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Psychometrie 

Hoofdstuk 1 Overzicht 

1.1 Wat is psychometrie? 
Psychometrika is het officieële vakblad van de Psychometric Society en stelt het volgende: 

“Psychometrika is devoted to the development of psychology as a quantative rational science, 

including the advancement of theory and methodology for behavioral data analysis in psychology, 

education, and the social and behavioral sciences generally. Bijna elke discipline heft een –metrics 

versie die handelt over het ontwikkelen en bestuderen van data-analytische technieken voor 

empirische data verzameld in de discipline. 

1.2 Belang van psychometrie 

Psychologische constructen zijn vaak niet direct observeerbaar (en dus latent), en kunnen enkel 

indirect worden gemeten. De meetfout is vaak aanzienlijk. Psychometrie biedt een referentiekader 

om meetproblematiek beter te begrijpen omdat verkeerd begrip hiervan dramatische gevolgen kan 

hebben. Het is van belang dat alle betrokkenen zich bewust zijn van deze problematiek. 

1.3 Psychometrie in een oogopslag 

In de afbeelding hiernaast is η een latente variabele en representeert 

een unidimensioneel psychologisch construct. y1, y2, . . . , y5 zijn 

geobserveerde indicatoren van deze latente variabelen (vaak items in 

een vragenlijst). Er zijn 4 mogelijkheden welke staan beschreven in 

onderstaande tabel: 

 η numeriek η categorisch 

y numeriek Factor-analyse Latente profiel modellen 

y categorisch Latente trek modellen (IRT) Latente klasse modellen 
 

Hiernaast staat een voorbeeld van een structureel 

vergelijkingsmodel. Hier wordt later op ingegaan. 

1.4 Terminologie 

Meten: het omzetten van een waargenomen grootheid naar 

een getal (bij kwantitatief meten) of een categorie 

(kwalitatief meten). 

Meetfout: afwijking tussen de gemeten waarde en de 

werkelijke waarde, dit hangt af van: 

 Nauwkeurigheid van het meetinstrument 

 Betrouwbaarheid (verkrijgen we hetzelfde getal als we twee keer meten? 

 Validiteit (meten we wat we willen meten? Is er sprake van een systematische over- of 

onderschatting?) 

Het meetniveau bepaalt welke (wiskundige) bewerkingen zinvol zijn. Er zijn twee groepen 

meetniveau’s van een meetvariabele, welke zijn onderverdeeld in elk twee soorten: 
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 Kwalitatief: 

o Nominaal (enkel categorieën, vb. rugnummer, rekeningnummer) 

o Ordinaal (categorieën zijn geordend, vb. goud-zilver-brons, officiersgraad) 

 Kwantitatief: 

o Interval (gelijke eenheid, verschillen tussen waarden hebben een betekenis, vb. 

temperatuur) 

o Ratio (vast nulpunt, vb. lengte, geld, reactietijd) 

Een psychologische test probeert bij een individu een reeks van gedraging uit te lokken, dit gedrag 

wordt testgedrag genoemd. Het testgedrag dienen we te vertalen (te schalen) tot testscores. 

Schalen: Het vertalen van testgedrag tot testscores. Het geeft de gemeten individuen een plaats op 

een schaal. Er zijn unidimensionele schaaltechnieken (paarsgewijze vergelijking, cumulatieve schalen, 

succesieve intervallen) en multidimensionele schaaltechnieken. 
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Hoofdstuk 2 Geschiedenis van de Psychometrie 

2.1 Overzicht tijdslijn 

Een overzicht van de tijdslijn is te vinden op slide 4 t/m 6 van hoofdstuk 2. Dit overzicht hoeft verder 

niet gekend te zijn, maar is genoemd om overzicht en duidelijkheid te creëren. 

2.2 De oorsprong van examens 

De eerste gestandaardiseerde testen zijn gevonden in het oude China, waar men examens moest 

afleggen om te mogen werken voor de staat. Europese universiteiten zijn gestart met examens voor 

studenten in de 13e eeuw. 

2.3 De grondleggers 

Er zijn twee scholen van denkers die een impact hebben gehad op het ontstaan van de psychometrie: 

 Het bestuderen van individuele verschillen 

o Quetelet 

o Darwin 

o Galton 

o Cattell 

 Wetmatigheden die gelden voor alle mensen (kenmerken van de gemiddelde mens) 

o Fechner 

o Wundt 

Fechner en Wundt waren de grondleggers van wat later experimentele psychologie zou worden. 

