussen testscores en itemscores zich? 

➢ We nemen de correlaties van testscores en itemscores in R 

• 0.79: correlatie tussen het sat1 en de testscore (enz) 
▪ Dit is een relatief hoge correlatie 
▪ Sat4 en testscore: 0.55 (lage correlatie, niet goed!) 

• as.vector(…): (niet zo belangrijk) zorgt er voor dat de getallen geordend worden in een rij, 
anders staan ze gewoon onder elkaar 

• Itemdiscriminatie: een hoog discriminerend item onderscheidt erg goed subjecten met een 
hoge dan wel een lage testscore; bij een laag discriminerend item is dat onderscheid minder 
duidelijk (zie verder bij IRT) 

➢ Item-restcorrelatie: de correlatie tussen de itemscore en een somscore waarin het item niet 
werd meegenomen 

• Wat er gebeurt als je 1 item uit de testscore trekt 

• Correlatie van item1 met item2+3+4+5 

• Normaal wordt de correlatie tussen item1 en de testscore berekent door item1 te correleren 
met item1+2+3+4+5 
▪ Dit kan een vertekening in de correlatie geven omdat item1 correleren met item1 altijd 

een perfect positieve correlatie van 1.00 zal geven 
▪ Is een overschatting, dus door dat item weg te laten krijg je een zuiverdere correlatie 

❖ 3.4: DE NORMAALVERDELING 

- De normaalverdeling speelt een belangrijke rol in psychometrie 

➢ De dichtheidsfunctie van de normaalverdeling 

- Normaalverdeling 
- Standaardnormale 

verdeling 
- Cumulatieve 

standaardnormale 
verdeling 𝛷(𝑧) 
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➢ Dichtheidsfunctie van de standaardnormale verdeling: 
𝜇 = 0 en 𝜎 = 1 

• Het gemiddelde is 0 en de standaarddeviatie is 1 

• X-as bevat 𝑧-scores 
▪ Standaardnormale scores 

• 96% van de scores ligt in het interval [-1.96, +1.96] 

• 99% van de scores ligt in het interval [-2.58, +2.58] 
➢ Wat is de kans dat een observatie kleiner is dan 0? 

• 𝑃(𝑋 < 0) =  0.5  
➢ 𝛷(𝑧) correspondeert met de (cumulatieve) 

distributiefunctie van de standaardnormale 
verdeling 

• 𝛷(𝑧) geeft de kans weer dat (onder de 
standaardnormale verdeling) scores worden 
waargenomen die kleiner dan of gelijk zijn aan 
𝒛 
▪ Oppervlakte onder de dichtheidsfunctie 

voor het interval = [−∞, 𝑧] 
▪ Deze kansen (tussen 0 en 1) kan men 

vermenigvuldigen met 100, en zo bekomt 
men percentielen (tussen 0 en 100) 

➢ 𝛷−1(𝑝): het ‘omgekeerde’ van 𝛷(𝑧) 

• Een kans wordt hierbij omgezet in een 
standaardnormale 𝒛-score 
▪ Dit zullen we nodig hebben bij het 

berekenen van genormaliseerde scores 

• Deze distributie wordt ook omgekeerd afgelezen 
▪ Normaal gezien ga je van de x-as naar je grafiek en vind je ze de y-waarde 
▪ In een inverse distributie ga je van de y-as naar je grafiek en vind je de x-waarde (y is nu 

de onafhankelijke variabele en x de afhankelijke) 
➢ Je transformeert een observatie (x) van normaal naar standaardnormaal 

• Cumulatieve verdeling van x = p 

• De inverse cumulatieve verdeling van p = z 
▪ cdf(x) -> p 
▪ icdf(p) -> z 

- Illustratie van de verdelingen in R 

➢ dnorm(…): berekent de waarde op de y-as (gebruiken we niet zo vaak) 

• d staat voor densiteit 

• Geeft aan hoe hoog de curve is van de standaardnormaalverdeling, hoe waarschijnlijk het is 
dat je zo’n score te zien krijgt 

➢ pnorm(…): neemt een z-score en rekent een kans uit 

• p staat voor probabiliteit 

- Inverse cumulatieve 
standaardnormale 
verdeling 𝛷−1(𝑝) 

 
- dnorm(…) 
- pnorm(…) 
- qnorm(…) 
- rnorm(…) 
- set.seed(…) 
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• 0.16 (16%) is de kans dat je een score van -1 of kleiner bekomt 

➢ qnorm(…): neemt een kans en rekent een z-score uit 

• Omgekeerde beweging! 

• Er moet een proportie in 
▪ Als je er 0 in steekt dat zit je op -oneindig, als je er 1 in steek zit je op +oneinding 
▪ Bij 0.5 zit je op 0 

➢ rnorm(…): genereert random getallen 

• Als je er enorm veel genereert zal je uiteindelijk een normaalverdeling benaderen, het is dus 
niet volkomen random 

➢ set.seed(…): zorgt ervoor dat je 2x dezelfde random getallen gaat gebruiken 

• Handig bij het simuleren van onderzoek 

• Tussen de haakjes vul je een random getal in 

❖ 3.5: TRANSFORMATIE VAN TESTSCORES 

- Hoe interpreteren we een testscore? 
➢ Bijvoorbeeld: 23 

• Is dit een hoge of een lage score? 

• Is dit ver boven of onder het gemiddelde? 
- Ruwe testscore worden vaak getransformeerd zodat individuele scores beter te interpreteren 

worden 
➢ Interpreteren in vergelijking met andere scores van dezelfde steekproef 
➢ Interpreteren in vergelijking met scores uit een referentiegroep 

• Hiervoor heb je informatie nodig over het gemiddelde, de standaarddeviatie en mogelijks de 
verdeling van de testscores in deze referentiegroep 

- Er zijn verschillende soorten scores 
➢ Z-scores, T-scores, IQ-scores 
➢ Percentielscores, decielscores 
➢ Genormaliseerde scores, stanines 

- Het transformeren van Z-scores gaat als volgt 
➢ Z-scores: ruwe scores die we transformeren zodat het gemiddelde 0 is en de standaarddeviatie 

1 

- Centreren 
- Herschalen  
- Z-score 
- T-score 
- Percentielscore 
- Rangscore 
- Knopen 
- Deciel 
- Genormaliseerde 

score 
- Stanine  
 
- format(…, scientific 

= FALSE) 
- scale(…) 
- rank(…) 
- floor(…+0.5) 
- cut(…) 
- == 
- ifelse(…) 
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➢ Centreren: we trekken het gemiddelde af van alle scores 
➢ Herschalen: gecentreerde scores delen door de standaarddeviatie 
➢ Het gemiddelde hiervan is altijd 0 en de standaarddeviatie is altijd 1 
➢ Bijna alle Z-scores liggen tussen -4 en +4 (of zelfs -3 en +3) 
➢ Z-scores zijn doorgaans NIET normaal verdeeld (tenzij de ruwe scores zelf normaal verdeeld zijn) 

- Illustratie van het transformeren van Z-scores in R: kan op twee manieren 

➢ Hier geven we de functies en codes namen om het vlotter te doen verlopen 

• Gemiddelde wordt bewaard als testscore.mean 

• Standaarddeviatie wordt bewaard als testscore.sd 

• Z-score wordt bewaard als een bewerking: (testscore – gemiddelde 
testscore)/standaarddeviatie van de testscore 

➢ head(…): geeft de eerste 6 Z-scores 
➢ We zien hier e-17 als we het gemiddelde van de Z-scores opvragen 

• Dit betekent dat er 17 nullen achter de komma staan 

• format(…, scientific = FALSE): dit voorkomt dat dit gebeurt en geeft je het werkelijke getal 

• We zien dus hier dat het gemiddelde (zo goed als) 0 is en de standaarddeviatie 1 

➢ Een tweede manier om dit te bereiken is veel simpeler 

• scale(…): dit berekent meteen de Z-score 

• Aan het teken alleen al kan je zien of het getal boven of onder het gemiddelde zit bij Z-scores 
▪ Meeste scores zitten tussen -2 en +2 
▪ Alles onder -3 of boven +3 zijn extremen 

➢ Vergelijking van de ruwe testscores met de Z-scores 

• Hier kunnen we duidelijk zien welk effect onze bewerkingen hebben op de ruwe scores 
- We kunnen ook scores transformeren naar een gemiddelde en spreiding die niet 0 en 1 zijn 
➢ Dit zijn T-scores: ruwe scores die we transformeren naar een gewenst(e) gemiddelde en 

standaarddeviatie 
1) Transformeer de ruwe scores naar Z-scores 
2) Herschaal en verschuif de Z-score met de gewenste waarde voor het gemiddelde en de 

standaarddeviatie 
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➢ Bijvoorbeeld: T-scores hebben een gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10 

• Je vermenigvuldigt alle Z-scores met de standaarddeviatie en telt overal het gemiddelde bij 
➢ Bijvoorbeeld: Wechsler IQ-scores hebben een gemiddelde van 100 en een standaarddeviatie van 

15 

• Je vermenigvuldigt alle Z-scores met de standaarddeviatie en telt over het gemiddelde bij 

• Bij IQ gaat men ervan uit dat het gemiddelde 100 is en de SD 15 
➢ T-scores zijn dus in essentie een variant op Z-scores 

- Illustratie van het transformeren naar T-scores in R: 

➢ We transformeren de ruwe testscores eerst naar Z-scores (testscore.Z) 

• Het gemiddelde aftrekken van alle testscores en dan alles delen door de standaarddeviatie 
➢ Dan transformeren we de Z-scores naar T-score (testscore.T) 

• We vermenigvuldigen alle testscore met de standaarddeviatie (10) en tellen overal het 
gemiddelde bij (50) 

➢ Dan vragen we het gemiddelde en de standaarddeviatie op ter controle van onze bewerkingen 

• Gemiddelde is 50 en de standaarddeviatie 10 

➢ Als we de ruwe testscore vergelijken met de T-scores kunnen we het effect van onze 
bewerkingen duidelijk zien 

• Hier hebben we ook afgerond naar 6 cijfers na de komma (round) en de resultaten geordend 
(cbind) 

- Rangscores worden gebruikt om uiteindelijk percentielscores te kunnen berekenen 
➢ Als alle scores uniek zijn is dit triviaal: 

• De kleinste score krijgFt rangnummer 1 

• De tweede kleinste score krijgt rangnummer 2 

• … 
➢ Illustratie in R: 

• We stoppen 12 unieke getallen onder de noemer ‘x’ 

• rank(…): dit geeft een rangnummer aan alle getallen 
▪ Zoals we zien in onze originele data was 2 het kleinste getal; na de rank commando staat 

daar nu een nummer 1 op de plaats 
▪ 5 was het 2e kleinste getal, daar staat nu een 2 op de plaats 
▪ … 

➢ Het gebeurt echter niet vaak dat alle waarden uniek zijn, vaak komt een waarde meerdere keren 
voor 

• Knopen (ties): waarden die meerdere keren voorkomen in dezelfde dataset 

• In R wordt dit opgelost door alle identieke waarden hetzelfde rangnummer te geven 
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▪ Dat rangnummer voor elke identieke waarde is het gemiddelde van de rangnummers die 
ze normaal gezien zouden krijgen 

➢ Hier zien we eerst een dataset met allemaal unieke cijfers 
➢ Dan zien we 2 datasets met knopen 

• We zien het effect op de rangnummers 
➢ Een groot nadeel van rangnummers: ze zijn afhankelijk van 𝒏 (het aantal observaties) 

• Ze zijn dus enkel zinnig als je het aantal observaties kent (17 op 20 is iets compleet anders 
dan 17 op 200) 

➢ Om een percentiel te berekenen: rang/aantal x 100 
- Illustratie van rangnummers voor de testscores in R: 

➢ Hier zien we de eerste 20 ruwe testscores en hun rangnummer 
- Percentielscores en decielen herschalen de rangnummers zodat de scores komen te liggen tussen 

0 en 100 
➢ Bijvoorbeeld: ruwe score ‘23’ correspondeert met een percentielscore van 10 

• 𝑃10 = 23 
▪ Dit betekent dat 10% van de scores in de steekproef kleiner zijn (of gelijk) aan 23 
▪ Percentiel 80 zou heel hoog zijn: betekent dat 80% van de scores lager zijn 

• 𝑃50 = de mediaan 

• 𝑃25 = 𝑄1 (eerste kwartiel) 

• 𝑃75 = 𝑄3 (derde kwartiel) 
➢ Ruwere indeling zijn decielen 

• Eerste deciel: bevat percentielscores 1-10 

• Tweede deciel: bevat percentielscores 11-20 

• Derde deciel: bevat percentielscores 21-30 

• … 

• Een decielscore gelijk aan 10 betekent dat de score behoort tot de 10% hoogste scores van 
de steekproef 

- Illustratie van percentielscores en decielen in R: 
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➢ We zien hier de eerste 14 ruwe testscores vergeleken met de bijbehorende percentielen en 
decielen 

• floor(…): kapt alles na de komma af, maar het is belangrijk om +0.5 te doen zodat het altijd 
naar boven afrondt 

• cut(…): geeft aan welke decielen we willen 
➢ Eerst geven we alle testscores een rangnummer (rank) 
➢ Daarna berekenen we de percentielen van alle testscores 

(testscore.rang/length(testscore.rang)*100) en zorgen we voor geen cijfers na de komma (floor) 
➢ Dan geven we alle decielen aan (cut) 

- Genormaliseerde scores volgen een normaalverdeling 
➢ Ruwe scores zijn doorgaans niet normaal verdeeld 

• Soms willen we scores normaliseren, zodat de getransformeerde scores beter een 
normaalverdeling volgen 

1) Ruwe scores 𝑥𝑖 omzetten naar percentielscores 𝑝𝑐𝑖 
▪ Deze vallen altijd tussen 0 en 100 
▪ rang/aantal * 100 

2) Percentielscores 𝑝𝑐𝑖  omzetten naar standaardnormale scores (z-scores onder een 
standaardnormaalverdeling) 

▪ Door te delen door 100 krijg je proporties tussen 0 en 1 
o Deze getallen staan op de x-as bij de cumulatieve normaalverdeling 

3) Z-scores kunnen optioneel worden omgezet naar T-scores met een gewenst gemiddelde en 
standaarddeviatie 
▪ Dan zijn het wel genormaliseerde T-scores 

- Illustratie in R van het normaliseren van T-scores: 

➢ Eerst zetten we de ruwe data om naar percentielen 

• Testscore rangnummers geven (rank), dan delen door het aantal observaties (/length) en 
vermenigvuldigen met 100 

➢ Vervolgens zetten we de percentielen om naar standaardnormale scores 
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• Belangrijk: we gaan nooit tot percentiel 100, enkel tot 99.9 omdat de staart van een 
normaalverdeling oneindig doorloopt 
▪ Bij P99.9 krijgen we een getal, bij P100 +oneindig 
▪ ==: je test of er een percentielscore is die exact gelijk is aan 100, vervangt die met 99.9 en 

behoudt de originele testscore 
▪ ifelse(…): IF opvraagwaarde == 100, 

THEN nieuwe opvraagwaarde is 
99.9, ELSE nieuwe opvraagwaarde is 
originele opvraagwaarde 

• qnorm(…): proporties omzetten naar Z-
scores 

➢ Ten laatste (en optioneel) zetten we de Z-
scores om naar T-scores 

• We vermenigvuldigen alle Z-scores met 
de standaarddeviatie en tellen overal 
het gemiddelde bij op 

➢ Als we de T-scores en de genormaliseerde 
T-scores vergelijken dan zien we amper 
verschil 

• De scores waren al vrij normaal 
verdeeld 

- Stanine komt van het Engelse (standard 
nine’ en is een indeling van genormaliseerde scores in 9 ‘gelijke’ delen 

➢ Gemiddelde van 5, standaarddeviatie van 2 (bij benadering) 
➢ Eerst gebruikt bij de US Army Air Forces in 1943 
➢ Stanines in R illustratie: 

• We nemen de genormaliseerde Z-scores en breken ze in 9 intervallen 
▪ Zo krijgen we 9 scores 
▪ De standaarddeviatie is 1.94 (niet exact 2) 

• Hier zien we de scores ten opzichte van de 
normaalverdeling 

• In veel testen is de uitkomst uiteindelijk een 
stanine 
▪ 5 = het midden 
▪ Soms is het handiger om een oneven 

aantal groepen te hebben, zo is er een 
middengroep 

▪ De staarten zijn meestal de meest 
interessante scores 

❖ 3.6: NORMEN 

- Alle voorgaande transformaties waren gebaseerd op de steekproef en gaven telkens aan hoe een 
ruwe score zich situeert ten opzichte van de scores in dezelfde steekproef (de 200 observaties) 

➢ Vaak wil men een testscore situeren ten opzichte van een volledige populatie 
➢ Hiervoor worden normen ontwikkeld: 

• Testscore afnemen bij een zo groot mogelijke representatieve steekproef uit de 
doelpopulatie 

• Op basis van de bekomen testscores berekenen we de (geschatte) waarde voor het 
gemiddelde en de standaardafwijking van de testscore in de doelpopulatie 
▪ Vaak worden de bekomen scores getransformeerd tot percentielscores, decielen, 

stanines, … voor deze doelpopulatie 

- Norm 
- Normtabel  
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➢ Normtabel: bevat de mogelijke ruwe scores van een test, samen met de corresponderende 
percentielscores, decielen, stanines, … 

• Zo kan men een nieuwe score meteen positioneren ten opzichte van de doelpopulatie 

• Vaak worden aparte normen bepaald voor subgroepen (mannen vs vrouwen, 
leeftijdsgroepen, klinisch vs normaal, …) 

- Voorbeeld 1: het gemiddelde en de standaarddeviatie voor de SWL testscores uit verschillende 
steekproeven 

➢ In de linkerkolom zien we hier alle steekproeven, met 
rechts daarvan de steekproefgrootte (N), het 
gemiddelde (M) en de standaarddeviatie (SD) 

• We zien voor de steekproef van veteranen in een 
ziekenhuis dat ze zeer laag scoren gemiddeld: 11.8 
▪ Dit betekent dat ze over het algemeen 

ongelukkiger zijn dan de andere steekproeven 
➢ Als de standaarddeviatie klein, is de groep zeer 

homogeen met ongeveer dezelfde score 

• Rekening houden met de standaarddeviatie is 
belangrijk: het kan zijn dat één individu laag scoort, 
maar dat het in vergelijking met de groep relatief 
normaal is (zoals bij die groep veteranen: daar is 
het niet ongewoon om laag te scoren op de SWL-
schaal) 

- Voorbeeld 2: Graduate Record Examination (GRE) 
scores 

➢ Een soort toegangsexamens voor Amerikaanse 
‘Graduate Schools’ 

➢ Ontwikkeld en uitgegeven door ETS (Educational 
Testing service 

➢ Wie deelneemt ontvangt een GRE Score Report 
waarbij de percentielscore wordt gerapporteerd voor 
3 domeinen: verbal reasoning, quantitative reasoning 
en analytic writing 

• Afhankelijk van deze percentielscores, mag een 
student starten (of niet) aan een Master of PhD 
opleiding aan een Graduate School 

➢ Het is een lange test die vaak wordt gebruikt om 
normen te berekenen 

• Je krijgt geen individuele score, maar een 
individuele ranking ten opzichte van je peers 

• Jouw score is een rangnummer 
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- Soms moet men standaardnormale scores omzetten in percentielscores (of omgekeerd), of T-
scores in stanines (optioneel: hoeft niet gekend te zijn) 

➢ Hieronder genereren we een conversie-tabel in R: 

❖ 3.7: DATASET 2: 10 ITEMSCORES EXAMEN ‘STATISTIEK II’ 

- De dataset met examenscores is een voorbeeld van een dataset met discrete of categorische 
itemscores 

➢ Subset van 10 scores van de 40 multiplechoice vragen van een examen Statistiek II 
➢ De vragen werden gescoord als juist (1) of fout (0) 

- Phi-coëfficiënt 
- Marginale 

proporties 
- Celproporties  
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• Dichotome of binaire items 
➢ Examenscore = som van het aantal juiste antwoorden (range: 0-10) 
➢ N = 556 
➢ Beschrijvende statistieken: gemiddelde, variantie, (tetrachorische) correlaties (items onderling), 

biseriële correlaties (items en testscore) 
- Illustratie in R van discrete itemscores 

➢ We lezen de data in via de URL 
➢ dim(…): toont de dimensies 

• Totale observaties (n) = 556 

• Maximum score = 10 

➢ We noemen de data ‘testscore’ en vragen de absolute frequentieverdeling op (table) door alle 
absolute waarden per kolom op te tellen 

• Gemiddelde (6), variantie (5) en standaarddeviatie (2.25) (van de som van alle kollomen) 

➢ We berekenen het gemiddelde voor alle kolommen (colMeans) en ronden af tot 2 cijfers na de 
komma (round) 

• Je deelt op het einde door 10 dus de gemiddelden zullen hier altijd tussen 0 en 1 liggen 
▪ Een item dat heel veel mensen juist hadden heeft een hoger gemiddelde (vb v4) 
▪ Dit is een itemanalyse; je ziet welke vragen gemakkelijker of moeilijker waren 

➢ We berekenen de variantie voor alle kolommen (diag(cov)) 

• De variantie zal ALTIJD KLEINER ZIJN DAN 0.25 
▪ We zien straks waarom 
▪ Varianties van binaire items kunnen NOOIT groter zijn 

➢ We noemen het gemiddelde van v1 (0.69) p1: dit staat voor proportie correct 
➢ We vragen de variantie op van v1 (0.215) 

• Nu zijn er 2 manieren om de variantie van v1 voor een binaire variabele te verkrijgen 
▪ De variantie van v1 vermenigvuldigen met (n-1)/n 
▪ Het gemiddelde van v1 vermenigvuldigen met (1 – gemiddelde v1) 

- Tetrachorische 
correlatie-
coëfficiënt 

- Y-star variabele 
- Punt-biseriële 

correlatiecoëfficiënt 
- Biseriële 

correlatiecoëfficiënt 
 
- ordered(…) 
- lavCor(…) 
- […] 
- c(…) 
-  
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▪ Vb: 0.69 * (1-0.69) = 0.69 * 0.31 = 0.21 

• Merk op: we gebruiken de formule voor de variantie sn²x, niet s²x 
▪ Bij deze formule moeten we alles vermenigvuldigen met (1/n), niet (1/n-1) 

o R gaat automatisch s²x gebruiken, daarom vermenigvuldigen we de variantie 
achteraf nog met (n-1)/n 

o Waarom we sn²x gebruiken en niet s²x werd niet uitgelegd? Gewoon aannemen 

• Voor binaire items geldt het dat als de proportie (het gemiddelde) gekend is, je meteen ook 
de variantie weet! 
▪ De variantie en het gemiddelde van binaire items hangen samen! 