2.4 Psychofysica en experimentele psychologie 

Gustav Fechner (Duitsland, 1801-1877) 

Fechner wordt beschouwd als de grondlegger van de psychologie als wetenschap. Hij kwam tot het 

inzicht dat je de menselijke geest kan bestuderen door menselijke reacties op fysieke stimuli te 

kwantificeren. Hij publiceerde de wet van Fechner (S = k log R), waarbij R de maat is van een fysieke 

stimulus, S een maat is van de perceptie van deze stimulus en k een constante is die experimenteel 

moet worden bepaald op basis van data. Ook introduceerde Fechner het concept mediaan als een 

maat van centrale tendentie. 

Hermann von Helmholtz (Duitsland, 1821 – 1894) 

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

Wilhelm Wundt (Duitsland, 1832 – 1920) 

Wundt was de eerste academicus die zichzelf ‘psycholoog’ noemde en richtte in 1879 het ‘eerste’ 

laboratorium voor psychologie op aan de universiteit van Leipzig. Hierdoor wordt hij vaak de vader 

van de (experimente) psychologie genoemd, ondanks dat Willem James al in 1875 een psychologisch 

laboratorium oprichtte aan Harvard University. 

2.5 Intermezzo: meetfouten in de astronomie 

Galileo Galilei (Italië, 1564 – 1642) 

Galilei is de vader van de moderne astronomie en kwam tot de conclusie dat observationele fouten 

onvermijdelijk zijn bij het uitvoeren van metingen en experimenteel onderzoek. Hij maakte een 
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onderscheid tussen systematische fouten, welke afhankelijk zijn van het meetinstrument of de 

meetmethode, en random fouten. Deze random fouten hebben de volgende eigenschappen: 

 Kleine fouten komen meer voor dan grove fouten 

 Negatieve waarden voor fouten komen evenveel voor als positieve waarden 

 Indien men meerdere metingen uitvoert dan is gemiddeld genomen de fout (bijna) nul 

Carl Friedrich Gauss (Duitsland, 1777 – 1855) 

Gauss stelde de normaalverdeling voor, welke hiernaast is te zien.  

2.6 De eerste studies naar individuele verschillen 

Friedrich Bessel (Pruisen, 1784 – 1846) 

Bessel realiseerde als eerste dat er inderdaad consistente en onvrijwillige discrepanties waren tussen 

observators. Hij ontwikkelde met behulp van de normaalverdeling van Gauss “The personal 

equation”, welke een correctie kon maken voor elke observator. 

Adolphe Quetelet (België, 1796 – 1874) 

Quetelet is de uitvinder van de body mass index. Hij paste ook als eerste de statistische methode toe 

op sociale data. Hij beschreef ook het concept van ‘de gemiddelde mens’ (l’homme moyen), welke 

op elk karakteristiek een gemiddelde waarde heeft en waarbij individuen hiervan afwijken volgens de 

normaalverdeling. Hij noemde deze wetenschap ‘sociale fysica’. 

Charles Darwin (Engeland, 1809 – 1882) 

Darwin publiceerde “On the Origin of Species”, een boek over de evolutietheorie. Het werk van 

Darwin inspireerde Galton, die dezelfde ‘variatie’ ook bij mensen zag. 

Francis Galton (Engeland, 1822 – 1911) 

Galton heeft veel bijgedragen tot de statistiek (standaard deviatie, bivariate normaalverdeling en de 

connectie met regressie, regressie naar het gemiddelde en het symbool r voor de hellingsgraad van 

een eenvoudige regressie). Hij bestuurde ook op een systematische manier individuele verschillen en 

toonde aan dat deze verschillen op een objectieve en repliceerbare wijze konden worden gemeten. 

Hij dacht dat hij zowat alles kon meten. Galton was vooral gemotiveerd door zijn onderzoek naar 

menselijke eugenetica (rasverbetering). In de Angelsaksische wereld wordt Galton beschouwd als de 

grondlegger van de differentiële psychologie (wij beschouwen Quetelet als grondlegger). 

Karl Pearson (Engeland, 1857 – 1936) 

Pearson is de vader van de mathematische statistiek. Hij heet veel bijgedragen tot de statistiek 

(formele definitie van de correlatie coëfficiënt, schattingsmethode ‘method of moments’, p-waarde, 

hypothese toetsen, beslissingstheorie, chi-kwadraat toets, principale componenten analyse, 

histogram, etc.) 

James McKeen Cattell (Verenigde Staten, 1860 – 1944) 

Cattell was de eerste professor in psychologie in de Verenigde Staten. Hij bestudeerde samen met 

Wundt intelligentie, maar ook had hij regelmatig contact met Galton, waardoor hij zich het 

potentieel realiseerde van de combinatie van Wundt’s psychofysica en Galton’s mathematische 

bandering van de studie van individuele verschillen. Cattell was de oprichter van het vakblad 

Psychological Review en heeft de rest van de academische wereld ervan kunnen overtuigen dat 

psychologie een echte wetenschap was. Net zoals Galton was Cattell geïnteresseerd in individuele 
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verschillen. Hij waagde zich niet aan de meting van ‘hogere’ mentale processen met het argument 

dat deze het resultaat worden van ‘lagere’ mentale processen die gemakkelijker te meten waren. Hij 

startte systematische metingen bij studenten en introduceerde de term ‘mental tests’. 

Clark Wissler (Verenigde staten, 1870 – 1947) 

Wissler deed een vroeg voorbeeld van een valideitsstudie toen hij de relatie bestudeerde tussen de 

mentale testen van Cattell en de scores op examens van 300 studenten van Columbia University. 

Charles Spearman (Engeland, 1863 – 1945) 

Spearman bedacht de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt. Hij oordeelde dat het gebrek van 

correlaties tussen Cattell’s testen en scores op examens het gevolg was van een probleem van de 

betrouwbaarheid. Elke test bevat een meetfout en dus zal de correlatie tussen twee scores die elk 

verstoord zijn een onderschatting zijn. Een manier om de mate van betrouwbaarheid te schatten is 

het meervoudig meten (zelfde test, zelfde persoon) en vervolgens de correlatie te berekenen tussen 

deze metingen. Ook bedacht Spearman een correctie om het attenuatie effect te verwijderen om zo 

een betere schatting te krijgen van de correlatie tussen twee scores. 

Attenuatie effect: het te klein uitvallen van de correlatie door een toevallige meetfout. 

Spearman bedacht de eerste versie van factor analyse. De reden waarom verschillende (test)scores 

(positief) met elkaar correleren is omdat ze allen het gevolg zijn van een gemeenschappelijke oorzaak 

(de factor). Hij geloofde sterk in het bestaan van een onderliggende intelligentiefactor ‘g’, ter 

verklaring van de correlaties die hij observeerde tussen afzonderlijke intelligentie domeinen. 

2.7 Meten van intelligentie 

In 1904 vroeg het Franse ministerie van onderwijs aan Alfred Binet (Frankrijk, 1857 – 1911) om een 

methode te ontwikkelen om kinderen met achterstand te detecteren. Samen met Théodore Simon 

(Frankrijk, 1872 – 1961) publiceerde hij de Binet-Simon test: een reeks van dertig vragen om de 

geestelijke ontwikkeling te kunnen meten. In 1908 wordt de schaal herzien waarbij het begrip 

‘mental level’ wordt geïntroduceerd: van elk item werd het niveau vastgesteld, waardoor de test een 

mentale leeftijd kon meten. Wilhelm Stern stelde in 1912 voor om de score ‘mentale leeftijd’ te 

delen door de werkelijke chronologische leeftijd. Lewis Madison Terman reviseerde de Binet-Simon 

test en publiceerde in 1906 de Stanford-Binet IQ test. Hij introduceerde de term ‘intelligence 

quotiënt’ (IQ): Terman IQ = mental age / chronological age x 100. Terman wou IQ hanteren om de 

beter begaafde kinderen te identificeren om hen te stimuleren verder te studeren. Problemen met 

het Terman IQ is dat het niet geschikt is voor volwassenen en dat bij kinderen het IQ niet constant 

bleef over de leeftijd. Om deze redenen bedacht David Wechsler (Verenigde Staten, 1896 – 1981) 

een nieuwe definitie voor IQ: Wechsler IQ = individuele score / gemiddelde score zelfde leeftijd x 

100. Deze definitie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Het gemiddelde is 100, de 

standaardafwijking is 15. Dit is arbitrair vastgesteld. Wechsler ontwikkelde twee testen, de WAIS en 

de WISC. 