- Een aantal belangrijke opmerkingen om in beschouwing te nemen  
➢ Het gemiddelde van een dichotoom item komt overeen met de proportie ‘1’ antwoorden voor 

dit item 

• Gemiddelde van een dichotoom item: 𝑗(�̅�𝑗) 

• Proportie ‘1’ antwoorden voor een item: 𝑝𝑗  

 
�̅�𝑗 = 𝑝𝑗 

 
➢ De proportie correcte antwoorden (𝑝𝑗) kan men interpreteren als een maat van gemakkelijkheid 

voor item 𝑗 

• 1 - proportie correcte antwoorden (𝒑𝒋) is dan een maat van item moeilijkheid! 

➢ De variantie voor item 𝑗 (𝑠𝑛𝑗
2, gedeeld door n) is hetzelfde als het product 𝑝𝑗 × (1 − 𝑝𝑗) 

 

𝑠𝑛𝑗
2 =

1

𝑛
∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)

2
𝑛

𝑖=1

= 𝑝𝑗(1 − 𝑝𝑗) 

• Bij gevolg zijn de variantie en het gemiddelde van een dichotoom item gerelateerd aan 
elkaar 

➢ De itemvariantie kan dan ook NOOIT hoger zijn dan 0.25 

• Een proportie zit altijd tussen 0 en 1 
▪ Al deze proporties kunnen vermenigvuldigd worden met hun complement om de 

variantie te bekomen 

• Als je een gemakkelijke vraag hebt en 99% heeft de vraag correct, wat is de variantie? 
▪ De variantie is KLEIN want BIJNA IEDEREEN HEEFT HETZELFDE GEANTWOORD 
▪ Vb: 0.99 * (1-0.99) = 0.99 * 0.01 = 0.0099 
▪ Zeer homogeen = kleine variantie 

• Een zo heterogeen mogelijk item is een item dat 50% correct had 
▪ Vb: 0.5 * (1-0.5) = 0.5 * 0.5 = 0.25 
▪ Dit is bij gevolg de grootst mogelijke variantie 

- Er is een relatie tussen 2 dichotome items die we illustreren in R 

➢ Met 2 dichotome items zijn er 4 mogelijke combinaties (2 x 2) 
➢ We nemen hier de items v1 en v2 
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• Voor elke combinatie kan men tellen hoeveel keer deze combinatie voorkomt in de 
steekproef 
▪ Zo bekomen we 4 celfrequenties 
▪ Er waren 127 mensen die v1 en v2 fout hadden (0,0) 
▪ Er waren 164 mensen die v1 en v2 juist haden (1,1) 
▪ … 

➢ Als we de frequenties delen door n (556) bekomen we 4 cel proporties 

• De proportie mensen die voor de combinatie (1,1) voor 2 items j en k noteert men als 𝑝𝑗𝑘  

▪ 𝑝1,2 = 0,29 

➢ De covariantie kan berekend worden zoals bij metrische items 

➢ Strikt genomen mag/kan dit niet 

• We kunnen niet zomaar alle functies en bewerkingen voor continue data toepassen op 
binaire data 
▪ Vaak zijn er alternatieve formules 

• In dit geval zien we echter dat beide formules kunnen toegepast worden 
▪ In de praktijk gaan we toch de covariantie gebruiken 
▪ We nemen de proportie die v1 en v2 juist hadden (p12), en trekken daar het product 

van proportie v1 met proportie v2 van af 
➢ Voor dichotome items 𝑗 en 𝑘 is de covariantie: 𝑐𝑜𝑣 𝑗𝑘 = 𝑝𝑗𝑘 − 𝑝𝑗𝑝𝑘 

- De phi-coëfficiënt is een veelgebruikte associatiemaat voor dichotome items 

➢ Wordt berekend op basis van de celproporties en de marginale proporties 

• Marginale proporties: som van de proporties per rij of per kolom 

• Celproporties: proportie (“j”,”k”) 
 

𝜙𝑗𝑘 =
𝑝𝑗𝑘 − 𝑝𝑗𝑝𝑘

√𝑝𝑗(1 − 𝑝𝑗)𝑝𝑘(1 − 𝑝𝑘)

 

 
▪ Dit is dus de covariantie gedeeld door de vierkantswortel van het product van de variantie 

van het eerste item en de variantie van het tweede item 
▪ Dit is eigenlijk gewoon dezelfde formule als de Pearson-correlatie, maar met binaire 

formules 
➢ We zien ook dat de ‘gewone’ Pearson correlatie hetzelfde oplevert 
➢ Er zijn dus ook twee formules voor het berekenen van de correlatie van binaire items 
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- De tetrachorische correlatiecoëfficiënt werd 
bedacht door Pearson (1900) en is een 
alternatief op de phi-coëfficiënt 

➢ Het basisidee is dat achter elke dichotome 
score 𝑦 gaat een (niet-geobserveerde, 
latente) continue variabele schuil: de 
zogenaamde 𝒚* (‘y-star’) variabele 

• Subjecten variëren op deze continue 
variabelen, maar eens ze een 
grenswaarde (‘threshold’) overschrijden, 
krijgen ze de waarde ‘1’, zo niet krijgen ze 
de waarde ‘0’ 

➢ Bijvoorbeeld: we achterhalen de latente 
continue variabelen 𝑦1

∗ en 𝑦2
∗ voor de 

dichotome items 𝑦1 en 𝑦2 

• Tetrachorische correlatie waarbij de 
Pearson productmoment correlatie kan 
worden gebruikt, als y*1 en y*2 continu 
zijn 
 

𝑟𝑡𝑐 = 𝑐𝑜𝑟(𝑦1
∗, 𝑦2

∗) 
 
➢ Maar hoe kunnen we dit nu berekenen? 
➢ We veronderstellen dat 𝑦1

∗ en 𝑦2
∗ samen een bivariate standaardnormaalverdeling volgen 

• Bivariate standaardnormaalverdeling: 2 onafhankelijke random variabelen die beiden een 
standaardnormaalverdeling volgen 
▪ Visueel voorgesteld als een 3dimensionele klok-curve 

• De grenswaarden verdelen het volume onder de dichtheidsfunctie in 4 delen 
▪ Totale volume = 1 
▪ De 4 delen corresponderen met 4 proporties waarvan de som gelijk is aan 1 

• Door de grenswaarden te verschuiven, en/of de correlatie van de bivariate 
standaardnormaalverdeling te wijzigen, bekomen we andere indelingen, en dus andere 
proporties 
▪ We zoeken de waarden voor de grenswaarden en de correlatiecoëfficiënt zodat de 

indeling (in 4 delen) proporties oplevert die zo dicht mogelijk aansluiten bij de 
geobserveerde celproporties van de 2x2 tabel 

➢ Twee items samen volgen 
een bivariate verdeling: 
samen volgen ze een 
2dimensionale verdeling 

• Er is een bepaalde 
densiteit die aangeeft hoe 
sterk de twee items 
gecorreleerd zijn 
▪ Hoe meer 

symmetrisch, hoe 
minder gecorreleerd 

• Als je een doorsnede 
neemt kan je de 
correlaties beter zien 
▪ Cirkel: typisch patroon 

voor items die niet 
gecorreleerd zijn 

▪ Ellips: wel gecorreleerd 
▪ Hoe sterker de correlatie, hoe smaller de ellips 
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• De tetrachorische correlatie is de correlatie 
die je zou bekomen zijn moest je data continu 
zijn 

➢ De binaire data correspondeert met de 
stippellijnen 

• X-as grenswaarde voor item 1 
▪ Alles onder de stippellijn is 0 
▪ Alles boven de stippellijn is 1 

• Y-as: grenswaarde voor item 2 
▪ Alles links van de stippellijn is 0 
▪ Alles rechts van de stippellijn is 1 

• Nu hebben we 4 kwadranten 
▪ Deze 4 kwadranten ga je zo veel mogelijk 

laten aansluiten bij de geobserveerde 
celproporties 
o Correlaties aanpassen: sterke of 

zwakke correlatie 
o Y-as verplaatsen: verandert de proporties (naar rechts -> links wordt groter) 
o X-as verplaatsen: verandert de proporties (naar onder -> boven wordt groter) 

▪ Je begint met een cirkel en kijkt hoe ver je kan gaan 
o Dit doe je om uiteindelijk te zien hoeveel procent van het kwadrant overlapt met elk 

van die cirkels 
o De hoek bepaalt de correlatie: getal tussen -1 en 1 
o Er is 1 waarde die het beste correspondeert met de cirkel (computer doet dit) 

• Dit is lastig om uit te rekenen 
- We kunnen tetrachorische correlaties ook in R weergeven 

➢ […,…]: selecteert bepaalde rijen en kolommen 

• Getal voor de komma: rij 

• Getal na de komma: kolom 
➢ ordered(…): bepaalt welke variabelen als ordinaal worden beschouwd 

• Dichotome variabelen worden hier als een speciaal geval van ordinaal beschouwd 
➢ lav(Cor): geeft de tetrachorische correlaties weer 
➢ c(…): plakt twee dingen aan elkaar 

➢ Alle correlaties worden in één keer weergegeven, met 1 op de diagonaal 
➢ Tetrachorische correlaties liggen altijd verder af van 0 dan de phi-coëfficiënt 

• Tetra is dus gevoeliger! 

• Phi is ook beperkter 

• Ondanks deze voordelen van tetra tov phi, wordt phi meer gebruikt omdat het minder lastig 
is om te berekenen 

- Intermezzo: Pearson vs Yule 
➢ Pearson was een grote voorstander van de tetrachorische correlatiecoëfficiënt 

• Yule (Pearson’s voormalige student) was geen voorstander van de tetra 
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▪ Onderliggende continue variabele y-star vond hij niets, en helemaal niet toepasbaar in 
veel gevallen (vb dood of levend, medicijn werd wel/niet toegediend) 

➢ In een recent doctoraat toont Joakim Ekström aan dat er een continue mapping bestaat tussen 
de phi-coêfficiënt en de tetrachorische correlatiecoëfficiënt 

• Hierdoor hangt de validiteit van deze maten niet langer af van de onderliggende discrete of 
continue assumpties 

• Het is eerder een kwestie van smaak geworden 
- Er bestaat een relatie tussen de testscore en dichotome items 

➢ Punt-biseriële correlatiecoëfficiënt: wordt gebruikt door voorstanders van de phi-coëfficiënt 

• cor(…): correlatie tussen een continue score (testscore) en een binaire score (DataEX$v1) 

➢ Biseriële correlatiecoëfficiënt: wordt gebruikt door voorstanders van de tetrachorische 
coëfficiënt 

• lavCor(…): biseriële correlatiecoëfficiënt berekenen 

• out(…): bevat de volledige matrix 
➢ Deze tabel zeg iets over itemdiscriminatie 

• Iemand die hoog scoort op de totaalscore heeft dan ook meer kans dat die een individueel 
item juist heeft 

• Vb: v9 is een item dat goed discrimineert 
▪ 0.71: als je dat juist hebt, heb je veel kans dat je totaalscore ook hoog zal zijn 
▪ Het onderscheid de goede studenten van de minder goede 
▪ Het maakt een verschil op basis van 1 item 

• Vb: v3 is een item dat niet goed discrimineert 
▪ Het is een gemakkelijk item 
▪ Of iemand het juist heeft of niet, heeft weinig te maken met de totaalscore omdat bijna 

iedereen dit juist had 

• De validiteit van de eindscore staat of valt met de kwaliteit van de individuele items! 
▪ Je wilt vragen stellen die goed kunnen discrimineren 

- Overzicht van alle correlatiematen en de meest gebruikte maten in de psychometrie 

➢ Metrisch = continu 
➢ Dichotoom = binair 

Hoofdstuk 4: Het lineaire 1-factormodel 

❖ 4.1 INLEIDING 

- Het lineaire 1-factor model is het eerste statistische model van deze cursus 
➢ Voorlopig enkel met 1 factor (later zien we factoranalyse met meerdere factoren) 
➢ Voorlopig enkel met metrische indicatoren (bij IRT zullen we een factor-model bespreken voor 

indicatoren met dichotome scores) 
➢ Het model wordt geformuleerd op het niveau van een populatie 

 

Nog niet gezien 
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• Daarom moeten we eerst een aantal zaken bespreken 
▪ Informatie ivm notatie 
▪ Herhaling kansvariabelen, verwachting en (co)variantie in de populatie 
▪ rekenregels 

❖ 4.2: HET GRIEKS ALFABET 

- Notaties in de psychometrie (en statistiek) leunt sterk op het gebruik van Griekse letters 
➢ Overzicht  

 

❖ 4.3: KANSVARIABELEN 

- Bij het beschrijven van vele concepten in de 
psychometrie maken we gebruiken van 
stochastische (of random) variabelen 

➢ = kansvariabelen, toevalsvariabelen of 
variabelen 

➢ Kansvariabele: variabelen waarvan we de 
scores nog niet hebben geobserveerd 

• De scores zijn de uitkomst van een 
toevalsexperiment 

➢ Observeerbare (manifeste) kansvariabelen 
noteren we met hoofdletters: 𝑋, 𝑌, 𝑍 

• Geobserveerde scores noteren we met 
kleine letter: 𝑥, 𝑦, 𝑧 

• Niet observeerbare (latente) 
kansvariabelen zullen we in deze cursus 
noteren met Griekse letters 
▪ 𝜂 = factoren 
▪ 𝜖 = errortermen 

- Er zijn discrete en continue kansvariabelen 
➢ Discrete kansvariabele: er zijn maar 𝑝 mogelijke uitkomsten mogelijk 

• Elke uitkomst heeft een bepaalde kans 𝑓𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑝) 

• 𝑓𝑋(𝑥) = de kansverdeling van X 
▪ Vb: ogen van een dobbelsteen, binomiaalverdeling, Poisson verdeling, … 

➢ Continue kansvariabele: er zijn oneindig veel mogelijke uitkomsten 𝑥 

• Elke waarde van 𝑥 is een met een kansdichtheid 𝑓𝑋(𝑥) geassocieerd 
▪ Vb: normaalverdeling, t-verdeling, F-verdeling, 𝜒2-verdeling 

➢ Cumulatieve verdelingsfunctie 𝐹𝑋(𝑥) geeft de kans aan dat de waarde van een variabele X 
kleiner dan of gelijk is aan 𝑥 
 

𝐹𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) 
 

- Het gemiddelde in de populatie: de verwachting 
➢ Verwachting(swaarde): het gemiddelde van een kansvariabele X in de populatie 

• 𝐸(𝑋) 

- Stochastische 
variabele of 
kansvariabele 

- Discrete 
kansvariabele 

- Continue 
kansvariabele 

- Cumulatieve 
verdelingsfunctie 

- Verwachting 
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• Verwachtingswaarde voor een discrete variabele: 
 

𝐸(𝑋) = 𝜇𝑋 =∑𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)𝑥𝑖

𝑝

𝑖=1

 

 

• Verwachtingswaarde voor een continue variabele: 
 

𝐸(𝑋) = 𝜇𝑋 = ∫ 𝑓𝑋(𝑥)𝑥 ⅆ𝑥

∞

−∞

 

Met 𝑓𝑋(𝑥) de dichtheidsfunctie van X 
- De variantie in de populatie 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎𝑥
2 = 𝐸 [(𝑋 − 𝐸(𝑋))

2
] 

 

• Variantie voor een discrete variabele 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎𝑥
2 =∑𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))

2

𝑝

𝑖=1

 

 

• Variantie voor een continue variabele 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎𝑥
2 = ∫ 𝑓𝑋(𝑥)(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))

2
ⅆ𝑥

∞

−∞

 

 

• Ook genoteerd als V(X) 
- De standaarddeviatie in de populatie 

 

√𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎𝑋 
 
- De covariantie en de correlatie tussen twee kansvariabelen op populatieniveau 
➢ Covariantie van X en Y 

 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝜎𝑋𝑌 = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))] 

 

• Opmerking: covariantie van X met X = variantie van X 
 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =  𝑉𝑎𝑟(𝑋) =  𝜎𝑋𝑋 = 𝜎𝑋
2 

 
➢ Correlatie van X en Y 

 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) == 𝜌𝑋,𝑌 =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

 

• Opmerking: als X en Y onafhankelijk zijn, dan geldt: 
 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 0 
 
- Stellingen met de verwachting 
➢ X, Y en Z zijn toevalsvariabelen, a een constante 

• 𝐸(𝑎) = 𝑎 
▪ De verwachting van een constante = de constante 

• 𝐸(𝑎𝑋) = 𝑎𝐸(𝑋) 
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▪ De verwachting van het product van een constante en een toevalsvariabele = het product 
van een constante met de verwachting van een toevalsvariabele 

• 𝐸(𝑎 + 𝑋) = 𝑎 + 𝐸(𝑋) 
▪ De verwachting van de som van een constante en een toevalsvariabele = de som van een 

constante en de verwachting van een toevalsvariabele 

• 𝐸(𝑋 + 𝑌 + 𝑍) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌) + 𝐸(𝑍) 
▪ De verwachting van de som van 3 toevalsvariabelen = de som van de verwachtingen van 3 

toevalsvariabelen 

• 𝐸(𝑋 − 𝑌 − 𝑍) = 𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑌) − 𝐸(𝑍) 
▪ De verwachting van de aftrekking van 3 toevalsvariabele = de aftrekking van de 

verwachtingen van 3 toevalsvariabelen 

• X en Y zijn ONAFHANKELIJK 
▪ 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) 

o De verwachting van het product van 2 onafhankelijke toevalsvariabelen = het product 
van de verwachtingen van 2 toevalsvariabelen 

• X en Y zijn AFHANKELIJK 
▪ 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 

o De verwachting van het product van 2 afhankelijke toevalsvariabelen = het product 
van de verwachtingen van 2 toevalsvariabelen + de covariantie van 2 
toevalsvariabelen 

- Stellingen met de variantie 
➢ X, Y en Z zijn toevalsvariabele, a een constante 

• 𝑉(𝑎) = 0 
▪ De variantie van een constante is 0 

• 𝑉(𝑎 + 𝑋) = 𝑉(𝑋) 
▪ De variantie van de som van een constante en een toevalsvariabele = de variantie van een 

toevalsvariabele 

• 𝑉(𝑎𝑋) = 𝑎2𝑉(𝑋) 
▪ De variantie van het product van een constante en een toevalsvariabele = het product van 

het kwadraat van een constante en de variantie van een toevalsvariabele 

• 𝑉(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2 
▪ De variantie van een toevalsvariabele = de verwachtingswaarde van het kwadraat van een 

toevalsvariabele – het kwadraat van de verwachting van een toevalsvariabele 

• X en Y zijn ONAFHANKELIJK 
▪ 𝑉(𝑋 + 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) 
▪ 𝑉(𝑋 − 𝑌) = 𝑉(𝑋) − 𝑉(𝑌) 

o De variantie van de som/aftrekking van X en Y = de som/aftrekking van de varianties 
van X en Y 

• X en Y zijn AFHANKELIJK 
▪ 𝑉(𝑋 + 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
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o De variantie van de som van X en Y = de som van de varianties van X en Y + het 
product van de covariantie van X en Y met 2 

▪ 𝑉(𝑋 − 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) − 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
o De variantie van de aftrekking van X en Y = de som van de varianties van X en Y – het 

product van de covariantie van X en Y met 2 
➢ Als X, Y en Z afhankelijk zijn, en S = X + Y +Z 

• 𝑉(𝑆) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 𝑉(𝑍) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑍) 
▪ 𝑉(𝑆) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 𝑉(𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) + 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑋) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑋) +

𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑌) 
- Stellingen met de covariantie 
➢ a en b zijn constantes 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑋) 
• 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) 
• 𝐶𝑜𝑣(𝑎 + 𝑋, 𝑏 + 𝑌) = 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
▪ Constantes mogen weggelaten worden 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑋, 𝑏𝑌) = 𝑎𝑏𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
▪ Constantes mogen uit de haakjes gehaald worden 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑋, 𝑎𝑋) = 𝑎𝑎𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑋) = 𝑎²𝑉𝑎𝑟(𝑋) 
▪ Herleiden naar de variantie 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑋 + 𝑍, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) + 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑌) 
▪ Covarianties mogen uit elkaar gehaald worden in geval van vermenigvuldiging 

➢ Als X en Y onafhankelijk zijn: 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑋 + 𝑌, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑌) = 𝑉(𝑌) 
❖ 4.4: HET LINEAIRE 1-FACTOR MODEL 

- Het lineaire 1-factor model werd eerst beschreven door Spearman 
➢ Hoewel hij het eerst een 2-factor model noemde 

• Wij noemen het 1-factor omdat we enkel rekening houden met het aantal factoren die 
corresponderen met de constructen (niet de errortermen) 

➢ Bevat 1 continue latente variabele: de factor 

• Die factor = psychologisch construct (intelligentie, neuroticisme…) 

• De waarde voor die factor varieert per subject 
➢ Confirmatorisch model: men bepaalt het aantal factoren op voorhand 

• Confirmatorische factoranalyse (CFA): analyseren van dit model 
- De indicatoren van deze factor (dit psychologisch construct) zijn geobserveerde/manifeste 

variabelen 
➢ Vb: subtesten, items van vragenlijsten 

• Moeten valide zijn: alle items meten hetzelfde (latente) 
kenmerk 

• Scores van de indicatoren zijn numeriek/metrisch 
➢ We gebruiken term indicator en item door elkaar 
➢ De relatie tussen metrische indicatoren en de metrische 

factor is lineair 

• Zoals in een lineair regressiemodel 
➢ IRT modellen zijn niet lineair: wanneer de indicatoren 

discreet/categorisch zijn 
➢ Het idee van factoranalyse is dat we meerdere scores hebben 

voor de indicatoren die allemaal hetzelfde proberen te 
meten 

• We proberen het gemeenschappelijke eruit te halen 

• Elk item heeft een gemeenschappelijk stuk en ook een uniek stuk 
▪ Uniek stuk wordt voorgesteld door 𝜖  
▪ Factoranalyse probeert het gemeenschappelijke en unieke van elkaar te scheiden 

• De factor is de oorzaak van bepaalde scores op een item 
▪ Die relatie wordt verstoord door ruis (𝝐) 

➢ Hier zien we de relatie tussen een continue latente variabele (x-as) en het item (y-as) 

- Confirmatorisch 
model 

- Lineair 1-factor 
model 

- Confirmatorische 
factoranalyse 

- Errorterm 
- Factorlading 
- Congeneriek  
- Communaliteit 
- Unieke variantie 
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• Deze grafiek impliceert 
dat als de scores op de 
latente variabele stijgen, 
ook de scores op het item 
stijgen 
▪ Stijgende regressielijn 
▪ 0 op de latente 

variabele = intercept 
o Intercept hier is 

5.5 
o De scores die je 

bekomt als de 
score op de 
latente variabele 0 
is 

• Als je 1 eenheid stijgt bij 
de latente score, stijgt de 
y-waarde lambda 
▪ Regressiehelling 

- Het statistisch model voor 
indicator 𝒋 van het 1-factor model kan men als volgt noteren: 
 

𝑌𝑗 = 𝜈𝑗 + 𝜆𝑗𝜂 + 𝜖𝑗 

 
➢ 𝑌𝑗, 𝜂 en 𝜖𝑗 zijn kansvariabelen 

• 𝑌𝑗 = score voor item 𝑗 

• 𝜈𝑗 = intercept voor item 𝑗 

• 𝜆𝑗 = factorlading voor item 𝑗 

• 𝜂 = de latente variabele (de factor) 
▪ V(𝜂) = 𝜓2 = 1 

• 𝜖𝑗 = errorterm van item 𝑗 

▪ V(𝜖𝑗) = 𝜃𝑗
2 

▪ Betekent dat de variantie anders is voor elk item 
➢ Assumpties over de errorterm: 

• Verwachting van de errorterm is 0 

▪ 𝐸(𝜖𝑗) = 0 

• Covariantie van de factor en de errorterm is 0 

▪ 𝐶𝑜𝑣(𝜂, 𝜖𝑗) = 0 

▪ Het kan niet zijn dat als de factor stijgt, de fout ook stijgt! 

• Normaalverdeeld: gemiddeld genomen is de meting oké 
➢ Assumpties over de latente variabele: 

• De verwachting van de latente variabele is 0 
▪ 𝐸(𝜂) = 0 

• De variantie van de latente variabele is 1 
▪ V(𝜂) = 1 

• We kunnen aannemen dat deze normaalverdeeld is 
➢ Elke indicator heeft zijn eigen intercept, factorlading en foutterm 

• Als we de data hebben dan kunnen we het statistisch model fitten 
▪ Intercept, lamda en thetakwadraat zijn ongekend: die schatten we met het model 
▪ Data zijn de metingen van de geobserveerde variabelen 

• Als de schattingen van het model goed overeenkomen met de data dan is dat een goede fit 
▪ Geen goede fit: parameters zijn waardeloos 

- In deze cursus beschouwen we enkel het zogenaamd congeneriek 1-factor model 
➢ Voegt nog een assumptie toe 
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𝐶𝑜𝑣(𝜖𝑗, 𝜖𝑘) = 0 

 

• De errortermen (tussen 2 indicatoren j en k) zijn niet round(corgecorreleerd 

• Dit impliceert dat de enige reden waarom de 2 indicatoren met elkaar correleren, ligt bij de 
gemeenschappelijke factor 
▪ Elke indicator wordt 

enkel beïnvloed door 
o De 

gemeenschappelijke 
factor 𝜂 

o Een indicator-
specifieke 
errorterm 𝜖𝑗 

▪ Er zijn geen andere 
verborgen factoren die 
mogelijks een 
bijkomende reden 
vormen waarom ze 
correleren 

• Congeneriek: van dezelfde 
soort 
▪ Alle indicatoren meten 

hetzelfde en zijn congeneriek 
- Implicaties van het (cognenerieke) model: de variantie van 𝑌𝑗 

➢ De variantie van 𝑌𝑗 

 

𝑉(𝑌𝑗) = 𝜆𝑗
2 + 𝑉(𝜖𝑗) 

 

• De totale variantie van 
een indicator 𝒋 kan men 
splitsen in 2 delen 

▪ 𝜆𝑗
2: deel dat 

gemeenschappelijk is 
met de overige 
indicatoren (omwille 
van de factor) 
o De communaliteit 

▪ 𝑉(𝜖𝑗) = 𝜃𝑗
2: deel dat 

uniek is voor de 
indicator 
o De unieke 

variantie 
- Implicaties van het model: de covariantie en correlatie van 𝑌𝑗 en 𝑌𝑘  

➢ De covariantie van 𝑌𝑗  en 𝑌𝑘 

 

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑗, 𝑌𝑘) = 𝜆𝑗𝜆𝑘 

 
En dus: 
 

𝐶𝑜𝑟(𝑌𝑗 , 𝑌𝑘) =
𝜆𝑗𝜆𝑘

𝜎𝑌𝑗𝜎𝑌𝑘
 

 
➢ De volledige modelgeïmpliceerde covariantiematrix kan men schrijven als: 
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• Deze geschatte matrix kunnen we vergelijken met de geobserveerde covariantiematrix (S) 
▪ Zo bepalen op het 1-factor model wel goed past bij de data 

➢ Toepassing van de rekenregels (niet voor examen) 

❖ 4.5: GENERATIE VAN DATA VOLGENS EEN 1-FACTOR MODEL IN R 

- Om het factormodel beter te begrijpen gaan we (random) data genereren vertrekkende van 
factorscores en een set van vooraf gekende modelparameters 

➢ We starten met het genereren van n = 100 factorscores en bewaren die in een variabele f.scores 

• set.seed(123): random generator produceert steeds dezelfde getallen  

• Het gemiddelde van deze 100 getallen is niet exact 0 en de standaarddeviatie is niet exact 1 
(= niet normaalverdeeld) 
▪ Daarom zullen we transformeren naar Z-scores -> standaard normaalverdeeld 
▪ f.scores – gemiddelde f-scores / standaarddeviatie 
▪ We zien ook dat deze allemaal in de Z-score range zitten (-2 tot +2) 

➢ We genereren 6 items aan de hand van de formule van het factormodel 
➢ Elk item is een som die bestaat uit 3 termen: 𝜈𝑗, factorscore*𝜆𝑗 en 𝜖𝑗 

• Een intercept (5) 

• De factorscore (0.9) maal een gegeven factorlading (f.scores) 

• Een random (normaalverdeelde) errorterm, met een gegeven errorvariantie (rnorm) 

➢ De 6 items worden samengebracht in een dataset (Data) 

- data.frame(…) 
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• data.frame(…): geeft tabel met 6 rijen 
➢ We berekenen enkele beschrijvende statistieken voor de Data 

▪ Gemiddelde voor elk item 

▪ Variantie-covariantie matrix van de 6 items 

▪ Correlatiematrix van de 6 items 
o Vrij hoge correlaties: dit is goed! 

- Nu wijzigen we de modelparameters om het effect ervan te observeren: intercepten, 
factorlading en errorvarianties 

➢ Eerst spelen we met intercepten 

• Zo zien we het effect dat deze wijzigingen hebben op de beschrijvende statistieken 

• Hier wijzigen we de intercepten: van 5, 5, 4, 4, 3, 3 naar 50, 50, 40, 40, 30, 30 (veel groter) 

• We brengen de nieuwe items samen in een nieuwe dataset en berekenen enkele 
beschrijvende statistiek om te vergelijken met onze originele beschrijvende statistieken 

▪ Het gemiddelde: veel groter geworden door de grotere intercepten 
o Gevoelig aan wijzigingen in het intercept 

▪ De correlatie: niet gewijzigd door de grootte van de intercepten (vgl met originele data) 
▪ Identiek gebleven 
▪ Covariantie zal ook niet veranderen! 

o Ongevoelig aan wijzigingen in het intercept 
o Dit is ook de reden waarom men vaak zegt dat we intercepten niet nodig hebben en 

vaak op 0 gezet worden 
o Enkel geïnteresseerd in de correlatie/covariantie structuur 
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➢ Nu kijken we naar het effect van factorladingen op de beschrijvende statistieken 

• Hier wijzigen we de factorladingen: van 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 1.0, 1.0 naar 0.45, 0.45, 0.45, 0.45, 
0.5, 0.5 (delen door 2) 

• We brengen de nieuwe items samen in een dataset (Data3) en berekenen enkele stats 

▪ Gemiddelde: ongewijzigd gebleven 
o Het gemiddelde is dus ongevoelig aan wijzigingen in de factorlading 

▪ Correlatie: gedaald! 
o Correlatie en covariantie zijn dus gevoelig aan wijzigingen in de factorlading 
o Hoe sterker de factorlading, hoe sterker de correlatie! 

➢ Nu kijken we naar het effect van wijzigingen in de variantie van de errortermen op 
beschrijvende statistieken 

• Hier wijzigen we de variantie van de errortermen: van 0.2, 0.1, 0.1, 0.3, 0.5, 0.5 naar 0.4, 0.2, 
0.2, 0.6, 1.0, 1.0 (maal 2) 

• We verzamelen de items in Data4 en berekenen enkele beschrijvende statistieken 

▪ Gemiddelde: zijn grotendeels hetzelfde gebleven (op de ruis na) 
o Gemiddelde is ongevoelig voor veranderingen in de errorterm variantie 

▪ Correlatie: zwakker geworden! 
o Correlatie/covariantie is gevoelig voor veranderingen in de errorterm variantie! 

- Samenvatting van al deze observaties: 
➢ Intercepten vergroten 

• Gemiddelde is gevoelig 

• Covariantie/correlatie is ongevoelig 
▪ Om deze reden worden intercepten vaak genegeerd en arbitrair op 0 gezet 
▪ Intercepten krijgen pas aandacht bij andere soorten analyse (longitudinale factoranalyse, 

analyse bij meerdere groepen, missing data, niet-normale continue items…) 
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➢ Factorladingen halveren 

• Gemiddelde in ongeveer ongevoelig 

• Covariantie/correlatie: minder sterk 
➢ Errorvarianties verdubbelen 

• Gemiddelde is ongeveer ongevoelig 

• Covariantie/correlatie: minder sterk 
➢ Factorladingen halveren en errorvariantie verdubbelen hebben een identiek effect op de 

itemscores 

❖ 4.6: FACTORANALYSE 

- Factoranalyse vertrekt van de data (of van de covariantiematrix) en probeert de waardes te 
schatten van de modelparameters 

➢ Intercepten (vaak niet van belang) 
➢ Factorladingen 
➢ Varianties van de errortermen 

 We proberen eigenlijk een formule op te stellen die de data verklaart/voorspelt 
- We gebruiken het maximum likelihood (ML) model om deze parameters te schatten 
➢ Voorlopig veronderstellen we maar 1 factor 
➢ We illustreren het gebruik van 2 methodes om een factoranalyse uit te voeren in R 

• factanal 

• Lavaan’s cfa commando (confirmatorische factoranalyse) 
- De stappen in een factoranalyse: 

1) Selectie van de indicatoren 
2) Bepaling van de steekproef en de steekproefgrootte 
3) Verzamelen van de data en data prepareren van de data voor analyse 

▪ CFA vertrekt gewoonlijk vanuit de variantie-covariantie matrix, maar als we vertrekken 
van de volledige dataset hebben we meer mogelijkheden 

4) Evalueren van de modelfit: past het model bij de data? 
▪ Nee: terug naar exploratief (misschien meer factoren nodig?) 
▪ Ja: kan het model vereenvoudigd worden? 

5) Interpretatie model parameters (enkel indien het model goed past) 
6) Optioneel: berekenen factorscores, betrouwbaarheidscoëfficiënten 

- Factoranalyse in R via factanal 

➢ factanal(x = …, factors = …): uitvoering van een factoranalyse 

• Uniqueness: toont hoeveel ruis er zit op alle parameters 
▪ Y5-6 zijn hoger: deze indicatoren bevatten dus meer ruis 

• Loadings: belangrijkste factorladingen 
▪ Y1-4 zijn hoger: dit zijn dus betere indicatoren van het latent construct 

• SS loadings: variantie van de errorterm 

• Proportion var: voorlopig negeren we dit 

- Maximum 
likelihood model 

- Uniqueness 
- Loadings 
- SS Loadings 
 
- factanal(x = …, 

factors = …) 
- library(…) 
- cfa(…, data = …, 

std.lv = …., 
meanstructure = …) 

- std.lv = TRUE 
- =~ 
- meanstructure = 

TRUE 
- summary(…) 
- standardized = 

TRUE 
- Estimate kolom 
- Std.Err kolom 
- z-value en P(>|z|) 

kolommen 
- Std.lv kolom 
- Std.all kolom 
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• Intercepten worden niet geschat 
➢ Onderaan zien we ook dat er een statistische test is uitgevoerd 

• Nulhypothese (H0): model past bij de data 
▪ p-waarde = 0.974 

o Mate van evidentie dat de nulhypothese waar is 
o Vrij groot in dit geval: p-waarde is een getal tussen 0 en 1 

- Interpretatie van het factanal commando in R 
➢ Uniqueness: schattingen van de errorvarianties 
➢ Loadings: factorladingen 
➢ Intercepten worden niet geschat 
➢ Waardes van de errorvarianties en factorladingen komen (in absolute waarde) niet echt in de 

buurt van de ‘echte’ waarden (die we hebben gehanteerd om de data te genereren) 

• We zien de gestandaardiseerde modelparameters 
▪ De factor en de items werden omgezet in Z-scores 
▪ Dit komt omdat factanal vertrekt van de geobserveerde correlatiematrix van de data (en 

niet de covariantiematrix) 
- Factoranalyse in R via confirmatorische factoranalyse (cfa) met lavaan 

➢ library(…): geeft aan welk pakket je wilt gebruiken (hoeft maar 1 keer in het begin van een 
sessie aangegeven te worden dat je dit pakket actief wilt maken) 

➢ f is een arbitraire naam die we geven aan de latente variabele 

• f=~: Factor f wordt gemeten door y1-6 
➢ cfa(…, data = …, std.lv = …., meanstructure = …): berekent de confirmatorische factoranalyse 

• std.lv = TRUE: de latente variabele is exact gelijk aan 1 hierdoor (lv = latente variabele) 

• meanstructure = TRUE: laat de intercepten zien 
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➢ summary(…): geeft een soort overzicht 
➢ standardized = TRUE: zien we een andere keer? 
➢ Vrijheidsgraden 9: geeft aan wat het getal erboven zou moeten zijn als het model goed past 

• Als het model goed past krijgen we bij die 2.866 ook iets rond 9 
▪ Als het 10x groter is dan 9, dan is het een zeer slecht model 

➢ De p-waarde is hoog maar niet uniek aan die van factanal (zien we later) 

• Conclusie is dat het model past (p = 0.969) (zie kwalitatieve interpretatie) 
➢ Estimate kolom: bevat geschatte model parameters (niet gestandaardiseerd) 

• f=~: factorladingen 

• Intercepten 

• Errorvarianties 
➢ Std.Err kolom: bevat de standaarddeviatie van de geschatte modelparameters  

• Hoe kleiner, hoe preciezer 
➢ z-value en (P(>|z|) kolommen: toetsen telkens of de geschatte waarde gelijk is aan 0 in de 

populatie 

• De nulhypothese is hier dat de parameter 0 is (H0), de alternatieve hypothese is dus dat de 
parameter niet 0 is (H1) 
▪ Als de parameter 0 is, betekent dit dat de x-waarde geen informatie bevat over de y-

waarde (lineaire regressie) 
o Als de parameter niet 0 is (H1), betekent dit dat x wél iets over y kan zeggen (en dus 

een functie is) 
▪ We zien dat de z-waardes ver buiten -4 en +4 liggen, én dat de p-waarde hiervoor 0 is 

o De p-waarde zegt dus dat de kans enorm klein is dat we die waarden in de Z-value 
kolom zouden observeren INDIEN de parameter 0 is (H0) 

o De nulhypothese wordt dus verworpen en we kunnen concluderen dat de resultaten 
wél significant zijn en dat y iets kan zeggen over x 

➢ Std.lv kolom: toont de parameterwaardes indien we enkel de latente variabele (de factor) 
standaardiseren 

• Dit heeft hier geen enkel effect omdat de latente variabele al gestandaardiseerd is 
o Variantie van f = 1 
o Gemiddelde van f = 0 

➢ Std.all kolom: toont de parameterwaardes indien we zowel de latente variabele als de items 
standaardiseren 

• Bevat voor de factorladingen en de errorvarianties dezelfde waarden als de output van 
factanal! 
▪ Herschaling van de estimate kolom 

- Hoe moeten we deze resultaten nu kwalitatief interpreteren? 
➢ De modeltoetsen zijn telkens niet-significant 

• De nulhypothese van de modeltoetsen is altijd ‘het model past bij de data’ 

• Als de p-waarde niet-significant is (zoals hier), betekent het dat we de nulhypothese 
aanvaarden 

• Het 1-factor model is een goede beschrijving van de data 
 Concreet betekent dit dus dat we hebben getest of er mogelijks andere/meerdere factoren 

waren die de waarden voor onze parameters konden verklaren 
 De p-waarde toont dat dat NIET zo is, en dat onze ene latente variabele/factor voldoende is 

als x om al onze y-waarden/parameters te voorspellen! 
➢ Als we kijken naar de gestandaardiseerde factorladingen kunnen we zien welke items het beste 

samenhangen met de latente variabele 

• y3 = 0.995 -> hangt het beste samen met de factor 

• y5 = 0.889 -> hangt het minste samen met de factor 
➢ We willen items detecteren met een lage gestandaardiseerde factorlading 

• Deze willen we verwijderen uit de set van items 
➢ De errorvarianties (uniquenessess) volgen hetzelfde patroon: 

• Hoe groter de errorvariantie, hoe meer (unieke) informatie het item bevat dat NIET 
samenhangt met de latente factor 
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➢ Model-geïmpliceerde covariantiematrix 

➢ Model-geïmpliceerde correlatiematrix 

❖ 4.7: FACTORSCORES 

- Als we het factormodel hebben gefit, kunnen we factorscores berekenen 
➢ We proberen dus letterlijk om het onzichtbare zichtbaar te maken 
➢ Er zijn verschillende methodes om dit te doen: regressiemethode, Bartlett methode… (voor ons 

niet belangrijk) 
➢ Factorscore voorwaarden: 

• Factorscores zijn enkel betrouwbaar als het factormodel goed past bij de data 

• De kwaliteit van de factorscores hangt heel sterk af van de sterkte van de 
gestandaardiseerde factorladingen en de errorvarianties (hoe kleiner de errorvariantie, hoe 
beter) 

• De factorscores zijn standaardnormaalscores (Z-scores) 
➢ Factorscores kunnen we gebruiken om subjecten te rangschikken obv hun niet-geobserveerde 

scores op de latente variabele 
- Illustratie van factorscores in R 

➢ predict(…): factorscores zoals geschat door het model 
➢ Dan nemen we de kop van de data (head) en lijsten we de 10 eerste scores (n = 10) van beide 

datasets op naast elkaar om ze te vergelijken (cbind) 

• f = factorscores 

• f.scores = scores die je zelf hebt gecreëerd 
 Deze lijken goed op elkaar 

➢ Hier nemen we de correlatie (cor) van factorscores en f.scores 

• Zeer hoge correlatie! 

• Als het echt goed past en je hebt goede factorladingen (= weinig ruis), dan krijg je goede 
factorscores 

• Ideaalbeeld 
▪ Helaas is het vaak niet zo in de praktijk 

- Factorscore 
 
- predict(…) 

❖ 4.8: FACTORMODELLEN MET MINDER PARAMETERS 

- We bespreken 6 verschillende modellen 
➢ Essentieel congeneriek model: het standaard 1-factor model (weliswaar zonder gecorreleerde 

errortermen), maar met inbegrip van de item intercepten 

- Essentieel 
congeneriek model 

- Congeneriek model 
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𝑌𝑗 = 𝜈𝑗 + 𝜆𝑗𝜂 + 𝜖𝑗 

➢ Congeneriek model: hetzelfde als het essentieel congeneriek model, maar alle intercepten van 
de items zijn gelijk aan 0 
 

𝑌𝑗 = 𝜆𝑗𝜂 + 𝜖𝑗 

 
➢ Essentieel tau-equivalent model: alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar 

 
𝑌𝑗 = 𝜈𝑗 + 𝜆𝜂 + 𝜖𝑗 

 

• Hier valt j weg naast lambda om aan te geven dat er geen factorlading meer is per item, maar 
alle factorladingen hetzelfde zijn 

➢ Tau-equivalent model: alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar en alle intercepten (van de 
items) zijn gelijk aan 0 
 

𝑌𝑗 = 𝜆𝜂 + 𝜖𝑗 

 
➢ Essentieel parallel model: alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar en alle errorvarianties van de 

items zijn gelijk aan elkaar 
 

𝑌𝑗 = 𝜈𝑗 + 𝜆𝜂 +  𝜖 

 
➢ Parallel model: alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar, alle intercepten van de items zijn gelijk 

aan 0 en alle errorvarianties van de items zijn gelijk aan elkaar 
 

𝑌𝑗 = 𝜆𝜂 +  𝜖 

 

• Alle items gedragen zich dus identiek 
➢ Hier nemen we dus stapsgewijs meer vrijheid af van de parameters, waardoor het model 

strenger wordt, maar ook simpeler 

• Er is een kans dat de simpelere modellen minder goed passen bij de data dan de complexere 

• Als een simpel model ook bij de data past, dan verkiezen we het simpel model 
- Vaak zijn de intercepten niet van belang, dus maakt men niet altijd het ‘essentieel’ onderscheid 
➢ In het vervolg nemen we de intercepten niet verder op in het model, zo zijn er maar 3 modellen: 

het congeneriek model, het tau-equivalent model en het parallel model 

• Deze zijn van belang bij de bespreking van betrouwbaarheid (bij klassieke testtheorie) 
➢ Het opleggen van gelijkheidsrestricties zal ertoe leiden dat de (meer restrictieve) modellen 

minder goed passen bij de data 

• Door een model met en een model zonder gelijkheidsrestricties met elkaar te vergelijken 
kunnen we nagaan of deze restricties ook gelden voor de huidige dataset 
▪ Als de -pwaarde van deze modelvergelijkingstoest niet significant is, is de resitricties (vb 

gelijke factorladingen) aannemelijk 
- We illustreren het fitten van de 3 soorten modellen in R 

➢ We fitten eerst een congeneriek model waar de 5 parameters vrij zijn en de intercepten geen rol 
spelen 

➢ Vervolgens fitten we een tau-equivalent model waarbij alle factorladingen verplicht gelijk 
worden gesteld (alle factorladingen vermenigvuldigen met l (L)) 

• Labels voor de parameters 
➢ Nulhypothese: de twee modellen zijn gelijkaardig 

• Grote p-waarde: H0 behouden 

- Essentieel tau-
equivalent model 

- Tau-equivalent 
model 

- Essentieel parallel 
model 

- Parallel model 
- Labels 
 
- ~~ 
- anova(…) 
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• Kleine p-waarde (0.05): H0 verwerpen 

➢ We zien dat alle factorladingen hetzelfde zijn (0.981) 

• Dit komt door hetzelfde label te gebruiken voor alle items 
➢ Het model past nog steeds goed, we zien een vrije hoge p-waarde 

• H0 aanvaarden 
➢ De errorvarianties mogen altijd uniek zijn 

➢ Vervolgens kijken we naar een parallel model in R 

• ~~: staat voor variantie/covariantie 

• Error (e*y1-5): krijgt 5x dezelfde label 
▪ Zo weet het pakket dat de variantie allemaal hetzelfde moet worden geschat 
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• We houden de factorladingen ook gelabeld zoals in het tau-equivalent model 

➢ We zien dat de p-waarde zeer klein is! 

• H0 verwerpen: het parallel model past niet bij onze data 
- We kunnen formeel toetsen of het ene model slechter is dan het andere 

➢ anova(…): commando dat de fits van de verschillende modellen met elkaar vergelijkt 

• Ongelukkige naam; gemakkelijk te verwarren met experimentele ANOVA designs 
➢ Parallel past niet, tau-equivalent past goed 

• Het verschil tussen het tau-equivalent model en het congeneriek model is NIET significant (p 
= 0.3132) 
▪ We kunnen dus aannemen dat alle factorladingen gelijk zijn voor deze data 

• Het verschil tussen het parallel model en het tau-equivalent model is wel significant (p ≈ 0) 
▪ De assumptie dat de errorvarianties van de items gelijk zijn elkaar lijkt niet op te gaan in 

deze dataset 

❖ 4.9: FACTORANALYSE VAN DE ‘SATISFACTION WITH LIFE’ SCHAAL 

- We lezen DataSWL in en tonen hier de basisdimensies 

➢ We zien dezelfde data als in hoofdstuk 3 
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➢ We passen er het congeneriek 1-factor model op toe (cfa) 

➢ Het eerste wat opvalt is dat de modeltoets een significante p-waarde oplevert (p = 0.000) 

• Dit suggereert dat het 1-factor model NIET goed bij de data past 
▪ Later zal blijken dat 2 factoren nodig zijn om deze data adequaat te beschrijven 
▪ Verdere interpretatie heeft eigenlijk niet zoveel zin 

➢ We kunnen wel vaststellen dat (in dit 1-factor) model het item sat4 niet goed samenhangt met 
de gemeenschappelijke factor (factorlading is 0.345) 

• Ook sat2 is niet zo goed (0.628) 

❖ 4.10: SOMSCORES 

- In plaats van factorscores kunnen we ook somscores berekenen 
➢ Somscore: som van de itemscores 

 
𝑋 = 𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3 + 𝑌4 + 𝑌5 + 𝑌6 

=∑𝑌𝑗

𝑝

𝑗=1

 

 
➢ De kwaliteit van deze somscores hangt sterk af van het model dat best past bij de data 

• Is een factormodel met 1 factor wel voldoende? 
▪ Zo ja, kunnen we de data beschrijven met een congeneriek, een tau-equivalent of een 

parallel model? 

• Hou betrouwbaar is deze somscore? 

• Om dit te begrijpen moeten we eerst het conceptueel kader uitleggen van de klassieke 
testtheorie 

➢ Dit kan je je eigenlijk enkel permitteren als je: 

• Model met 1 factor hebt (SLECHTS 1) 

- Somscore  
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• Model dat goed bij de data past! 

• Factorladingen zijn gelijk aan elkaar! 

• Errortermen zijn gelijk aan elkaar! 

• Parallel model hebt: dit kan je enkel weten als je eerst nagaat of congeneriek en tau-
equivalent passen 

➢ Geen parallel model = geen somscore berekenen (te veel distortie) 
➢ Waarschuwing: somscores zijn onderhevig aan een heleboel voorwaarden om nuttig te zijn! 

Hoofdstuk 5: Klassieke Testtheorie 

❖ 5.1: INLEIDING 

- De klassieke testtheorie (KTT) handelt voornamelijk over de betrouwbaarheid van een testscore 
➢ Veel auteurs beschouwen Item Respons Theorie als de moderne opvolger van de klassieke 

testtheorie 

• Er is echter heel wat overlap tussen beide benaderingen 
➢ KTT postuleert een meetmodel: wat is de relatie tussen de testscore, de ‘ware’ score en de 

meetfout? 
➢ We formuleren eerst de KTT voor 1 subject, en daarna voor een populatie van subjecten 

- Klassieke 
testtheorie (KTT) 

❖ 5.2: KTT VOOR 1 SUBJECT 

- Gedachtenexperiment 
➢ We selecteren 1 random subject uit een doelpopulatie (vb kinderen van 9j) 

• Bij dit subject 𝑖 nemen we een test af (vb leesvaardigheid), en bekomen we een testscore 
𝑋𝑖 = 𝑥𝑖1  

• We wissen het geheugen van dit subject (tot op het moment van de testafname), keren terug 
in de tijd, en nemen op hetzelfde moment opnieuw dezelfde test af en bekomen een nieuwe 
testscore 𝑋𝑖 = 𝑥𝑖2, die (omwille van de meetfout) een beetje zal afwijken van de vorige 

• We herhalen dit een oneindig aantal keer 
➢ We bekomen dus een hele reeks scores van hetzelfde subject, en willen nu zo correct mogelijke 

‘ware’ scores bekomen 
➢ Nog voor we de scores hebben geobserveerd, beschouwen we de (mogelijke) testscore van 

subject 𝑖 als een kansvariabele 𝑋𝑖  

• X = de score voor de test (die heb je nog niet want die moet nog gemeten worden 

• x = de reële waarde (vb 80)  
- De basisassumpties van KTT voor 1 subject 
➢ De ‘ware score’ (voor het ⅈ-de subject), genoteerd als 𝝉ⅈ (tau), is het gemiddelde van een 

oneindig aantal scores van hetzelfde subject (zie appendix 1) 

• AKA de verwachtingswaarde van de kansvariabele 𝑋𝑖  
 

𝜏𝑖 = 𝐸(𝑋𝑖) 
 
➢ Het verschil tussen de (nog te observeren) testscore 𝑿ⅈ en de ware score 𝝉ⅈ is de meetfout (zie 

appendix 2) 
 

𝜖𝑗 = 𝑋𝑖 − 𝜏𝑖  

 
➢ Bijgevolg bekomen we het klassieke meetmodel voor 1 subject 

• Stelt dat de testscore kan opgedeeld worden in 2 delen 
▪ Ware score 
▪ Meetfout  

 
𝑋𝑖 = 𝜏𝑖 + 𝜖𝑖 

 

- Standaardmeetfout 
- Ware score  
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- KTT voor 1 subject geïllustreerd in R 

➢ We creëren 100.000 normaalverdeelde scores 

• Gemiddelde (mean) is zo goed als 15 
▪ Niet perfect omdat we geen oneindig aantal scores hebben 

➢ We zien dat de variantie (var) en standaarddeviatie) ook heel dicht bij de aangegeven getallen 
zitten! 

• Variantie is bijna 4 (sd²) 

• Standaarddeviatie is bijna 2 (we hadden sd = 2 aangegeven) 
- Het KTT model voor 1 subject heeft een aantal implicaties 

1) De verwachting van de meetfout voor subject 𝑖 (over replicaties heen) is 0 
 

𝐸(𝜖𝑖) = 0 
 

2) De variantie van de meetfout voor subject 𝑖 (over replicaties heen) is gelijk aan de variantie 
van de testscore (zie appendix 5.9) 
 

𝑉(𝜖𝑖) = 𝑉(𝑋𝑖) 
 

3) De standaarddeviatie van de meetfout noemen we de standaardmeetfout voor subject 𝑖 
 

𝜎𝜖𝑖 = √𝑉(𝜖𝑖) 
 

4) De informatie over de ware score van subject 𝐼𝑖 wordt gedefinieerd als 
 

𝐼𝑖 =
1

𝑉(𝜖𝑖)
 

 
▪ Dit is het omgekeerde van een variantie: hoe groter de fout kan zijn (hoe meer 

spreiding), hoe minder informatie we zullen weten 
o Hoe minder fout je hebt, hoe informatiever je testscore is 

❖ 5.3: KTT VOOR EEN POPULATIE VAN SUBJECTEN 

- Stel: we selecteren willekeurig een eerste subject uit een doelpopulatie 
➢ We nemen daar een test van af en bekomen een eerste testscore 𝑋1 = 𝑥1 

• 𝑋1 is een willekeurige score getrokken uit de mogelijke scores die we voor dat subject 
hadden kunnen bekomen 

• 𝜏1: de ware score voor dit subject 
➢ We selecteren een 2e subject uit dezelfde doelpopulatie 

• 𝑋2 = 𝑥2: tweede testscore 

• 𝜏2: ware score voor dit subject 
➢ We herhalen dit een oneindig aantal keer en bekomen een hele reeks scores 

• 𝑋: de nog niet geobserveerde testscore (van een nog niet geselecteerd subject), is een 
kansvariabele 

• 𝑇: de ware score (van een nog niet geselecteerd subject), is een kansvariabele 
▪ De ware score zal immers variëren over de subjecten van een populatie heen 

- Het klassieke meetmodel voor een testscore 𝑋 
 

𝑋 = 𝑇 + 𝜖 
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• 𝑋: de testscore van een willekeurig (maar nog niet geselecteerd) subject uit de doelpopulatie 

• 𝑇: de ware score van een willekeurig (maar nog niet geselecteerd) subject uit de 
doelpopulatie 

• 𝜖: de meetfout van een willekeurig (maar nog niet geselecteerd) subject uit de doelpopulatie 
 Dit zij allemaal kansvariabelen 

- Implicaties van het KTT model voor een populatie van subjecten 
1) Het gemiddelde van de meetfouten (over alle subjecten van de populatie heen, maar ook 

over alle mogelijke replicaties heen) is 0 (zie appendix 3) 
 

𝐸(𝜖) = 0 
 

2) De variantie van de meetfouten (over subjecten en replicaties) is gelijk aan het 
gemiddelde over subjecten van de individuele meetfoutvarianties (zie appendix 4) 
 

𝑉(𝜖) = 𝐸(𝑉(𝜖𝑖)) 

 
▪ Variantie van de errorterm = het gemiddelde van de variantie van verschillende varianties 

van de errortermen van de individuen in je populatie 
3) De standaarddeviatie van 𝜖 noemt men de standaardmeetfout van de test 

 

𝜎𝜖 = √𝑉(𝜖) 
 
▪ Moet zo laag mogelijk zijn 

4) De correlatie tussen de ware scores 𝑻 en de meetfouten 𝝐 is gelijk aan 0 (zie appendix 5) 
 

𝐶𝑜𝑣(𝑇, 𝜖) = 0 
En dus 
 

𝐶𝑜𝑟(𝑇, 𝜖) = 0 
 

5) De verwachte waarde voor de testscore (over subjecten en replicaties) is gelijk aan de 
verwachte ware score (zie appendix 6) 
 

𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑇) 
 

6) De variantie van de testscore (over subjecten en replicaties) is gelijk aan de som van de 
variantie van de ware scores en de variantie van de meetfouten (zie appendix 7) 

 
𝑉(𝑋) = 𝑉(𝑇) + 𝑉(𝜖) 

 
▪ Zeer belangrijke formule 

o Lijkt op het idee van het 1-factor model: elk item is de som van 2 stukken 
(gemeenschappelijke en unieke stuk) 

o KTT is een speciale vorm van het 1-factor model 
- Meerdere testscores (optioneel) 
➢ Als er meerdere testen zijn met elk hun eigen testscore 𝑋𝑔,𝑋ℎ , … dan kunnen we elk van deze 

testscores schrijven als 𝑋𝑔 = 𝑇𝑔 + 𝜖𝑔, 𝑋ℎ = 𝑇ℎ + 𝜖ℎ , …  

➢ We veronderstellen bovendien dat 2 testscore 𝑋𝑔 en 𝑋ℎ(van eenzelfde willekeurig gekozen 

subject) onafhankelijk van elkaar verdeeld zijn 

• Dan kan men de volgende implicaties aantonen (zonder bewijs) Tg 
 

  

𝐶𝑜𝑣(𝑇𝑔, 𝜖ℎ) = 0 

En dus 

𝐶𝑜𝑟(𝑇𝑔, 𝜖ℎ) = 0 

En dus 
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𝐶𝑜𝑣(𝜖𝑔, 𝜖ℎ) = 0 

En dus 

𝐶𝑜𝑟(𝜖𝑔, 𝜖ℎ) = 0 

 
- Illustratie van KTT voor N subjecten in R 

➢ We creëren een populatie van 100.000 (hoe groter, hoe beter) 
➢ We zien dat de test niet perfect is (gemiddelde en variantie) door de meetfout 

➢ We standaardiseren de meetfout (Z-score) 

• We zien dat het gemiddelde 0 is en de variantie 25 (sd = 5) 

➢ Nu kijken we naar de geobserveerde scores 

• Gemiddelde is nog altijd zo goed als 50 
▪ De verwachting zal dus nog steeds 50 zijn 
▪ De verwachting van de populatie zal ook 50 zijn 

➢ Dit illustreert de implicaties van het KTT model 

• Er is geen verband tussen de echte score en de meetfout 

❖ 5.4: BETROUWBAARHEID: DEFINITIES 

- De betrouwbaarheid van een geobserveerde testscore X is het kwadraat van de correlatie tussen 
de geobserveerde scores X en de ware scores T 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑥) = [𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑇)]2 
 

• Als de correlatie daalt, krijg je een zwakke betrouwbaarheid 
➢ Men kan aantonen (zie appendix 8) dat deze definitie impliceert dat 

 

𝑅𝑒𝑙(𝑥) =
𝑉(𝑇)

𝑉(𝑋)
=

𝑉(𝑇)

𝑉(𝑇) + 𝑉(𝜖)
 

 
➢ De betrouwbaarheid is een getal tussen 0 en 1 (door kwadraat te nemen altijd positief) 

• Louter theoretische definitie: ware scores T zijn ons onbekend! 
▪ Elke definitie waar T in staat kunnen we niets mee doen 

• Betrouwbaarheid hangt af van de variantie van de ware scores 
▪ Kan verschillen van populatie tot populatie 
▪ Betrouwbaarheid is dus niet een eigenschap van de test zelf, maar ook van de 

doelpopulatie 

- Betrouwbaarheid  
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o Een test kan betrouwbaarder zijn bij de ene leeftijd dan bij de andere 
- Stel dat we een 2e testscore (X’) kunnen vinden die ‘parallel’ of equivalent is met de eerste (X) 
➢ 2 testen zijn parallel indien: 

1) 𝜏𝑖 = 𝜏′𝑖 voor alle subjecten i 
2) 𝑉(𝜖𝑖) = 𝑉(𝜖′𝑖) voor alle subjecten i 

➢ Hieruit volgt: (voorwaarden!) 

• 𝑉(𝑇) = 𝑉(𝑇′) 
• 𝑉(𝑋) = 𝑉(𝑋′) 

➢ Dus kunnen we een tweede definitie van betrouwbaarheid stellen 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑋′) 
 

• Men kan aantonen dat 𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑋′) = [𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑇)]² (zie appendix 9) 

• Deze definitie laat een meer praktische methode toe 
▪ Als we een parallelle testen kunnen opstellen, kunnen we de betrouwbaarheid bepalen! 

- Praktisch: als verschillende testen gebruikt worden om 1 (of meerdere) psychologische 
constructen te meten in dezelfde populatie, dan is het van belang zicht te hebben op de 
‘betrouwbaarheid’ van de testscores 

➢ Je moet een cijfer op een test kunnen ‘plaatsen’ 
➢ De betrouwbaarheid van een test is een kwaliteitskenmerk 

• Minimum 0.70, maar hoger is beter 

• Als we de betrouwbaarheid van een test kennen, kunnen we een aantal berekeningen maken 
die anders (zo goed als) onmogelijk zouden zijn 
▪ Standaarddeviatie van een test 
▪ Ware scores schatten en (vooral) hun precisie 
▪ Het effect van de lengte (aantal items/subtesten) van een test 
▪ De correlatie tussen ware scores van 2 testen 

➢ Een schatting van de betrouwbaarheid van de test is in de praktijk echter niet zo evident 

❖ 5.5: TOEPASSINGEN VAN BETROUWBAARHEID 

- De definitie van betrouwbaarheid kan men herschrijven 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑥) =
𝑉(𝑇)

𝑉(𝑋)
 

Naar 
 

𝑉(𝑇) = 𝑅𝑒𝑙(𝑋)𝑉(𝑋) 
 

➢ Omdat V(T) = V(X) – V(𝜖) (zie appendix 10) 
 

𝑉(𝜖) = [1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑉(𝑋) 
 

➢ De betrouwbaarheid geeft ons een praktische manier om de standaardmeetfout 𝜎𝜖 te bepalen 
 

𝜎𝜖 = √𝑉(𝜖) =  √[1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑉(𝑋) 
 

• Het is van belang dat de standaardmeetfout gekend is bij de afname van elke test; toont de 
precisie van de meting 

- Testlengte en de Spearman-Brown formule 
➢ Bijvoorbeeld: X is de som van p items, en de betrouwbaarheid van X is Rel(X) 

• Als we het aantal items van een test verdubbelen, en we bekomen een nieuwe testscore X(2) 
▪ Wat is dan de relatie van de betrouwbaarheid van X(2) tov de originele Rel(X)? 

➢ Spearman-Brown formule voor dubbele testlengte: 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋(2)) =
2𝑅𝑒𝑙(𝑥)

1 + 𝑅𝑒𝑙(𝑥)
 

 

- Testlengte 
- Spearman-Brown 

formule  
- Attenuatie 
 
- 1910 
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➢ Spearman-Brown formule voor k-voudige testlengte 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘)) =
𝑘𝑅𝑒𝑙(𝑘)

1 + (𝑘 − 1)𝑅𝑒𝑙(𝑘)
 

  
➢ Deze formule werd onafhankelijk bedacht door zowel Spearman als Brown in 1910 
➢ Illustratie in R 

• Voorbeeld k = 4 

▪ De betrouwbaarheid is hier .60 
o Je wilt de test 4x langer maker om een hogere betrouwbaarheid te bekomen 

▪ De lengte van de test stel je in op 4x zo groot (k = 4) 
▪ We zien de uitkomst van de formule: 

o Betrouwbaarheid is nu verhoogd naar 0.86! 
 S-B-formule laat toe de lengte van de test te relateren aan de betrouwbaarheid! 

• Voorbeeld: k = 0.5 (-> testlengte halveren) 

▪ De betrouwbaarheid is hier nog steeds 0.60 
o We willen de test halveren om een lagere betrouwbaarheid te bekomen 

▪ We stellen de lengte van de test in op 2x zo klein (k = 0.5) 
o Betrouwbaarheid is nu verlaagd naar 0.43! 

• Als we de betrouwbaarheid (0.60) en de gewenste betrouwbaarheid (0.80) gegeven 
krijgen, hoe berekenen we dan k (met welk veelvoud moeten we de test 
vermenigvuldigen)? 
 

𝑘 =
[1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘))

[1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘))]𝑅𝑒𝑙(𝑥)
 

 

▪ 𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘)): de gewenste betrouwbaarheid (0.80) 

▪ 𝑅𝑒𝑙(𝑋): de betrouwbaarheid van de test (0.60) 
▪ 𝑘: veelvoud 

• De betrouwbaarheid is hier nog steeds 0.60 

• De gewenste betrouwbaarheid (rel.Xk) is 0.80 

• We passen de bovenstaande formule toe: 
▪ We moeten het aantal items vermenigvuldigen met 2.66 om tot een betrouwbaarheid van 

0.80 te komen! 
- Correctie voor attenuatie 
➢ Bijvoorbeeld: we willen de correlatie (sterkte van samenhang) berekenen tussen 2 

psychologische constructen A en B 

• Vb correlaties tussen de ware scores voor intelligentie (A) en leesvaardigheid (B) 
➢ We nemen een test af voor elk construct en bekomen 2 testscores, 𝑋𝐴 en 𝑋𝐵 

• De correlatie 𝐶𝑜𝑟(𝑋𝐴, 𝑋𝐵) is vaak een onderschatting van de echte correlatie tussen de ware 
scores  𝐶𝑜𝑟(𝑇𝐴, 𝑇𝐵) door de meetfout bij zowel 𝑋𝐴 als 𝑋𝐵 
▪ Dit noemt attenuatie (onderdrukking, demping) 

➢ Als we de betrouwbaarheid van 𝑿𝑨 en 𝑿𝑩 kennen, kunnen we een correctie uitvoeren om het 
attenuatie-effect te verwijderen 
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𝐶𝑜𝑟(𝑇𝐴, 𝑇𝐵) =
𝐶𝑜𝑟(𝑋𝐴, 𝑋𝐵)

√𝑅𝑒𝑙(𝑋𝐴)𝑅𝑒𝑙(𝑋𝐵)
 

 

• Opgelet: als we de betrouwbaarheid van 𝑿𝑨 of 𝑿𝑩onderschatten krijgen we een 
overcorrectie! 
▪ Hoe groter de errorterm/ruis, hoe zwakker de geobserveerde correlatie 
▪ Dus hoe zwakker de betrouwbaarheid, hoe groter het effect van de attenuatie 

➢ Attentuatie correctie in R: 

• We zien dat de betrouwbaarheden van A en B gecorreleerd zijn met 0.40 
▪ Betrouwbaarheid van A: 0.50 
▪ Betrouwbaarheid van B: 0.65 

• We passen de attenuatie-correctie formule toe en zien dat de correlatie stijgt van 0.40 naar 
0.70! 

- Optioneel: schatten van ware scores (2 benaderingen) 

❖ 5.6: HET SCHATTEN VAN DE BETROUWBAARHEID  

- We bespreken 4 verschillende manieren om de betrouwbaarheid van een testscore X te schatten 
1) Via 2 parallelle testen (X en X’) 
2) Test-hertest methode: 2 afnames van dezelfde test over de tijd 
3) Split-half methode: we splitsen een bestaande test in 2 gelijke (parallelle) delen 
4) Coëfficiënt alpha (en alternatieven) 

- Test-hertest 
methode 

- Split-half methode 
- Coëfficiënt alpha 
- Equivalentie-

coëfficiënt 
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➢ We noteren de geschatte waarde voor de betrouwbaarheid voor een testscore X op basis van 
een steekproef als: 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋)̂  
 
- Methode 1: 2 parallelle testen 
➢ Deze methode volgt onmiddellijk uit de 2e definitie van betrouwbaarheid 

• Als we 2 parallelle testen X en X’ kunnen opstellen, dan: 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑋′) 
 

• Alternatieve naam: equivalentiecoëfficiënt 
➢ Problemen: 

• Het is al lastig om 1 set van goede items te bedenken, laat staan 2 
▪ Bovendien duurt de afname 2x zo lang 

• Is de testlengte wel adequaat? 
▪ Als je 2 adequate testen hebt zou je ze beter samenvoegen om een nog betrouwbaardere 

test te creëren 

• Niemand doet dit nog 
- Methode 2: de test-hertest methode 
➢ We nemen de test 2x kort na elkaar af en bekomen 2 testscores 𝑋𝑇1 𝑒𝑛 𝑋𝑇2 

• Deze scores zijn per definitie afkomstig van (identieke) parallelle testen 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝐶𝑜𝑟(𝑋𝑇1, 𝑋𝑇2) 
 

• Alternatieve naam: stabiliteitscoëfficiënt 
➢ Problemen: 

• We kunnen het geheugen van subjecten niet wissen 
▪ Als afnames te kort op elkaar volgen, spelen er wellicht allerlei geheugeneffecten 

• Indien er (te) veel tijd zit tussen de afnames kunnen omstandigheden wijzigen, wat een effect 
kan hebben op de meting 

➢ Los van de problemen, nog steeds belangrijk bij longitudinale studies 
- Methode 3: split-half methode 
➢ Stel X is de som van p items 

• p is even -> zoniet; verwijderen we een item 
➢ We splitsen de test in 2 ‘parallelle’ delen, elk met p/2 items 

• Voor elk deel berekenen we een nieuwe somscore: 𝑋𝐻1𝑒𝑛 𝑋𝐻2  

• De betrouwbaarheid van X is dan 
 

𝑅𝑒𝑙𝐻(𝑋) = 𝐶𝑜𝑟(𝑋𝐻1 , 𝑋𝐻2) 

 
➢ 𝑅𝑒𝑙𝐻(𝑋): een onderschatting van de betrouwbaarheid van X, omdat zowel 𝑋𝐻1𝑎𝑙𝑠 𝑋𝐻2  de helft 

minder items bevatten dan X 
➢ Via de Spearman-Brown formule vinden we een betere schatter: 

 

𝑅𝑒𝑙(𝑋) =
2𝑅𝑒𝑙𝐻(𝑋)

1 + 𝑅𝑒𝑙𝐻(𝑋)
 

 

• Probleem: de opdeling is arbitrair; waarom juist die 2 helften? 
▪ Er zijn oneindig veel manieren om de test in 2 te delen 

o Elke keuze leidt tot een ietwat andere correlatie en een andere betrouwbaarheid 
- Methode 4: coëfficiënt alpha 
➢ Stel dat we de split-half methode herhalen voor alle mogelijke manieren waarop de set van p 

items in 2 (gelijke) helften kan worden opgedeeld 

• Voor elke splitsing bekomen we een andere maat van betrouwbaarheid 
▪ Alle maten samen vormen een distributie van betrouwbaarheidsmaten 

- Stabiliteits-
coëfficiënt 

- Interne consistentie 
- Cronbach’s alpha 
- KR20 (Kuder & 

Richardson formule 
20) 

- Coëfficiënt omega 
 
- ncol(…) 
- diag(…) 

 
- 1937 
- 1945 
- 1951 



59 
 

➢ Cronbach (1951) toonde aan dat de spreiding van de distributie relatief klein was 

• De verschillende maten (voor verschillende opdelingen) liggen dicht bij elkaar 
▪ Het rekenkundig gemiddelde lijkt dan een goede samenvatting te zijn van deze distributie 
▪ Cronbach toonde aan dat dit gemiddelde gelijk is aan coëfficiënt alpha 

➢ Berekening coëfficiënt alpha voor een test met p items 
 

𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝛼 =
𝑝

𝑝 − 1

(

 
 
𝑉(𝑋) −∑ 𝑉(𝑌𝑗)

𝑝

𝑗=1

𝑉(𝑋)

)

 
 

 

 

• 𝑉(𝑋): variantie van je testscore  

• 𝑉(𝑌𝑗): variantie van het individuele item 

 Herschalen: het getal dat je uitkomt ligt tussen 0 en 1 
 Elegante en praktische manier om de betrouwbaarheid te meten met 1 test op 1 tijdstip 
 Meest gebruikte manier 

- Praktische berekening van Cronbach’s alpha 
➢ We berekenen de steekproef variantie-covariantiematrix 𝑆 voor de p items 

• De individuele elementen van de covariantiematrix noteren we als 𝑠𝑗𝑘  

- Illustratie van Cronbach’s alpha in R 

➢ We steken 16 (4x4) waarden onder S en vragen de covariantiematrix op 

Som van de 

varianties 

van alle 

items Y 

𝑂 is alles wat 

ONDER de 

diagonaal staat 

maar niet wat er 

op staat (enkel 

ONDER!) 

𝐷 is alles wat OP 

de diagonaal 

staat (varianties) 

𝑆 is de volledige 

som van de 

matrix = (2 ∗

𝑂) + 𝐷  

𝑝 is het aantal 

kolommen in de 

matrix 
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➢ ncol(…): geeft het aantal kolommen 

• Noemen we ‘p’ 
➢ diag(…): neemt de diagonaal van de matrix 
➢ We passen de formule van cronbach’s alpha toe 

• Cronbach’s alpha voor deze data bedraagt 0.78! 
- Cronbach stelde voor dat alpha eveneens gebruikt kan worden als een maat van interne 

consistentie 
➢ Interne consistentie: mate waarin de items in de test samenhangen als uiting van eenzelfde 

gemeenschappelijk psychologisch construct 

• Interne consistentie is eigenlijk een aspect van de constructvaliditeit van de test (daar komen 
we later nog op terug) 

➢ Doordat alpha zowel een schatter is van betrouwbaarheid, en een maat van interne 
consistentie, lijkt het alsof deze 2 concepten hetzelfde zouden zijn 

• Is niet zo! 

• Alpha is GEEN goede maat van interne consistentie 
▪ Vertelt ons niets over het aantal factoren (testdimensionaliteit) 

o Kan je enkel gebruiken voor een zuiver 1-dimensioneel construct 
▪ Wordt groter naarmate het aantal items stijgt 

- Historiek van Cronbach’s alpha 
➢ 1937: Kuder en Richardson beschrijven een gelijkaardige coëfficiënt 

• KR20: enkel voor dichotome items! 
➢ 1945: aanpassing van KR20 om ook bruikbaar te zijn voor metrische scores 

• Door Louis Guttman: 𝜆3 

• 1941 Hoyt: beschreef dezelfde formule 
➢ 1951: Cronbach schreef zijn meest geciteerde paper “Cronbach, L.J. (1951) Coefficient alpha and 

the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334” 

• Sindsdien de meest gebruikte maat voor de (ondergrens van de) betrouwbaarheid van een 
test 

- Kritiek op Cronbach’s alpha en alternatieven 
➢ Niet bruikbaar om unidimensionaliteit van de test te bepalen 

• Hiervoor gebruikt men beter factoranalyse of IRT 

• Je moet al een set van items hebben waarvan je weet dat er maar 1 onderliggende dimensie 
is 
▪ Dan en slechts dan kan je Cronbach’s alpha toepassen 
▪ Als je in een situatie terecht komt met enorm veel items en je gaat er verkeerdelijk van uit 

dat er maar 1 dimensie is, dan gaat de formule van Cronbach je niet tegenhouden om de 
alpha te berekenen 
o Zo zal je niet op betrouwbaarheid komen 
o Gelukkig kan je nagaan of een item unidimensioneel is (exploratieve factoranalyse) 

• Je kan er dus niet mee bepalen hoeveel factoren je nodig hebt 
▪ Primitief: je moet het al een unidimensionele test geven om te kunnen gebruiken 

➢ Cronbach (2004) suggereert dat generaliseerbaarheidstheorie een beter kader vormt om 
betrouwbaarheid, en alpha (die vertrekt van het KTT kader) volstaat niet langer 

➢ Er zijn verschillende alternatieven voor alpha: 

• Guttmans λ2 (1945) 

• De mu-reeks van Ten Berge & Zegers (1978) 

• De ‘greatest lower bound’ (GLB) Jackson and Agunwamba (1977) 

• En coefficiënt omega (McDonald, 1985) 
➢ De meeste alternatieve zijn (onder realistische omstandigheden) ondergrenzen voor 

betrouwbaarheid, maar alpha (is bijna altijd) de kleinste van alle ondergrenzen 
➢ Recente literatuur suggereert het gebruik van coëfficiënt omega (of in sommige settings de GLB) 

als beter alternatief (dan alpha) 
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- Optioneel: 
berekening 
coëfficiënt 
omega in R 

 

❖ 5.7: RELATIE MET HET 1-FACTOR MODEL 

- Impliciet veronderstelt men in de KTT een meetmodel dat kan gezien worden als een speciaal 
geval van het 1-factor model 

➢ In wat volgt beschouwen we p verschillende testen, 𝑌𝑗  met elk hun ware score en meetfout 

 
𝑌𝑗 = 𝑇𝑗 + 𝜖�̇� 

 

• Als deze testen parallel zijn, hebben ze allen dezelfde ware score en dezelfde meetfout 
▪ Dan kunnen we de j index laten vallen 

 
𝑌𝑗 = 𝑇 +  𝜖 

 

• Dit zouden we in het 1-factor model beschrijven als een parallel model 
 

𝑌𝑗 = 𝜆𝜂 +  𝜖 

 
▪ 𝜂: herschaalde versie van de ware score T (latente variabele) 

o De ware score en de latente factor zijn dus hetzelfde ding! 
▪ Ware scores en factorscores zijn hier (op een herschaling na) hetzelfde 
▪ KTT is dus niets anders dan gewoon het 1-factor model maar plots met een andere 

terminologie 
➢ Als we enkel veronderstellen dat de ware scores dezelfde zijn, maar met verschillende precisie 

(meetfout), dan kunnen we het meetmodel als volgt formuleren 
 

𝑌𝑗 = 𝑇 + 𝜖�̇� 

 

• Dit zouden we in het 1-factor model omschrijven als het tau-equivalent model 
 

𝑌𝑗 = 𝜆𝜂 + 𝜖�̇� 

 
➢ Het 1-factor model laat ook minder restrictieve modellen toe, zoals het congeneriek model: 

 
𝑌𝑗 = 𝜆𝑗𝜂 + 𝜖�̇� 

 

• KTT is dus restrictiever dan het 1-factormodel 
➢ Klassieke testtheorie impliceert een 1-factor model 

• Als we data hebben waarbij een congeneriek model (het meest vrije) niet past 
▪ Impliceert dat heel dit hoofdstuk niet van toepassing is 
▪ KTT veronderstelt dat het 1-factor model wel bij je data past 
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- Implicaties van het congeneriek, tau-equivalent en parallel model 
➢ Factoranalyse laat toe om na te gaan of een congeneriek, tau-equivalent of parallel model past 

bij de data 

• Als zelf het congeneriek model niet past, heeft het geen zin om de betrouwbaarheid (en 
gerelateerde concepten in dit hoofdstuk) te berekenen volgens de formules van de KTT 

• Als enkel een congeneriek model past (maar niet een tau-equivalent model), dan is 
coëfficiënt alpha steevast een onderschatting van de betrouwbaarheid 
▪ Coëfficiënt omega is een beter alternatief 
▪ Als de assumpties van het tau-equivalent model blijken te gelden in de data, dan is 

alpha gelijk aan omega 
➢ De Spearman-Brown formule is enkel toepasbaar voor parallelle toetsen 

❖ 5.8: CONCLUSIE 

- KTT richt zich vooral op de betrouwbaarheid van de testscore 
➢ De achterliggende modellen van KTT zijn doorgaans het parallel 1-factor model en het tau-

equivalent 1-factor model 
- KTT besteedt geen aandacht aan de karakteristieken van de items zelf (vb welke discrimineren 

goed, welke zijn moeilijk of gemakkelijke) 
➢ Dit is het terrein van de Item Respons Theorie (IRT) 

- KTT kijkt vooral naar meetfouten 
➢ Andere aspecten die de testscores kunnen beïnvloeden worden niet bestudeerd 

- Alternatieve kaders: 
➢ Generaliseerbaarheidstheorie (Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam, 1972) 
➢ Latent State-Trait Theory (Tack, 1980; Steyer, Majcen, Schwenkmezger & Buchner, 1989) 

• Hier is ook de situationele factor (de context) in rekening gebracht! 

 

❖ 5.9: APPENDIX (GEEN EXAMENSTOF)  
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Ùgdf 

Hoofdstuk 6: Factoranalyse Met Meerdere Factoren 

❖ 6.1: INLEIDING 

- Bij factoranalyse beschouwen we zowel de latente variabelen als de indicatoren als numerieke 
metrische variabelen 

➢ Factoranalyse is de meest gebruikte vorm van de latente variabele benadering 
➢ Fundamenteel bij de latente variabele benadering (en dus ook factoranalyse) is de zogenaamde 

lokale onafhankelijkheidshypothese 
- Lokale onafhankelijkheidshypothese: de latente variabelen beïnvloeden de indicatoren 
➢ Er is een causaal verband tussen de latente variabelen en de indicatoren 
➢ Het factormodel is een verklaringsmodel 

• Het verklaart waarom we een bepaalde correlatiestructuur observeren tussen de 
geobserveerde indicatoren 

➢ Als men de indicatoren zou uitzuiveren voor het effect van de latente variabelen 
(uitpartialiseren -> zie regressie-analyse), dan zouden de indicatoren niet langer correleren met 
elkaar 

• Alles wat overblijft is ruis/meetfout/unieke informatie van de indicator 

• De Y’s worden beïnvloed door de latente variabelen, als je die invloed (de latente variabele) 
wegneemt is er ruis, en deze mag niet meer gecorreleerd zijn 

- Lokale 
onafhankelijkheids-
hypothese 
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▪ Als er daar wel een correlatie in zit, dan betekent het dat we een latente variabele 
hebben gemist 

❖ 6.2: VOORBEELDEN VAN FACTORMODELLEN 

- Het 1-factor congeneriek model 
➢ Dit model postuleert 1 factor als enige oorzaak vak de indicatoren 

• Buiten de (unieke) errorterm, wordt elk item enkel beïnvloed 
door die ene factor (de items zijn congeneriek) 

• Geen enkele correlatie tussen de errorvarianties! 
➢ Lambda matrix: samenvatting van de factorladingen 

• Rijen zijn de indicatoren 

• Kolommen de factoren (hier slechts 1) 

• Stel dat je enkel deze matrix ziet, dan kun je 
veronderstellen dat het model er uitziet als een 1-
factor congeneriek model (1-1 mapping tussen het 
diagram en de matrix) 

- Het 1-factor (niet-congeneriek) model 
➢ Items Y2 en Y4 hebben (naast de gemeenschappelijke factor) nog 

iets anders met elkaar gemeen, maar we weten niet wat 

• Belangrijk signaal voor testconstructie 
▪ Er is iets meer aan de hand met deze 2 items 
▪ Items opnieuw evalueren of nieuwe bedenken? 
▪ 1 factor volstaat niet? 

- Het factormodel met 2 gecorreleerde factoren 
➢ De eerste 3 items beschouwen we als indicatoren van de 1e 

factor 
➢ De laatste 3 items beschouwen we als 

indicatoren van de 2e factor 
➢ Factorieel eenduidig: elke indicator hangt 

samen met slechts 1 factor 

• Simple structure 

• Nette scheiding tussen de factoren 
➢ Confirmatorisch: je weet op voorhand al 

hoeveel factors er zijn en je wil nagaan of 
het klopt met de data 

➢ Lambda matrix: bevat nu 2 kolommen 

• 0: betekent dat er geen pijltje loop van de factor naar het 
item 
▪ Zegt dus welke relaties tussen de latente variabelen en 

indicatoren NIET veronderstelt worden 
➢ Dubbele pijl rechts: de 2 latente variabelen zijn gecorreleerd 

• Als de ene score stijgt, stijgt ook de andere 
- Het factormodel met 2 gecorreleerde factoren + kruisladingen 
➢ Kruisladingen: indicatoren correleren met 2 of meer factoren 

• Y3 en Y4 zijn indicatoren van zowel  𝜂1 als 𝜂2 
▪ Indicator 3 en indicator 4 meten zowel latente variabele 1 

als latente variabele 2 

• Dit betekent dat de 2 items ambigu zijn! 
▪ Wellicht de items opnieuw evalueren of nieuwe bedenken 

➢ Factorieel complex: er is geen eenduidige relatie tussen de indicatoren 
en de factoren 

• Idealiter streven we naar een factorieel simpel model 
➢ Lamba matrix: er zijn nu items met meerdere ladingen 

• Y3 heeft een lading van n1 (lambda 31) en een lading van n2 (lambda 
32) 

- Mimic model: multiple indicators, multiple causes 
➢ X1 en X2 zijn exogene geobserveerde variabelen (vb X1 = geslacht en X2 = leeftijd) 

- Lambda matrix 
- Factorieel 

eenduidig 
- Kruislading  
- Factorieel complex 
- Mimic model 
- Item bias 
- Covariaten  
- Multiple group 

factor model 
- Bifactor model 
- Orthogonaal  
- Common-method 

variance 
- Tweede-orde factor 

model 
- Structureel 

vergelijkingsmodel 
- Exploratief factor 

model 
- Rotatie  

𝜂1      𝜂2 

 

𝜂1      𝜂2 
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• Daarom worden ze voorgesteld als vierkantjes 

• Soms is het meetmodel afhankelijk van die covariaten 
▪ Ze variëren mee met Y 

➢ Er zijn 2 soorten covariaten 

• Rechtstreeks effect op de indicator: vb X1 geslacht: mannen 
hoger dan vrouwen op een item, ondanks dezelfde score op de 
latente variabele 
▪ Interfereert met het meetmodel 

o Y1 geeft scores ten gevolge van zowel de latente 
variabele als de covariaat geslacht 

o Item bias: sommige items zijn gevoeliger aan externe 
factoren (vb IQ testen zijn heel gevoelig aan cultuur) 

o We willen dat de indicator zo eenduidig mogelijk is 

• Rechtstreeks effect op de factor: vb X2 leeftijd: waarom zijn sommigen meer neurotisch dan 
anderen (kan te maken hebben met een predictor) 
▪ Juist heel boeiend: zo komen we te weten welke observeerbare variabele verklaart 

waarom mensen andere scores hebben op de latente variabele die ons interesseert 
➢ Dit is een meetmodel + een regressiemodel/structureel model 

• Structureel vergelijkingsmodel (SEM) 
- Het multiple group factormodel 
➢ We hebben hetzelfde model 

(zuiver meetmodel) 
losgelaten op 2 groepen om 
te kijken of het 
meetinstrument (de items) 
zich op dezelfde manier 
gedraagt in de ene groep als 
in de andere groep 

• Het kan dat de relatie 
tussen de latente 
variabele en de 
indicatoren anders is in 
groep 1 dan in groep 2 
▪ Dan kunnen we kijken naar de verschillen tussen de groepen 

- Het bifactor model 
➢ Er is 1 globale factor 𝜂1 die invloed heeft op alle indicatoren 

• 2 specifieke factoren 𝜂2 𝑒𝑛 𝜂3 hebben invloed op een subset 
van indicatoren 

• Elk item wordt beïnvloed door 1 algemene factor en 1 
specifieke factor (2 pijltjes naar elke indicator) 

• Vb intelligentie: g-factor beïnvloed alle vormen van 
intelligentie, en dan heb je ook nog verbale intelligentie of 
spatiale intelligentie die specifieke indicatoren gaan 
beïnvloeden 

➢ Orthogonaal: de factoren/latente variabelen zijn NIET 
gecorreleerd 

➢ Common-methode variance: de specifieke factoren 𝜂2 𝑒𝑛 𝜂3 
corresponderen niet altijd met psychologische constructen, maar met methode-gerelateerde 
effecten omdat de scores van sommige items via dezelfde methode werden verzameld (vb 
zelfrapportage) 

• De meetmethode wordt nu ook een factor 
➢ Conceptueel aantrekkelijk maar heel controversieel 

- Het tweede-orde factor model 
➢ We hebben 3 eerste-orde factoren (𝜂1, 𝜂2 en 𝜂3) die de indicatoren beïnvloeden 

• We hebben 1 tweede-orde factor (𝜂4) die de eerste-orde factoren beïnvloed 



67 
 

▪ Zeer populair in vele deelgebieden van de psychologie 
(persoonlijkheidspsychologie, intelligentie,…) 

▪ 𝜂4 is vaak de g-factor, de eerste-orde factoren vaak 
verbale intelligentie, visuo-spatiale intelligentie en 
geheugencapacteit 

➢ Optioneel: de Lambda matrix bevat enkel de eerste-orde 
factoren en heeft dus 3 kolommen 

• De tweede-orde factoren en hun factorladingen komen in 
een andere matrix terecht 

- Structureel vergelijkingsmodel 
➢ Lijkt op het mimic model, maar het verschil 

zijnde dat alle variabelen hier latent zijn 

• In het mimic model konden de 
covariaten geobserveerd worden, hier 
zijn ze ook latent 

• Vb: wat is het effect van leesmotivatie 
op leesvaardigheid? 
▪ Leesmotivatie wordt voorspeld door 

intelligentie: dit is allemaal latent 
➢ Meest relevante statistisch model voor de 

sociale- en gedragswetenschappen 
- Exploratief factor model 
➢ Het aantal factoren ligt nog niet vast 

• De bedoeling is om te weten te komen 
welke items/indicatoren samen horen (en dus laden op dezelfde 
factor) 

• Elke factor is nog gerelateerd aan alle items omdat je nog niet 
weet hoe de structuur er zal uit zien 

• Hoeveel factoren zijn er nodig? 
➢ In tegenstelling tot confirmatorische factormodellen (waar vele 

factorladingen op voorhand op 0 worden gefixeerd), worden hier 
alle factorladingen geschat 

• Rotatie: essentieel onderdeel van exploratieve factoranalyse 
➢ Lambda matrix: heeft hier 2 kolommen als we veronderstellen dat 

er 2 factoren zijn (zonder identificiatie-restricties) 

❖ 6.3: EXPLORATIEF VERSUS CONFIRMATORISCH 

- Exploratieve factoranalyse (EFA) 
➢ Hoeveel factoren zijn er nodig? 
➢ Waarvoor staan de factoren? 
➢ Wat is hun interpretatie? 
➢ Welke items hangen samen met welke factor? 
➢ Courant in software (SPSS) en heel populaire 

- Confirmatorische factoranalyse (CFA) 
➢ Past het model bij de data? 
➢ Kan ook exploratief worden gebruikt 
➢ Was tot voor kort minder courant in software (niet in SPSS), en daarom minder gebruikt 
➢ Veel meer mogelijkheden (bifactor, mimic, sem), en doorgaans te verkiezen boven exploratieve 

factoranalyse 

 

❖ 6.4: HISTORIEK VAN FACTORANALYSE - Galton 
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- Galton en Pearson: hun werk zorgt voor de Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt 
➢ 1897: Yule publiceert een paper omtrent meervoudige en partiële correlatie 
➢ 1904: Spearman formuleert het 1-factor model 
➢ 1927: Spearman hanteert voor het eerst de term factor 
➢ 1930: Thurstone introduceert factoranalyse met meerdere factoren, samen met het concept 

van ‘simple structure’ 
➢ 1940: Lawley onderbouwt factoranalyse statistisch met de Maximum Likelihood methode om 

de parameters te schatten, samen met bijbehorende standaardfouten en een chi-kwadraat 
modeltoets  

➢ 1947: Thurstone’s boek ‘Multiple Factor Analysis’ 
➢ 1950-1970: factoranalyse gekte; te pas en te onpas (exploratieve) factoranalyse loslaten op 

multivariate data 

• Datareductie 

• Aantal dimensies van testen blootleggen 

• Heeft geluid tot veel factostructuren en theorieën die tot op vandaag dominant zijn 
➢ 1966: Harman & Jones introduceren een Gauss-Seidel ‘minres’ algoritme om via de 

kleinstekwadratenmethode resultaten te bekomen die heel dicht aanleunden bij de Maximum 
Likelihood oplossing 

➢ 1967: Jöreskog beschrijft een methode om de Maximum Likelihood oplossing op een efficiënte 
wijze te bekomen (via het optimalisatie algoritme van Fletcher & Powell, 1963) 

➢ 1970: Guilford hanteert ‘procrustes analyse’ om een matrix met factorladingen (Lambda 
matrix) zo te transformeren (schalen, roteren, verschuiven) totdat de oplossing zo dicht mogelijk 
aanleunt bij een ‘ideale’ theoretisch vooropgestelde matrix met factorladingen (= 
confirmatorisch) 

➢ 1966: Bock, Bargmann en Jöreskog beklemtonen het hypothesetoetsend karakter van 
factoranalyse 

• Jöreskog introduceert de term confirmatorische factoranalyse (CFA) 
➢ 1970: Jöreskog en Sögbom ontwikkelen het softwarepakket LISREL wat kan gebruikt worden 

voor CFA 

• CFA is tot op vandaag niet beschikbaar in SPSS, waardoor de techniek nauwelijks werd 
gehanteerd door vele generaties van psychologen 

➢ Vanaf 2000: aandacht van vele psychologen verschuift van EFA naar CFA (ook voor exploratieve 
doeleinden) 

• Pas vrij recent is open-source en gratis toegankelijke software voor CFA (vb lavaan sinds 
2010) 

- Pearson 
- Yule 
- Spearman: Multiple 

Factor Analysis 
- Thurstone 
- Lawley 
- Harman & Jones 
- Jöreskog 
- Guildford 
- Bock & Bargmann 
- Sögbom 
 
- 1897 
- 1904 
- 1927 
- 1930 
- 1940 
- 1947 
- 1950-1970 
- 1966 
- 1967 
- 1970 
- 1966 
- Vanaf 2000 
- 2010: lavaan 

❖ 6.5: EXPLORATIEVE FACTORANALYSE: OUDE STIJL 

- Stappen om een EFA uit te voeren 
1) Selectie van de indicatoren (subtesten, items…) 
2) Bepaling van de steekproef en steekproefgrootte 
3) Verzamelen van de data en die voorbereiden op analyse 

▪ EFA vertrekt gewoonlijk vanuit de correlatiematrix 
4) Selecteer een methode om de factoren te extraheren 
5) Bepaal hoeveel factoren er moeten weerhouden 
6) Indien meer dan 1 factor: roteer de factoroplossing teneinde een betere interpretatie van de 

factoren te bekomen 
7) Optioneel: selecteer een methode om factorscores te berekenen 
8) Optioneel: repliceer de factorstructuur in een onafhankelijke steekproef 

- Optioneel: factor extractie 

- Underfactoring 
- Overfactoring 
- Kaiser criterium 
- Scree test 
- Parallel Analysis 
- Goodness-of-fit 

maten  
- Eigenwaarde  
- Primary loading 
- Cross-loadings 
- Orthogonale rotatie 
- Oblique rotatie 
- Low communalities 
 
- rotation = none 
- rotation = varimax 
- rotation = promax 
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- Voorbeeld: 8 subschalen omtrent persoonlijkheid 
➢ We hebben een steekproef van 250 personen (n = 250) die psychotherapie volgen; ze worden 

gescoord op 8 subschalen uit een persoonlijkheidstest 

• N1: anxiety 

• N2: hostility 

• N3: depression 

• N4: self-consciousness 

• E1: warmth 

• E2: gregariousness 

• E3: assertiveness 

• E4: positive emotions 
➢ N1-4 meet neuroticisme, E1-4 meet extraversie 
➢ Illustratie in R: 

• We stoppen alle correlaties in Brown2006 en vragen R om er een matrix van te maken 
- Model 1: 1 factor – factor extractie: maximum likelihood 
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➢ We passen het factanal commando toe om een factoranalyse met 1 factor te krijgen van onze 
data 

➢ Bij Uniqueness zien we dat de neuroticisme items lage unieke errorvarianties hebben 
➢ Bij Loadings zien we dat de neuroticisme items relatief hoge factorladingen hebben 

• Alle items liggen op 1 lijn: de neuroticisme items liggen aan de positieve kant, de extraversie 
items aan de negatieve kant 
▪ Deze oplossing is niet geroteerd, maar 1-factor oplossingen kunnen we niet roteren 

➢ We zien dat 45% (0.450) van de variantie verklaard wordt door 1 factor (wat best al veel is) 

• Echter, als we kijken naar de p-waarde zien we dat dit niet voldoende is 
▪ Een zeeer kleine p-waarde! 

• De nulhypothese luidt zoals altijd ‘het model past bij de data’ 
▪ We moeten de nulhypothese verwerpen, het model past niet bij de data 
▪ De p-waarde is sterk significant 

➢ De communaliteit is het stuk van de variantie (van een geobserveerd item) dat verklaard wordt 
door de factor 

• Hoe bekom je die 0.450? 
▪ Factorlading kwadrateren en optellen, dan delen door het aantal factorladingen (8) 

- Model 2a: 2 factoren, zonder rotatie 
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➢ We voeren nogmaals het factanal commando uit in R, en voegen ditmaal ‘rotation = none’ toe 
om aan te geven dat we de factoren niet roteren 

• Dit is voorlopig een niet-geroteerde oplossing 
➢ De extraversie items laden zowel op de eerste als de tweede factor 
➢ De modeltoets is niet langer significant, wat suggereert dat we de nulhypothese kunnen 

aanvaarden en dat een 2-factor oplossing een goede beschrijving is van de data 

• P = 0.728 
➢ Proportion var:  

• De eerste factor verklaart 48.8% van de totale variantie 

• De tweede factor verklaart 19.7% van de totale variantie 
➢ Cumulative var: de 2 factoren verklaren samen 68.1% van de totale variantie 

• Dit als best veel 

• Helaas gaat dit nooit 100% zijn, want dan is er geen meetfout (onmogelijk in psychologie) 
➢ Dit is exploratief: alle items zijn gerelateerd aan alle kolommen (zie Lambda matrix) 

• Nu willen we weten wat de ene factor meet 

• De eerste 4 hangen samen, daarna heb je 4 negatieven 
- Model 2b: 2 factoren, varimax rotatie 
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➢ Door varimax rotatie toe te passen is de proportie totale variantie gelijker verdeeld onder de 2 
factoren en zijn de factorladingen anders 

• Het totaal is nog steeds in totaal 68.1%  

• De p-waarde is nog steeds 0.728 

• De unieke varianties (errortermen) voor elk item zijn nog steeds hetzelfde 
 Dit is de bedoeling! We passen een rotatie toe om beter te begrijpen waar factoren voor 

staan 
➢ N1-4 laadt hoog voor factor1, e1-4 laadt negatief voor factor1 

• De negatieve lading is echter kleiner dan daarnet 

• Als e1-4 nul was, dan kon je zeggen dat n1-4 enkel bij factor1 hoort 
▪ Deze negatieve lading is nog was ruis 

- Orthogonale rotatie: elke as roteert 
evenveel 

➢ De interpretatie is nu veel duidelijker: 

• Neuroticisme items laden vooral op 
de eerste factor 

• Extraversie items laden vooral op de 
tweede factor 

➢ Orthogonale rotatie: elke as roteert 
evenveel (de afstand tussen de groene 
en zwarte cluster is steeds even groot: 
de pijlen zijn even lang) 

• Dit impliceert echter dat de factoren 
niet gecorreleerd zijn met elkaar 
▪ Oblique rotatie: meer realistisch 

➢ Het doel is om de cluster van items 
dichter bij de assen (stippellijnen) te 
krijgen (x-as is factor1, y-as is factor2) 

- Model 2c: 2 factoren, oblique rotatie 

➢ We voeren het factanal commando is en voegen nu rotation = promax toe 

• Dit is een oblique rotatie: hanteert het promax algoritme 
▪ Factorstructuur is nu nog duidelijker 

➢ Factorladingen die (in absolute waarde) kleiner zijn dan 0.1 worden weggelaten in de output om 
de interpretatie te vereenvoudigen 
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➢ We zien dat de p-waarde en de 
verklaarde en unieke varianties nog 
steeds (ongeveer) identiek zijn! 

➢ We krijgen nu ook de correlatie tussen 
de factoren te zien: 0.434 

- Oblique rotatie: de ene as roteert meer 
dan de andere 

➢ Hier zien we dat we veel meer vrijheid 
hebben! 

➢ Door de rotatie liggen de item-clusters 
maximaal op de factor-assen 

- Hoe bepalen we het aantal factoren nu 
bij exploratieve factoranalyse? 

➢ Underfactoring: te weinig factoren 
➢ Overfactoring: te veel factoren 
➢ Het allerbelangrijkste criterium is de 

inhoudelijke interpretatie van de 
factoren! 

• Er zijn ook niet-inhoudelijke criteria voor het bepalen van het aantal factoren: 
▪ Kaiser criterium 
▪ Scree test 
▪ Parallel Analysis 
▪ Goodness-of-fit maten (enkel bij Maximum Likelihood extractie) 

• Die vormt een oneindige bron van discussie 
▪ Kaiser criterium, Scree test en Parallel Analysis kijken naar wat de eigenwaarde is, ze zijn 

van dezelfde familie 
o Minder gevoelig aan steekproefgrootte maar hebben andere nadelen 

▪ Goodness of fit maten: dit is de p-waarde, de modeltoets 
o Gevoelig aan de steekproefgrootte (grote steekproef = kleine p-waarde) 
o Vanaf we over 1000 gaan, zijn de p-waarden altijd 0 (ongeacht het aantal factoren) 

• Factoranalyse is wikken en wegen: we twijfelen vaak tussen 2 mogelijkse oplossingen (zoals 2 
of 3 factoren) 
▪ We kiezen de oplossing die het best interpreteerbaar is (conceptueel gezien)  

- Optioneel: eigenwaarden (helpt om het Kaiser criterium te begrijpen) 

➢ Een eigenwaardendecompositie decomposeert een vierkante (8x8) matrix in 3 matrices 

• De middelste matrix is diagonaal en op de diagonaal staan de eigenwaarden (van groot naar 
klein) 

• De som van de eigenwaarden is gelijk aan het aantal rijen/kolommen van de matrix (p) 
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• De eigenwaarden gedeeld door het aantal items geven het relatieve belang aan van de eerste 
‘component’, de tweede component, enz… 
▪ We maken en proporties van 

o Zo zien we dat de eerste eigenwaarde gigantisch is (0.53 = 53%!), de tweede is ook 
best groot, maar de derde is maar 6%... 

• De componenten zijn net als factoren, maar veronderstellen geen meetfout 
- Het Kaiser criterium stelt hoeveel factoren we moeten nemen 
➢ Het selecteert enkel deze factoren/componenten met een eigenwaarde groter dan 1.0 (bij de 

Brown2006 data zijn dat dus de eerste 2 componenten) 

• Dit criterium wordt automatisch toegepast in SPSS als je niets zegt over het aantal factoren 
➢ Eigenwaarde: geeft aan hoeveel extra variantie door een extra factor wordt verklaard 

• Elke extra factor voegt een variantie van 1 toe (omdat het gestandaardiseerde variabelen 
zijn) 

• Elke factor die een eigenwaarde van minder dan 1 heeft, verklaart dus minder variantie dan 
ze zelf toevoegt 

• Vrij onbetrouwbaar criterium: leidt zowel tot underfactoring als overfactoring 
▪ Stel dat je een correlatiematrix hebt en je items zijn niet gecorreleerd 

o 1 op de diagonaal en zeer kleine getallen rond de 0 voor alle andere plaatsen in de 
matrix 

o Als je dit in een eigenwaardendecompositie zet krijg je allemaal 1 
▪ Als je een oneindig grote steekproef hebt, en je hebt een correlatiematrix die perfect niet 

gecorreleerd is, dan is het exact 1 over de hele lijn 
o Dan is het Kaiser criterium best goed 

▪ In een kleinere steekproef (>10.000) werkt 
het Kaiser criterium niet meer 
o Dan is het gemiddeld genomen niet 

meer 1 
- Een Scree test plot de eigenwaarden tegenover het 

aantal factoren 
➢ Zoek de ‘knik’ in de curve 

• Vanaf de knik vlakt de grafiek af 

• De corresponderen waarde met de knik op de 
x-as geeft dan aan hoeveel factoren we nodig 
hebben (3 in dit geval) 
▪ Dit voorbeeld is met 8 items: je zou 8 

eigenwaarden kunnen bekomen 
▪ De rode lijn stelt het Kaiser criterium voor 

(1 eigenwaarde) 
➢ Het is subjectief en dus voor discussie vatbaar, de 

‘knik’ is niet altijd even duidelijk zichtbaar 
➢ De rode lijn hier stelt het Kaiser criterium voor 

- Een Parallel Analysis (95 percentiel) is een moderne 
versie van het Kaiser criterium 

➢ Houdt rekening met de steekproefgrootte 
➢ Stel dat er tussen de 8 items geen correlatie is: dan 

kan je random data genereren onder de hypothese 
dat ze niets met elkaar te maken hebben 

• rnorm(…) hiervoor gebruiken 
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• Je creëert iedere keer een dataset van 480 observaties, maar onder de hypothese dat er niets 
van correlatie is 
▪ Dit steek je in de eigenwaardedecompositie  
▪ Op basis van kans: hoe zou het criterium er uit zien bij ongecorreleerde data? 

- Rotatie gebeurt enkel vanaf meer dan 1 factor, en enkel bij EFA 
➢ Je moet eerst het aantal factoren bepalen en daarna roteren! 
➢ Bedoeld om een beter interpreteerbare oplossing te bekomen 

• Factorrotatie verandert niets aan de oplossing, maar wijst combinaties van de 
oorspronkelijke factoren als nieuwe factoren aan 
▪ Geen effect op de communaliteiten, de unieke errorvarianties of op de evaluatie van het 

aantal factoren 
o Vb bij Maximum Likelihood blijven alle goodness-of-fit maten gelijk 

• Zorgt ervoor dat factorladingen extremer worden 
▪ Probeert de items dichter bij de assen te brengen 
▪ Als je roteert liggen er wel altijd een paar op de assen en een paar niet 

➢ Simple structure (Thurstone): een eenvoudig interpreteerbare factoroplossing waarbij idealiter: 
1) Elke factor wordt gedefinieerd door een subset van indicatoren die hoog laden op deze 

factor 
2) Elke indicator een hoge gestandaardiseerde lading op 1 factor heeft (> 0.40-0.50) (primary 

loading), en zo goed als geen lading op de overige factoren (cross-loadings) 

• Dit is een ideaal dat niet altijd haalbaar is 
▪ Hoe hoger de factorladingen, hoe dichter op de as 
▪ Als er een item is dat nergens dicht bij een as ligt, hoort het nergens thuis (het heeft op 

alle dimensies een lage factorwaarde) 
- Orthogonale rotatie wordt gebruikt als de factoren niet gecorreleerd zijn met elkaar (de assen 

staan loodrecht op elkaar) 
➢ Meest gebruikt want dat is de default is SPSS (varimax rotation) 
➢ Als de factoren (latente variabelen) theoretisch gezien wel kunnen correleren, dan leidt een 

orthogonale rotatie soms tot een misleidende oplossing 
- Oblique rotatie wordt gebruikt als de factoren mogen correleren met elkaar (geen loodrechte 

assen) 
➢ Wordt ten onrechte weinig gebruikt 
➢ Je krijgt ook informatie over de correlaties tussen de factoren (zie illustratie in R hierboven) 
➢ Er zijn verschillende methodes: promax, quartimin, oblimin… 

- Interpretatie en evaluatie van de factoroplossing 
➢ Bekijk de zinvolheid en interpreteerbaarheid van de factoren 

• Factoren moeten conceptueel en empirisch relevant zijn 
▪ Dit sluit echter geen niet-substantiële verklaringen zoals methode-effecten uit (vb een 

factor voor negatief geformuleerde items) 
➢ Elimineer slecht gedefinieerde factoren zoals: 

• Factoren met slechts 1 of 2 factoren die hoog laden op de factor 

• Factoren waarvan alle indicatoren een lage lading hebben 
➢ Elimineer slechte items 

• Cross-loadings: items die hoog laden op meerdere factoren 

• Low communalities: items met lage factorladingen op alle factoren 

❖ 6.6: EXPLORATIEVE FACTORANALYSE: VIA CFA 

- De oude stijl van exploratieve factoranalyse heeft enkele nadelen 
➢ Doorgaans worden er geen standaarddeviaties gerapporteerd bij de factorladingen 

• Doublet factor: factoren met slechts 2 items 
▪ Deze vallen niet op bij EFA oude stijl 

➢ Andere software voor EFA of CFA staat een coherent gebruik van factoranalyse in de weg 
➢ CFA kan ook overweg met categorische data (vb dichotome items) 
➢ CFA kan ook gebruikt worden voor exploratieve factoranalyse 

• Nu pas in opmars dankzij de beschikbaarheid van software 

• Gewoon je verwachting testen 
- Optioneel: uitvoering van exploratieve factoranalyse via CFA 

- Doublet factor 
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➢ We vertrekken van de correlatiematrix (zodat we meteen een gestandaardiseerde oplossing 
bekomen) 

➢ We zorgen ervoor dat de Lambda matrix een ‘echelon’ patroon volgt (zie verder) (andere 
restricties zijn ook mogelijk) 

• Eerst kijken we naar de modeltoets (en eventueel andere fitmaten zoals RM-SEA) om het 
aantal factoren te bepalen 

• We letten ook op standaardfouten 

▪ Mogen niet groter zijn dan 10 keer het getal 1/√𝑛 (n = steekproefgrootte) 
o Als een standaardfout te groot uitvalt, is er mogelijks sprake van 

identificatieproblemen, en is een niet-exploratieve CFA te verkiezen 
➢ Daarna gaan we de factoroplossing (doorgaans oblique) roteren, ten behoeve van de 

interpretatie 
- Optioneel: echelon patroon 
➢ Een matrix volgt een echelon 

patroon indien de rechter 
bovendriehoek gevuld wordt met 
nullen 

➢ Bijvoorbeeld: 
- Optioneel: exploratieve CFA in R 

- Optioneel: rotatie in R 
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❖ 6.7: FACTORANALYSE VAN DE ‘SATISFACTION WITH LIFE’ SCHAAL 

- We proberen een exploratieve factoranalyse met 1 factor 

➢ Aan de p-waarde kunnen we aflezen dat de nulhypothese verworpen moet worden en dit model 
dus niet bij onze data past 

➢ Dit ziet er al iets beter uit, maar de p-waarde is nog steeds extreem laag en sat5 laadt op 2 
factoren? 

• Sat1 heeft een goede standaarddeviatie 

• Sat2 is ook goed 

• Misschien 3 factoren? 
▪ 3 factoren is niet mogelijk voor data met maar 5 indicatoren! 
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- We proberen 2 factoren met exploratieve CFA 

➢ Opeens zien we een negatieve errorvariantie (voor sat4) en een grote standaardfout (2.412) 

• Dit suggereert een identificatieprobleem wat verdoken bleef bij de factanal functie 

• Een variantie is gekwadrateerd en MOET dus positief zijn 
▪ In het slechtste geval is de variantie 0, maar negatief kan in principe niet (de software laat 

negatieve varianties hier toe zodat men kan zien dat er iets niet klopt) 
➢ Inhoudelijk kunnen we 2 factoren vooropstellen: 

• De eerste 3 items richten zich meer op ‘present satisfaction’ 

• De laatste 2 items richten zich meer op ‘satisfaction with the past’ 
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➢ Hier voeren we een confirmatorische factoranalyse voor uit: 

➢ De fit is nog steeds ondermaats 
➢ We zien weer een negatieve variantie terug (sat5) 
➢ We zien dat sat4 niet goed past bij de 2e factor bij de (gestandaardiseerde) factorladingen 

- Optioneel: ‘modification indices’ geven suggesties om de modelfit te verbeteren 
➢ De 3 belangrijkste voor dit model zijn: 

• Dit zijn telkens correlaties tussen de errortermen van enkele items 
▪ Merk op dat sat4 steeds terug opduikt 

➢ Besluit: grondige herziening van item ‘sat4’ (en mogelijks de hele schaal’! 

❖ 6.8: CONFIRMATORISCHE FACTORANALYSE 

- We beschikken op voorhand over een hypothese omtrent 
➢ Het aantal factoren (en hun betekenis) 
➢ Welke indicatoren samenhangen met welke factoren 
➢ Of de factoren gecorreleerd zijn of niet 

- We gaan na of dit vooropgesteld model past bij de data 
➢ We kijken naar de modeltoets (bij voorkeur niet significant) 

• Bij grotere steekproeven is de modeltoets minder interessant (hoe groter de steekproef, hoe 
kleiner je p-waarde) 

➢ Bij grotere steekproeven kijken we ook naar andere fitmaten 

- Comparative fit 
index (CFI) 

- Root Mean Square 
Error of 
Approximation 
(RMSEA) 

- Standardized Root 
Mean Square 
Residual (SRMR) 

 
- lavPredict(…) 
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• CFI > 0.95: hoe hoger, hoe beter (perfect = 1) 

• RMSEA < 0.05: hoe lager, hoe beter (perfect = 0) 

• SRMR < 0.05: hoe lager, hoe beter (perfect = 0) 
➢ De analyse vertrekt van ruwe data of van de covariantiematrix (NIET de correlatiematrix!) 
➢ Als het model niet goed past, zijn er veel manieren om na te gaan waar het schoentje wringt 
➢ Technische details: zie ‘toegepaste data-analyse’ (1e master) 

- Voorbeeld 1: neuroticisme en extraversie 

➢ Onze hypothese is dat er 2 factoren de scores in de data veroorzaken: n1-4 onder neuroticisme 
horen en e1-4 onder extraversie 

• We gaan er ook van uit dat extraversie en neuroticisme gecorreleerd zijn 
▪ Daar wordt altijd vanuitgegaan als er niets over gezegd wordt 

➢ De Brown2006 data is eigenlijk een correlatiematrix 

• Strikt genomen mag dit niet 

• Je hebt een covariantiematrix nodig, maar die hebben we niet 
➢ Het start met de modeltoets die nagaat of het model past bij de data of niet 

• Er is een hoge p-waarde (0.824) -> nulhypothese aanvaarden: het model past bij de data 
➢ Ongevraagd is hier ook een ander model gefit 

• Dit model gaat ervan uit dat de 8 items niet gecorreleerd zijn (dat is hier niet zo) 
▪ Vandaar dat de p-waarde hier zo laag is (0.000) 

• Toch fitten we het even, als de items niet gecorreleerd zijn heb je helemaal geen nood aan 
factoranalyse 
▪ Kijk naar het verschil in vrijheidsgraden tussen beide modellen (18 en 29): hoe groter de 

vrijheidsgraden, hoe minder vrije parameters! 
➢ Er is een formule die beide modellen vergelijkt en herschaalt tot een getal tussen 0 en 1 

• Comparative fit index (CFI): vergelijkt jouw model met een ander model (het slechtst 
denkbare model) 
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▪ De bedoeling is dat je model het vele malen beter doet dan het slechtst denkbare model 
▪ De fitindex resulteert in een getal tussen 0 en 1, waarbij 1 zo goed als perfect is 

• De Tucker Lewis Index (TLI) doet hetzelfde 
➢ RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation: hoe kleiner hoe beter 

• 0 is perfect, kleiner kan niet 
▪ Dit is dus het beste model ooit! 

➢ SRMR: Standardized Root Mean Square Residual 

• Dit model voorspelt hoe de variantie-covariantie matrix eruit zou moeten zien als het model 
past 

• Daarnaast heb je de datageobserveerde variantie-covariantiematrix 

• Die ga je dus met elkaar vergelijken: we nemen het verschil (dit zijn residuen) 
▪ Er zijn dus positieve en negatieve residuen 
▪ De residuen worden gekwadrateerd zodat alles positief is 
▪ Alles wordt opgeteld en het gemiddelde wordt genomen 
▪ Omdat er gekwadrateerd werd, wordt de wortel genomen 
▪ Als je matrices identiek zijn, is het verschil 0 

• De afstand wordt groter naarmate je model afwijkt van de data 
 Er is geen 1 fit-index die zegt dat je model goed is 
 Alle fit-indexen worden tegelijkertijd gerapporteerd 

➢ Std.all: alle waarden zitten rond hetzelfde getal 
➢ We zien dat de covariantie tussen neuroticisme en extraversie -0.435 is 

• Dit wil zeggen dat iemand hoog in neuroticisme laag zal scoren op extraversie 
▪ Merk op: deze correlatie is vrij van meetfout; er is geen nood aan correctie voor 

attenuatie 
➢ De factorladingen zijn vrij hoog (>0.80), met uitzondering van e4 dat wat lager scoort dan de 

overige items 

• Als je een nieuwe steekproef trekt krijg je gelijkaardige resultaten 

• Deze data hangen gewoon vast aan een bepaalde steekproef 
▪ Je kan dus niet concluderen dat een item (e4) altijd slecht is 

o Het is gewoon in deze steekproef slecht 
- De variantie-covariantiematrix zoals voorspeld door het model 
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➢ Hier eigenlijk een correlatiematrix 
➢ Lijkt heel erg goed op de geobserveerde correlatiematrix, vandaar de goede modelfit 

- Optioneel: residuen in correlatiemetriek 
➢ Een manier om problemen met het model op te sporen, is om te kijken naar de verschillen 

tussen de geobserveerde variantie-covariantiematrix (S) en de model-gebaseerde variantie-
covariantiematrix 

➢ Omdat de schaal (range) van items nogal kan verschillen, kijkt men in de praktijk vaker naar het 
verschil tussen de geobserveerde en model-gebaseerde correlatiematrices 

- Optioneel: modeltoets 

- Voorbeeld 2: de Holzinger en Swineford data 
➢ Dit is een klassieke dataset (ook geanalyseerd door Jöreskog 1969) 
➢ Er zijn 9 geobserveerde indicatoren die verondersteld worden om 3 

latente variabelen te meten 

• Visual factor: x1-3 

• Textual factor: x4-6 

• Speed factor: x7-9 
➢ N = 301 
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➢ We veronderstellen dat de 3 factoren onderling gecorreleerd zijn 

➢ 3 factoren met bijbehorende items worden bovenaan weergegeven 
➢ We voeren CFA uit op de gehele dataset van ruwe data 

• Voordeel: factorscores achteraf berekenen 
➢ Modeltoets: de p-waarde is niet goed 

• In tegenstelling tot het eerste voorbeeld is dit geen goede toets 
▪ Kleine dan 0.05 
▪ Nulhypothese verwerpen: het model past niet goed 

➢ CFI: redelijk goed (0.93) 

• Normaal gezien is 0.95 de grens weliswaar 
➢ RMSEA: veel minder goed (0.092) 

• RMSEA is ideaal 0 
▪ Het model past toch niet zo goed volgens dit 

➢ SRMR: te hoog (0.065) 

• SRMR is idealiter 0 
➢ Al bij al is dit een matige fit 

• Eigenlijk is het een slechte fit, maar we zijn niet bereid het weg te gooien 
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▪ Dit voorbeeld is zeer representatief voor de praktijk, dit soort fits kom je het meest van al 
tegen 

➢ Als iets een goede fit is, kan je kijken naar de factorladingen 

• We zien dat x2 toch niet al te groot is 

• De rest is een beetje groter 
➢ De varianties: gelukkig is er niets negatief 
➢ Al bij al kunnen we concluderen dat een 3-factor model niet erg goed bij deze data past 

• Goede aanleiding om opnieuw exploratief de data te bestuderen 
▪ Optioneel: binnen het CFA kader: modification indices en residuen laten toe mogelijke 

oorzaken van de misfit te ontdekken 
▪ Exploratief: we beginnen gewoon opnieuw met exploratieve factoranalyse 

• Verdere interpretatie van de modelparameters heeft niet erg veel zin: het model past niet 
eens goed bij de data! 

- Factorscores berekenen van een CFA model 
➢ Hier zie je hoe je factorscores bekomt 

• lavPredict(…): voorspelt op basis van het model voor ieder subject scores op elk van de 
factoren 
▪ Kan gevaarlijk zijn want deze functie veronderstelt dat het model goed past! 
▪ Interessant want maakt het onzichtbare zichtbaar 
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▪ Dit zijn tevens ook Z-scores 
o Hierdoor kan je meteen zien of iemand onder of boven het gemiddelde zit! 

Hoofdstuk 7: Item Respons Theorie (IRT) 

❖ 7.1: INLEIDING 

- Bij IRT zijn de latente variabelen continu/metrisch en de indicatoren categorisch (nominaal, 
ordinaal…) 

➢ Latente trek modellen is eigenlijk een betere benaming dan IRT 
➢ Latente trekken zijn gewoon latente variabelen/factoren; alleen worden ze hier gemeten aan de 

hand van voornamelijk dichotome items 

 

❖ 7.2: DE NIET-LINEAIRE RELATIE TUSSEN 1 ITEM EN DE LATENTE VARIABELE 

- De relatie tussen een numeriek item en een 
numerieke latente variabele is lineair 

➢ Hellingsgraad is hier de factorlading 

• Hoe beter iemand de stof beheerst, hoe hoger 
en hoe beter de score 

- De distributie scores van 1 dichotoom item 
➢ We kunnen enkel scores van 0 of 1 observeren 

• Hoe hoger de waarde op de latente variabele, 
hoe meer ‘kans’ dat de score gelijk is aan 1 
▪ De y-as hier is de kans dat je dat item juist 

hebt 
▪ Je ziet dat de puntenwolk boven (die bij 1 

staat op de y-as) meer naar rechts ligt 
o Dit illustreert dat er meer mensen 

hogere scores hebben op de latente 
variabele dan de puntenwolk die 
gemiddeld genomen lager scoort op 
de latente variabele 

➢ Welke functie beschrijft deze relatie? 

• Moet zeggen voor elke mogelijke waarde van 
X wat de kans is dat mijn item juist is (Y) 

- De item responsfunctie 
➢ De relatie tussen de latente variabele en de kans 

dat men voor een item de score ‘1’ observeert 
heeft vele namen 

• Item responsfunctie (IRF) 

• Item responscurve (IRC) 

• Item karakteristieke curve (ICC) 
➢ Dit zijn echter allemaal lineaire relaties, en die 

zijn niet geschikt voor dichotome items 

• Voor extreme waarden op de latente 
variabelen bekomen we mogelijks kansen die 
kleiner zijn dan 0 of groter dan 1 
▪ Je kan dus kansen bekomen die lager dan 

0 zijn en hoger dan 1 

• De relatie is niet over de hele range van de 
latente variabele gelijk 

➢ Alternatieven: 

• Een stapfunctie 

• Een cumulatieve verdelingsfunctie van de 
standaardnormaal verdeling 

• Een cumulatieve verdelingsfunctie van de 
logistische verdeling 

- De stapfunctie van Guttman 
➢ Oudste model (1940) 

- Item moeilijkheid 
- Stapsfunctie van 

Guttman 
- Normaalogief 

model 
- Probit benadering 
- Itemdiscriminatie 
- Gis-coëfficiënt 
- Logit benadering 
- Logistisch (ogief) 

model 
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• Maar wat met de makkelijke en 
moeilijke items? 

- Item moeilijkheid 
➢ We noteren 𝑏𝑗 voor de moeilijkheid van 

item 𝑗 

• Vb 𝑏𝑗 = -2, -1, 0, +1 

➢ De term ‘moeilijkheid’ heeft een 
vanzelfsprekende betekenis in een 
evaluatiecontext (vb examens) 

• Als je 40 vragen hebt, krijg je ook 40 
moeilijkheidsparameters 
▪ Vb b = +1 
▪ Je moet voorbij de 1 zitten om een 

antwoord juist te kunnen hebben 
▪ Hoe meer naar links, hoe 

gemakkelijker het item 

• Het feit dat de kans 100% of 0% is, is 
een beetje extreem 

➢ Maar IRT kan ook worden toegepast in andere contexten 

• Vb als de latente variabele staat voor depressie, zijn de items mogelijks ‘symptomen’ die zich 
wel (=1) of niet (0) voordoen 
▪ ‘subject has already attempted suicide’ 
▪ ‘subject often cries without any reason’ 

• Ongeacht de mate van depressie is het eerste 
item ernstiger dan het 2e  
▪ Ipv item moeilijkheid zou men hier beter 

spreken van ‘item ernst’ 
- Het normaalogief model (Lord, 1952) 
➢ Probit benadering: gebruikt de cumulatieve 

verdelingsfunctie van de 
standaardnormaalverdeling 𝛷(𝑧) voor de item 

responsfunctie 

• Dit is een S-functie 

• X-as: Z-scores 

• Y-as: probabiliteiten (kans/proportie) 

• Hoe meer je naar rechts gaat, hoe groter de 
kans dat een item juist is 

➢ Probit = Z-scores onder een standaardnormaalverdeling 

• pnorm(…): functie waarin je een probit 
stopt en een kans bekomt 

• qnorm(…): functie waarin je een kans 
stopt en een probit bekomt 

• Vandaar noemen we alle technieken die 
beroep doen op deze responsfunctie 
een probit benadering 

- Item moeilijkheid in het normaalogief 
model 

➢ Hoe moeilijker het item, hoe meer de 
grafiek naar rechts verschuift 

• Als een item gemakkelijker is, is de kans 
op 1 hoger (links) 

- Item discriminatie 𝒂𝒋 in het normaalogief 

model (𝒃𝒋 = 𝟎) 

➢ Hoe minder een item discrimineert, hoe 
vlakker de curve 
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• Vb 𝑎𝑗 = 0, 0.2, 4, 10 

➢ a = 0 

• Dit is een slecht item, je hoeft niets te 
kennen 
▪ Er is evenveel kans om 0 of 1 te 

halen (te slagen op dat item), 
ongeacht je waarde op de x-as (je 
kennis) 

▪ De kans is altijd 0.5 
➢ a = 4 

• Dit is een goed item: eens je een 
bepaald niveau bereikt hebt, heb je 
een grotere kans om te slagen op dat 
item 

➢ a = 10 

• Mocht de functie nog scherper gaan, 
krijgen we terug een stapfunctie 

➢ De itemdiscriminatie staat los van de 
moeilijkheid ervan!  

• Typisch zijn goed discriminerende items 
tussen 4-10 

- We kunnen ook item discriminatie en item 
moeilijkheid combineren 

➢ Er zijn verschillende combinaties voor 𝑎𝑗 en 

𝑏𝑗 mogelijk 

➢ De twee parameters fungeren los van elkaar 

• De bedoeling is dat je net voor elk item 
de a en de b te weten komt 

- Een derde parameter: de gis-coëfficiënt 𝑐𝑗 

➢ Deze zorgt ervoor dat ook al scoor je 
negatief oneindig op een latente variabele, 
je toch een kans hebt dat je het item juist 
beantwoordt 

➢ c = 0 

• Klassieke parameter 
➢ c = 0.4 

• Puur op basis van toeval heb je nog 
steeds 40% kans om een vraag juist te 
hebben (1), ook al ken je er niets van 

- Problemen met het normaalogief model 
➢ De formule voor de cumulatieve 

verdelingsfunctie van de 
standaardnormaalverdeling kan geschreven 
worden als: 

𝛷(𝑧) = ∫𝜙(𝑧) ⅆ(𝑧)

𝑧

−∞

 

 
➢ In R gebruiken we de pnorm functie 
➢ Omwille van numerieke redenen gaf men in 

het verleden vaak de voorkeur aan de 
cumulatieve verdelingsfunctie van de 
logistische verdeling 

➢ Er is (op een schalingsfactor van ongeveer 1.7 na) nauwelijks een verschil tussen de 
standaardnormale en de logistische cumulatieve verdelingsfunctie 

➢ We noemen dit de logit benadering 
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- Het logistisch (ogief) model 
➢ Hier gebruiken we de cumulatieve 

verdelingsfunctie van de logistische verdeling 
𝜳(𝒛) voor de item responsfunctie 

➢ Is een stuk eenvoudiger 
- Item responsfunctie: standaardnormaal vs 

logistisch 
➢ Beide responsfuncties worden evenveel 

gebruikt 

• De x-as heeft wel telkens een andere schaal, 
en ook de parameterschattingen zullen 
verschillen 

➢ Probit functie (probability unit): inverse van de 
cumulatieve standaardnormaal verdeling 𝛷(𝑧) 

• Resulterende Z-scores zijn probits 
 

𝜙−1(𝑝) = probit(𝑝) 
 

➢ Logit functie: inverse van de cumulatieve logistische verdeling 𝛹(𝑧) 
 

𝛹−1(𝑝) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑝

1 − 𝑝
) 

 

• Resulterende scores zijn logits 
▪ De logit schaal is ongeveer 1.7 keer de probit schaal 

- Overzicht IRT modellen 
➢ IRT modellen hanteren voor elk item j 1-3 

parameters 

• De moeilijkheid bj, de discrimineerbaarheid aj 
en de giscoëfficiënt cj 

• We maken het onderscheid tussen 1-
parameter, 2-parameter en 3-parameter 
modellen 

• We maken ook het onderscheid tussen een normaalogief of logistisch model 
➢ In deze cursus bespreken we enkel 1P en 2P ‘unidimensionele’ IRT modellen (met 1 latente 

variabele) 

❖ 7.3: DATA SET 2: 10 ITEMSCORES EXAMEN ‘STATISTIEK II’ 

➢ Hier zien we de data en de antwoorden van de eerste 6 studenten 

• Subject 1 heeft v1 en v2 juist, maar v3 fout 
➢ Een antwoordpatroon is een specifieke combinatie van 1/0 scores voor de 10 items 

• Hier kunnen we een analyse op uitvoeren 
▪ Kwaliteit van de individuele items bestuderen 

o Moeilijkheidsgraad en discrimineerbaarheid 
▪ Factorscores berekenen 

o Transformeren naar een score tussen 0-20 
o Alternatieve score gebaseerd op IRT 
o Echte score en IRT scores verschillen, maar correleren wel 

➢ Er zijn in theorie 210 = 1024 mogelijke antwoorden 

• In deze data zijn er slechts 271 unieke antwoordpatronen 

- Antwoordpatroon  
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❖ 7.4: DE ESSENTIE VAN IRT 

- Een 1-factor IRT model veronderstelt dat elk subject een bepaalde waarde heeft op de latente 
variabele 𝜂 

➢ In een examen context representeert 𝜂 doorgaans ability (kennis of beheersing van de leerstof) 

• Ability is een subject kenmerk (de mate waarin men de leerstof beheerst is afhankelijk van 
het subject) 

• Hoe beter men de leerstof beheerst, hoe meer waarschijnlijk dat het merendeel van de 
vragen/items juist worden beantwoord 

➢ Item kenmerk: sommige vragen zijn makkelijker/moeilijker dan andere, en/of discrimineren 
beter/minder dan andere 

➢ Een IRT model probeert de kans (waarschijnlijkheid) aan te geven dat we een bepaald 
antwoord patroon observeren (een combinatie van 1/0’n), gegeven een bepaald 
beheersingsniveau/waarde voor 𝜼, en gegeven de item kenmerken 

• Die kans hangt af van de item kenmerken 
➢ Omgekeerd, als alle parameters van het IRT model werden geschat, kunnen we de ‘ability 

scores’ (factorscores) berekenen obv de geobserveerde antwoordpatronen voor elk subject 

• Dit werkt enkel als het model goed past bij de data 
➢ Doorgaans worden de items vooraf grondig bestudeerd bij een representatieve steekproef 

• Calibratie: slechte items worden vervangen 

- Subject kenmerk 
- Item kenmerk 
- IRT model 
- Calibratie  

❖ 7.5: HET STATISTISCH MODEL VOOR IRT 

- Algemene formulering van het IRT model met dichotome items 
 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝑃𝑗 = 𝐹(𝑎𝑗, 𝑏𝑗, 𝜂) 

 

• 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂): de conditionele kans dat we voor item j de score 1 observeren 

▪ Conditioneel want enkel voor een gegeven waarde van 𝜂 

• 𝐹(): een item responsfunctie (normaal of logistisch) 

• 𝑎𝑗, 𝑏𝑗: itemparameters (eventueel ook cj) 

➢ In de klassieke IRT notatie schrijven we een 2-parameter model als volgt: 
 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝐹[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)] 

 

• Lezen als: de kans dat we ‘1’ observeren voor item j GEGEVEN de factorscore = de functie van 
de itemdiscriminatie van het item vermenigvuldigt met het verschil van de factorscore en de 
itemmoeilijkheid 
▪ De kans op een juist antwoord is functie van enerzijds de itemparameters en anderzijds 

de persoon-specifieke parameters 
➢ Geen lineair model, maar wel stijgend (monotoon) 
➢ Optioneel: alternatieve notatie die meer in lijn ligt met factoranalyse 

 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝐹[𝜈𝑗 + 𝜆𝑗𝜂] 

 

• Deze notatie heeft het voordeel dat meerdere latente variabelen kunnen worden 
toegevoegd 

• Bemerk:  
▪ 𝑎𝑗 = 𝜆𝑗 

▪ 𝑏𝑗 = −𝜈𝑗/𝜆𝑗 

- Het Rasch model (1960) heeft 1 item parameter (moeilijkheid) 
➢ De itemdiscriminatie is 1 voor alle j (𝑎𝑗 = 1)   

• Rasch hield geen rekening met discrimineerbaarheid, voor alle items staat dit op 1 
➢ Enkel gebruiken met de logistische item responsfunctie 

- Rasch model 
- Test responsfunctie 
- 2 parameter model 
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• Volgens dit model is de kans om 1 te observeren voor een bepaald item gegeven de 
factorscore gelijk aan psi met enkel eta en b erin 

➢ Optioneel: het Rasch model heeft een speciaal statuut binnen de familie van IRT modellen 

• Item parameters (zoals item moeilijkheid) en subjectparameters (zoals de latente factor) 
kunnen onafhankelijk van elkaar worden bepaald 
▪ = specifieke objectiviteit 

• Er is een 1-op-1 mapping tussen de somscore en de factor waarde 
- De itemresponsfuncties van verschillende items voor het Rasch model kruisen elkaar nooit 
➢ IRF voor 3 items in probit metriek 

• B1 = -1 

• B2 = 0 

• B3 = 1 
➢ De 3 lijnen op deze grafiek stellen de 3 

verschillende items voor 

• Ze verschillen omdat ze een andere 
parameter hebben voor b 
▪ Ze hebben dus een verschillende 

moeilijkheidsgraad 

• Moeilijkheid betekent het opschuiven van 
links naar rechts 

➢ De vorm van de curve verandert niet bij het 
Rasch model 

➢ Als je alle curves optelt, kom je op de test responsfunctie uit 

• Een soort gemiddelde functie voor de gehele test 
▪ Y-as: somscore/verwachting van 5 items (geen probabiliteit van 0-1, maar een score van 

0-5) 
▪ X-as: score op de latente variabele 

- Test responsfunctie van het Rasch model 
➢ Test responsfunctie = de som van alle individuele 

item responsfuncties 

• Y-as: zal variëren tussen 0 en p (net zoals de 
somscore) 

• X-as: blijft de score op de latente variabele 
➢ Voorbeeld voor 5 items: bj = -2, -1, -0.5, 0.1 (in 

probit metriek) 
➢ Als de curve te veel naar links ligt, is de test te 

gemakkelijk 
➢ Als de curve te veel naar rechts ligt, is de test te 

moeilijk 
➢ Zo kunnen we zien over de gehele test of deze te gemakkelijk of moeilijk was 

- Het 2-parameters IRT model 
➢ Itemresponsfunctie met normaalverdeling: (normaal ogief model) 

 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝛷[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)] 

 
➢ Itemresponsfunctie met logistische verdeling: (2PL model) 

 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝛹[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)] =
𝑒𝑥𝑝[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)]

1 + 𝑒𝑥𝑝[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)]
 

 

• Alternatieve vorm van de logistische verdeling: 
 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝛹[1.7𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)] =
𝑒𝑥𝑝[1.7𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)]

1 + 𝑒𝑥𝑝[1.7𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)]
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➢ Het maakt niet zoveel uit welke van de 2 je 
gebruikt 

- Item responsfuncties voor het 2-parameter model 
➢ De item responsfuncties kunnen elkaar kruisen 
➢ IRF voor 3 items in probit metriek 

• a1 = 1, b1 = -1 

• a2 = 0.4, b2 = 0 

• a3 = 2, b3 = 1 
➢ We zien nu ook dat de curve verschillende 

vormen kan aannemen 

• a (itemdiscriminatie): bepaalt de ‘platheid’ 
van de curve 

• b (item moeilijkheid): bepaalt waar op de x-as 
de curve zich zal bevinden (links = makkelijk, 
rechts = moeilijk) 

- De test responsfunctie is de som van alle 
individuele item responsfuncties 

➢ vb voor 5 items in probit metriek: 

• bj = -2, -1, -0.5, 0, 1  

• aj = 0.4, 1.2, 1, 0.6, 0.5 
➢ Zo zien we of de test moeilijk was globaal gezien 

• Hoe scherp de curve/helling is zegt iets over 
het discriminerend vermogen van de gehele 
test 

❖ 7.6: SCHATTING VAN DE ITEM PARAMETERS (OPTIONEEL) 
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❖ 7.7: SCHATTING VAN DE SUBJECT PARAMETERS (OPTIONEEL) 

 

 

❖ 7.8: IRT IN DE PRAKTIJK 

- Eerst en vooral willen we nagaan of het IRT model wel past bij de data 
➢ Rasch, 1P, 2P, …? 
➢ Is 1 latente variabele wel voldoende, of zijn er meerdere nodig? 
➢ Er zijn in de literatuur heel veel modeltoetsen ontwikkeld 

• In deze cursus hanteren we enkel de modeltoets van lavaan 
➢ Als het model past 

• Op basis van de geschatte item parameters (aj en bj) de kwaliteit van de items evalueren (en 
eventueel slechte items verwijderen) 
▪ We gaan enkel naar a en b kijken als het past, ANDERS NIET 
▪ Je krijgt sowieso cijfers dus pas daar mee op! 

• Factorscores berekenen: de geschatte 𝜂-waarde voor elk subject 
- Rasch model in R 

➢ We specifiëren het model met maar 1 factor (maar kan ook met 2 of 3 factoren) 
➢ We zorgen dat alle factorladingen gelijk zijn aan 1 

• Dit doe je omdat de factorlading correspondeert met a 

• Het Rasch model poneert dat alle factorladingen 1 zijn 
➢ We kunnen nu gewoon een standaard cfa uitvoeren 

• ordered(…): aangeven welke variabelen we als ordinaal beschouwen! 
▪ Dat zijn alle namen (v1, v2…) 

➢ Robust kolom: geeft de p-waarde aan 

• De p-waarde hier is 0.002: niet goed! 

• Het model past niet goed bij de data, Rasch model is te restrictief voor deze dataset 
▪ Weinig zin om de item parameters te interpreteren 

- Optioneel: omzetting van CFA parameters naar a en b 
➢ De cfa(…) functie van lavaan in R gebruikt andere parameters dan het klassieke IRT model 

- std.lv(…) 
 
- Subject parameters 
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• De output van summary(…) bevat: 
▪ Factorladingen 𝜆 
▪ Grenswaarden 𝜏 
▪ Errorvarianties 𝜃 

➢ Omzetting naar a parameter: 
 

𝑎 =
𝜆

√𝜃
 

 
➢ Omzetting naar b parameter: 

 

𝑏 =
𝜏

𝜆
 

 
- Illustratie van omzetting in R: 

➢ We zien dat alles voor a (discrimineerbaarheid) gewoon 1 is 

• Dit is wat we willen zien, dit hebben we in het model gestopt toen we alle factorladingen 
vermenigvuldigden met 1 

➢ De moeilijkheid geschat door dit model is niet noodzakelijk de werkelijkheid 
- 2P normaalogief model in R: illustratie 

➢ We hoeven de factorladingen dit maal niet meer te fixeren! (dus niet langer vermenigvuldigen 
met 1) 

• We moeten wel nog ordenen zodat R weet dat het ordinaal/binair is 
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➢ std.lv = TRUE: de latente variabele zal een gemiddelde van 0 hebben en een variantie van 1 
(standaardisatie) 

➢ Als we kijken naar de fit, zien we dat de p-waarde goed is (0.871) 

• Veel beter dan het Rasch model (dit is vaak het geval in de praktijk) 
▪ Rasch heeft wel mooiere eigenschappen 

➢ Optioneel: we kunnen de parameters weer omzetten naar IRT parameters 

- Geschatte item parameters voor het 2P model 
(probit metriek) 

➢ We hebben nu 2 geschatte waarden! 

• V3 is veruit het slechtste item 
▪ Discrimineert heel slecht (0.26) 
▪ Is enorm moeilijk (0.80) 

- Item responsfuncties 2P model 
➢ Handig want je kan veel 

eenduidiger er meteen een 
slecht item uithalen 

• V3 is slecht: platte curve 
(slechte discriminatie) 

• V4 is slecht; bijna iedereen 
heeft het juist (niet moeilijk 
genoeg) 

• V9, V6 en V2 zijn best goed 
- Subject parameters 2P model 
➢ Subject parameters: de 

geschatte waardes voor �̂�𝑖  voor 
elk subject 

• Dit zijn dus eigenlijk gewoon 
de factorscores 

➢ We kunnen de factorscores 
naar believen transformeren 
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• Hier nemen we eerst de som van alle kolommen per rij van onze data 
▪ Elke rij is een student 
▪ = testscore zoals deze is geobserveerd 

• lavPredict(…): we voorspellen de scores 

• Nu transformeren we de voorspelde scores naar Z-scores 

• Nu willen we de Z-scores kunnen vergelijken met onze echte somscores 
▪ Dit doen we door de Z-scores hetzelfde gemiddelde en dezelfde standaarddeviatie te 

geven als onze ruwe data 
o Gemiddelde = 6  
o Standaarddeviatie = 2 

▪ We vermenigvuldigen onze Z-scores met 2 en tellen er 6 bij op 

• De laatste 3 lijnen doen we om de scores netjes in een tabel te tonen naast elkaar 
- Relatie tussen de somscore en de factorscore 

➢ Als het IRT model goed past bij de data zal er een grote overeenstemming zijn tussen de 
factorscore en de somscore 

• Hier is een zeer hoge correlatie (0.985!) 

• Bijna hetzelfde, maar iedere keer rond de kritische waarden wordt er veel heen en weer 
gesprongen 

➢ Bij 2P modellen is de rangschikking van de subjecten niet noodzakelijk dezelfde als deze 
bekomen door de somscore 

• Hier zie je de rangorde van de studenten, maar deze is verschillend bij de somscores en de 
IRT 

❖ 7.9: ITEM EN TEST INFORMATIE 

- Elk item in de test levert informatie over de latente variabele 𝜂 
➢ De hoeveelheid informatie hangt af van: 

1) De item parameters 
2) De waarde van 𝜂 

➢ Item informatie: is een functie van 𝜂 

• Item informatie = 𝐼𝑗(𝜂) 

• Item informatie laat zien voor welke waardes van 𝜂 het item het ‘meest informatief’ is 

• Een goed item bevat veel informatie 
▪ Informatie is een functie van a, b en waar iemand zich situeert op de latente trek 
▪ Er hangt altijd een index j aan, omdat het varieert van item tot item 
▪ Het is dus geen vlakke lijn 

➢ Test informatie: de som van alle item informatie 
 

- Item informatie 
- Test informatie 
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𝐼(𝜂) =∑𝐼𝑗(𝜂)

𝑝

𝑗=1

 

 

• Voor welke waardes van 𝜂 is de test het meest informatief? 
- Optioneel: formules item informatie 

- Item informatie in R (Rasch) 
➢ We zien dat de curve van rechts naar links verschuift, maar de vorm blijft steeds gelijk 

- Test informatie (Rasch) 
➢ Hier is alles opgeteld 

• Zeer informatief voor de middenmoot, 
maar minder voor de extremen 

- Item informatie in R (2P) 
➢ Item 3: quasi geen informatie 

• Hoe platter de curve, hoe minder 
informatief! 

➢ Item 9: zeer informatief voor een brede range 

• Hoeft niet noodzakelijke breed te zijn, maar 
geeft je wel meerdere items die zich op 
verschillende plaatsen vinden 

• Hoe hogere de piek, hoe beter 
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- Test informatie 2P 
➢ Maar een matige piek- 

• Het blijft wel informatief voor veel mensen, daarom 
is hij zo breed 

➢ Het is belangrijk informatief te zijn voor de mensen die 
schommelen rond de grenswaardes (8-9-10) 

• Een examen moet niet goed kunnen differentiëren 
tussen de extremen (mensen met 18-19 en mensen 
met 5-6) 
▪ Je hebt liever een examen dat zeer kritisch en 

nauwkeurig is rond de kritische grens die bij ons 
de 10/20 heeft 

▪ Je kiest je items zodat ze maximaal kiezen rond de kritische waarden van 10 
o Niet al je informatie moet daarrond gecentreerd zijn, maar daardoor zwakt het wel af 

naar de extremen toe 

❖ 7.10: TOEPASSINGEN VAN IRT 

- Item bank 
➢ Voor elk examen moeten er nieuwe vragen bedacht worden 
➢ Na het examen kunnen we telkens via IRT de item parameters schatten en de kwaliteit van de 

items evalueren 

• Goede items behouden en minder goede items verwijderen 
➢ Op termijn verzamelen we heel veel items; we noemen deze verzameling van items de item 

bank/item pool 

• Ontwerp van een Mastery test: kritische zone waar je super informatief over wil zijn 

• Adaptief testen 
- Ontwerp van ‘mastery testen’ 
➢ In sommige domeinen maakt men een onderscheid tussen ‘masters’ en ‘niet-masters’ 

• Master: beheerst een domein in voldoende mate (vb leerstof van een vak, of het bespelen 
van een muziekinstrument 

➢ Mastery test: soms is het essentieel 
voor een test om ‘masters’ te 
onderscheiden van ‘niet-masters’ 

➢ Op basis van ervaring weet men dat 
op de latente variabele schaal 𝜂 een 
voldoende beheersing pas bereikt 
wordt indien 𝜂 > 𝜂𝑐 (met 𝜂𝑐 het 
minimumniveau) 

• Men kan op basis van de 
itembank een selectie maken van 
items zodat de test zeer 
gevoelig/informatief is in de buurt 
van 𝜂𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 

• Ver onder of boven 𝜂𝑐 hoeft de 
test weinig informatief te zijn 

• Het is niet evident om de meest 
geschikte items voor een 
dergelijke test te vinden 

➢ Een examen is een voorbeeld van een mastery test met als kritische grens 10 
- Adaptief testen 
➢ Vele testen kunnen geautomatiseerd (via de computer) worden aangeboden 

• Voordelen: geen personaal, grotere standaardisatie, onmiddellijk (getransformeerde) 
testscore, gemakkelijk bijhouden… 

• Meer en meer geautomatiseerde testen zijn adaptief: de keuze van het volgende item is 
afhankelijk van de antwoorden op de vorige items 
▪ Computerized adaptive testing (CAT) 

• Kan leiden tot veel kortere testen 

- Item bank 
- Master  
- Mastery test 
- Adaptief testen 
- Computerized 

adaptive testing 
- Item bias 
- Differential item 

functioning 
- Item fairness 
- Test fariness 
- Equating 
- Horizontal equating 
- Vertical equating 
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▪ Van zodra duidelijk wordt dat iemand een hoge waarde heeft op de latente schaal (𝜂), 
heeft he weinig zin om nog items aan te bieden die voornamelijk informatief zijn aan de 
onderkant van de schaal 

➢ Steeds betere algoritmes voor de keuze van items tijdens de testafname worden beschikbaar 
➢ Niet geschikt voor alle doeleinden 

- Item bias of ‘DIF’ 
➢ Soms wordt een item systematisch anders gescoord door verschillende subpopulaties of 

groepen (mannen vs vrouwen, klinisch vs normaal…) 

• Mogelijks wordt het item op een andere wijze geïnterpreteerde in de verschillende groepen, 
of beschikken de groepen over andere achtergrondkennis 

➢ Item bias of differential item functioning: voor dezelfde waarde 𝜂 verschilt de kans 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) 

over groepen heen 

• Als items bias vertonen, is mogelijks de gehele test vertekend (met systematisch 
hogere/lagere testscores voor de verschillende groepen) 
▪ Dan kan men deze testscores niet langer vergelijken tussen de groepen 

➢ Bij testconstructie wil men dit graag vermijden 

• Item fairness voor alle items 

• Test fairness 
➢ Dit kunnen we nagaan door hetzelfde IRT model te schatten in meerdere groepen en de 

itemparameters statistisch te vergelijken 
- En nog zoveel meer… 
➢ Equating: het gelijkschakelen van scores 

• Horizontal equating: gelijkschakelen van scores van verschillende testen die allen hetzelfde 
pogen te meten 

• Vertical equating: gelijkschakelen van scores met een verschillend bereik (meer informatief 
voor ofwel de onderkant dan de bovenkant van de latente schaal) 

➢ Detectie van afwijkende antwoordpatronen 

• Detecteren van spiekgedrag 

• Detecteren van ‘fake’ antwoorden 
➢ Detecteren van verandering (op de latente schaal) over de tijd heen 
➢ IRT als onderdeel van een groter structureel vergelijkingsmodel 
➢ … 

Hoofdstuk 8: Validiteit 

❖ 8.1: INLEIDING 

- Validiteit is een containerbegrip, met een andere invulling naargelang de context 
➢ Meetinstrument validiteit: meet de test wat het poogt te meten? 
➢ Validiteit van wetenschappelijk onderzoek: 

• Is het onderzoek zo uitgevoerd dat de conclusies geldig zijn? 
▪ Hangt af van: onderzoeksopzet, steekproeftrekking, metingen, statistische analyses, … 

• Interne validiteit: geen confounding 

• Externe validiteit: kan men generaliseren? 

• Ecologische validiteit: gelden de resultaten ook in de echte wereld? 
➢ Validiteit in de klinische psychodiagnostiek: is de diagnose correct? 

- Meetinstrument 
validiteit 

- Interne validiteit 
- Externe validiteit 
- Ecologische 

validiteit 

❖ 8.2: BELANG VAN VALIDITEIT 

- We bespreken in deze cursus enkel de validiteit van een meetinstrument 
➢ Belang van validiteit voor wetenschappelijk onderzoek 

• Hoe kun je nu een theorie vormen indien de concepten niet meten wat ze pogen te meten? 

• De verbanden die we vinden gelden mogelijks voor de gemeten scores, maar niet 
noodzakelijk voor de psychologische constructen die we wensen te meten 

➢ Belang van validiteit in de psychologische praktijk 

• Meetinstrumenten worden vaak gekozen ovv niet-wetenschappelijke argumenten (prijs, 
filosofie, tijdsduur, populariteit…) 

• Iedereen werkzaam in de psychologische praktijk moet op de hoogte zijn van het eventuele 
gebrek aan evidentie voor de validiteit van de meetinstrumenten die in de praktijk 
gehanteerd worden (ethiek!) 
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• Er zijn menselijke, financiële, maatschappelijke,… gevolgen 
- Voorbeeld 1: validiteit in wetenschappelijk onderzoek 
➢ Er zijn studies die aangeven dat het spelen van gewelddadige videogames leidt tot een 

verhoogde neiging om zich agressief te gedragen 

• In juni 2006 organiseerde de U.S. House of Representatives hoorzittingen om dit probleem te 
bespreken 
▪ Maar hoe werd deze neiging om zich agressief te gedragen precies gemeten? Was de 

meting valide? 
▪ Meeste experten denken van niet 

• Agressieve gedachten leidden niet noodzakelijk tot agressief gedrag 
➢ Indien er consensus zou zijn dat deze metingen valide zijn, dan was er wellicht een verbod 

gekomen 
➢ Zonder een oordeel te willen vellen illustreert dit de moeilijkheid van de meetproblematiek 
➢ Her ging het dan ook voornamelijk over zelfrapportage (maar ook andere types van metingen 

zijn vaak problematisch) 
- Voorbeeld 2: validiteit in een sollicitatiecontext 
➢ Stel je voor: je solliciteert voor de job van je leven, en als onderdeel van het sollicitatieproces 

word je gevraagd deze ‘color quiz’ uit te voeren 

• Achteraf krijg je te horen dat je kandidatuur niet werd weerhouden omdat je persoonlijkheid 
niet past bij het bedrijf 
▪ Je kan je afvragen of de color quiz een valide instrument is 
▪ De impact is echter niet mis: je mag de job vergeten 

➢ Sommige bedrijven huren een ‘ziener’ in, die je persoonlijke aura kan aflezen tijdens het 
interview 

• Er zijn online shops te vinden die kristallen verkopen om je aura te verbeteren 
➢ Maar ook de validiteit van ernstige testen zoals de populaire Myres-Briggs Type Indicator (MBTI) 

test is vaak bedroevend laag 

❖ 8.3:  KORTE HISTORIEK VAN HET CONCEPT VALIDITEIT 

- De eerste validiteitsstudie werd uitgevoerd door Wissler 
➢ 1901: Wissler vond geen correlaties tussen de mentale testen (van Cattell) en examen scores 
➢ 1927: Kelley formuleerde de basisdefinitie van validiteit: een meetinstrument is valide indien ze 

meet wat ze poogt te meten 

• Bijna iedereen die over validiteit spreekt, gebruikt deze definitie 

• Het is ergens jammer dat het begrip over de jaren heen wat is uiteengewaaierd in 
verschillende richtingen 

➢ 1930-1950: de invloed van het behaviorisme 

• Het accent verschuift naar criterium validiteit: het voorspellen van andere maten 
▪ Dit kan men namelijk objectief bepalen (via correlaties) 

➢ 1954: APA publiceert onder leiding van Cronbach de Technical Recommendations for 
Psychological Tests and Diagnostic Techniques 

• 1955: belangrijke paper van Cronbach & Meehl 

• Criterium validiteit, predictieve validiteit en inhoudsvaliditeit 
➢ 1989, 1995: validiteit is opnieuw 1 construct 

• Er werden 6 aspecten onderscheiden 

• Validiteit is vooral een aspect van het gebruik van een meetinstrument (en de 
consequenties van dit gebruik), en niet zozeer een kenmerk van het instrument zelf 

• 1999: APA neemt dit grotendeels over 
➢ 2004: Borsboom: validiteit is opnieuw gerelateerd aan de test zelf 

- Wissler 
- Kelley 
- Cronbach & Meehl 
- Borsboom 
 
- 1901 
- 1927 
- 1930-1950 
- 1954 
- 1955 
- 1989, 1995 
- 1999 
- 2004 

❖ 8.4: EEN VEELVOUD VAN VALIDITEIT DEFINITIES 

- De moderne visie op validiteit beschouwt validiteit als 1 coherent construct 
➢ In het verleden werden er vaak verschillende vormen van validiteit voorgesteld (vb 

inhoudsvaliditeit, criterium validiteit en construct validiteit) 

• Nu zien we dit eerder als verschillende facetten of aspecten van validiteit, of verschillende 
manieren om evidentie te vergaren voor de validiteit van een meetinstrument 

- Construct validiteit 
- Convergerende 

validiteit 
- Discriminante 

validiteit 
- Multitrait-

multimethod matrix 
(MTMM) 
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➢ Omdat vele oude benamingen nog steeds wijdverspreid zijn in de literatuur (en ook in andere 
cursussen van deze faculteit), zullen we een overzicht geven van deze verschillende vormen van 
validiteit 

• Construct validiteit (convergerende en discriminante validiteit) 

• Validiteit ‘op zicht’, inhoudsvaliditeit 

• Criterium validiteit (concurrente en predictieve validiteit) 
- Construct validiteit of begripsvaliditeit 
➢ In de moderne benadering wordt construct validiteit gezien als een overkoepelende term voor 

alles wat met validiteit te maken heeft 
➢ Construct validiteit: gedraag de meting zich zoals de theorie het voorschrijft? 
➢ Centraal staat dus de theorie omtrent het construct 

• Waar staat het construct echt voor? (afbakening) 

• Hoe verhoudt het construct zich ten aanzien van andere constructen? 
▪ Wat is het nomologisch netwerk van het construct (de relatie van het construct met 

gerelateerde constructen en gedraging)? 
➢ 2 onderdelen van construct validiteit zijn convergerende en discriminante validiteit 

- Convergerende en discriminante validiteit 
➢ Convergerende validiteit: in hoeverre zijn de metingen die theoretisch verondersteld worden te 

correleren, inderdaad gecorreleerd met elkaar? 
➢ Discriminante validiteit: in hoeverre zijn de metingen die theoretisch verondersteld worden niet 

te correleren, inderdaad niet gecorreleerd met elkaar? 
➢ Construct validiteit kan je dus zien als de accumulatie van evidentie van convergerende en 

discriminante validiteit, gebaseerd op vele verschillende studies 
➢ 1959: Campbell en Fiske stellen de multitrait-multimethod matrix (MTMM) voor als methode 

om convergerende en discriminante validiteit te beoordelen 
➢ De moderne manier gebruikt confirmatorische factoranalyse (CFA) of structurele 

vergelijkingsmodellen (SEM) 
- Validiteit op zicht of face validity 
➢ Zwakste vorm van validiteit 
➢ Gezichtsvaliditeit: het lijkt alsof de test meet wat ze poogt te meten 

• Beoordeling obv de inhoud van de items 
➢ Vb: een vragenlijst met items als “Every citizen should be allowed to have a gun in his/her own 

house”, lijkt op het eerste gezicht wel valide om de attitude omtrent ‘gun control’ te meten 

• Lijkt intuïtief, maar is volstrekt onwetenschappelijk 
▪ Subjectieve beoordeling en gebaseerd op niet-experten 

- Inhoudsvaliditeit of content validity 
➢ Inhoudsvaliditeit: komt de inhoud van de items overeen met de betekenis van het construct? 

• Peilen alle items naar het beoogde construct? 

• De volledige reikwijdte van het construct moet afgedekt worden door de items 

• Komen alle deelaspecten (facets) van het construct aan bod? 
➢ Dit kan enkel beoordeeld worden door experten die het construct door en door kennen 

• Bij voorkeur experten die niet betrokken waren bij de ontwikkeling van het meetinstrument 

• 1975: Lawsche ontwikkelde een methode waarbij experten moesten aangeven hoe 
essentieel ze een item vonden 
▪ De mate van overeenstemming tussen de experten werd uitgedrukt in een content 

validity ratio (CVR) per item (tussen -1 en +1; hoe hoger, hoe beter) 
➢ Vaak een bron van discussie (afbakening, nuances, interpretatie) 
➢ Vooral gebruik bij achievement tests en vaardigheidstesten 

- Criterium validiteit of criterion validity 
➢ Criterium validiteit: in hoeverre kan een meetinstrument een criterium variabele voorspellen? 
➢ Concurrente validiteit: metingen worden gelijktijdig gemeten 

• Stel dat men over een meetinstrument beschikt dat depressie meet, en algemeen als valide 
wordt beschouwd (= het criterium) 
▪ Indien een nieuw meetinstrument ook pretendeert om depressie te meten, dan kan men 

verwachten dat de metingen via het nieuwe instrument een goede voorspelling opleveren 
van de metingen bekomen via het bestaande instrument 

- Gezichtsvaliditeit 
- Inhoudsvaliditeit   
- Content validity 

ratio (CVR) 
- Criterium validiteit 
- Concurrente 

validiteit 
- Predictieve 

validiteit 
- Range restrictie 
- Predictieve utiliteit 
 
- Campbell en Fiske 
- Lawsche 

 
- 1959 
- 1975 
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➢ Predictieve validiteit: het criterium wordt in de toekomst gemeten 

• Kan een cognitieve test voor jobperformantie voorspellen wat de performantiescores van de 
werknemer zullen zijn zoals gegeven door de leidinggevende? 

➢ Data-analytische techniek: correlatie, regressie of SEM 

• Correlatie schommelen in de praktijk tussen 0.10 en 0.40 
➢ Range restrictie/restriction: 

• Om een goede schatting van een correlatie te bekomen moete beide betrokken variabelen 
voldoende spreiding vertonen 
▪ Er zijn vaak enkel criteriumscores beschikbaar voor een homogene subgroep van de 

populatie 
▪ De spreiding van de criteriumscores is daardoor beperkt, waardoor de relatie tussen het 

meetinstrument en het criterium minder sterk uitvalt dan het in werkelijkheid is 

• Er bestaan formules voor de correctie van range restrictie 
➢ Predictieve utiliteit: het voordeel (doorgaans uitgedrukt in geldwaarde) die een beslissing op 

basis van het meetinstrument op termijn opbrengt 

❖ 8.5: VALIDITEIT VERSUS BETROUWBAARHEID 

- De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt 
➢ Betrouwbaarheid is gerelateerd aan de meetfout 

• Hoe meer meetfout, hoe lager de betrouwbaarheid 

• Een test kan heel betrouwbaar zijn, maar niet valide 
➢ Een test kan valide zijn, maar heel onbetrouwbaar 

• Soms is de meetfout aanzienlijk, en de score dus onbetrouwbaar, ondanks de evidentie dat 
het meetinstrument valide is 

➢ In een ideale wereld is een meetinstrument heel betrouwbaar en uiterst valide 

 

❖ 8.6: CONCLUSIE 

- De validiteit van een meetinstrument is essentieel, maar het bewijzen dat een meetinstrument 
valide is, is niet evident 

➢ We moeten het beschouwen als een proces dat nooit af is 
➢ Er zijn, naast de wetenschappelijke en praktische implicaties van validiteit, ook heel wat 

wetenschappelijk-filosofische aspecten die we in deze cursus niet hebben besproken 

 

 