Spearman ging er vanuit dat scores op testen het resultaat waren van een algemene g-factor 

enerzijds en een taakspecifieke s-factor anderzijds. ‘g’ was aangeboren, s-factoren konden worden 

aangeleerd. Cyril Burt (Engeland, 1883 – 1971) werkte nauw samen met Spearman en dacht dat er 

naast een algemene g-factor er ook andere group-factors waren: factoren die een subset (maar niet 

alle) testscores beïnvloeden (zoals verbale en spatiale intelligentie). 
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Bifactor models: elke score wordt beïnvloed door een algemene factor, een domein-specifieke factor 

en een score-specifieke (error) term. Dit is de moderne terminologie. 

Edward Thorndike (Verenigde Staten, 1883 – 1971) was pionier van de leerpsychologie, ontdekker 

van het operant conditioneren en uitvinder van de ‘puzzlebox’. Hij maakte een onderscheid tussen 

drie soorten intelligente (sociale, abstracte en concrete intelligentie). 

Godfrey Hilton Thomson (Engeland, 1881 – 1955) dacht dat het menselijk brein niet uit een 

‘algemeen’ deel (dat overal betrokken was) en vele ‘specifieke delen (voor elke activiteit een ander 

deel) bestond. Hij dacht dat het menselijk brein uit heel veel kleine delen bestond, waarbij telkens 

een groot aantal tegelijkertijd nodig zijn om een activiteit uit te voeren. Doordat er veel overlap is 

tussen de delen over activiteiten heen, krijgen we correlatiepatronen te zien, zoals Spearman die zag. 

Thorndike en Thomson waren beide tegenstanders van de andere bovenstaande wetenschappers 

wat betreft intelligentie. 

2.8 Meten op grote schaal 

Arthur Otis (Vernigde Staten, 1886 – 1964) heeft een methode ontwikkeld om multiple-choice items 

te scoren en zo groepafnames van testen mogelijk te maken. Dit was de start van massale pen-en-

papiertesten. Na de oorlog ontwikkelde hij de “Group Intelligence Scale”, wat de eerste commerciële 

mentale test geschikt voor groep-afnames was. 

Robert Yerkes was in 1917 president van de ‘American Psychological Society’ en startte een initiatief 

in de Eerste Wereldoorlog om bij alle nieuwe rekruten van het Amerikaans leger psychologische 

testen af te nemen. Een statistische werkgroep werd opgericht met onder meer Thorndike, Terman, 

Otis en Thurstone. Zij bedachte de Army Alpha: een test voor het meten van “verbal ability, 

numerical ability, ability to follow directions and knowledge of information”. In de Tweede 

Wereldoorlog speelde John Flanagan de rol die Robert Yerkes had tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Flanagan organiseerde aan ambitieus testprogramma voor de Army Air Force voor selectie en 

classificatie van rekruten. Er ging grote aandacht naar de validiteit van de testen. 

Terman en collega’s ontwikkelden in 1923 de “Stanford Achievement Test” om objectief te meten 

wat studenten ahdden geleerd op school. Thurstone ontwikkelden in 1924 de “Psychological 

Examination for High School Graduation and College Freshmen”, welke resulteerde in twee scores: 

een taal-score L en een wiskundige/kwantitatieve score Q. In 1947 werd de Educational Testing 

Service opgericht en die nam de Scholastic Aptitude Test (SAT) af, welke ook resulteerde in twee 

scores: een ‘verbal aptitude score’ die hoog correleerde met Engels en geschiedenis, en een 

‘mathematical aptitude score’ die hoog correleerde met wiskunde en wetenschappen. 

2.9 Thurstone, en ‘multiple factor analysis’ 
Louis Thurstone (Verenigde Staten, 1887 – 1955) ontwikkelde voor het eerst factor-analyse met 

meerdere factoren. Hij ging vooral op zoek naar factoren die (zowat) niet overlappen. Deze 

eigenschap van factoren noemde hij ‘simple structure’. Hij schreef ook een boek waarin hij 

postuleerde dat intelligentie bestond uit een aantal onafhankelijke factoren. Daarnaast bedacht hij 

de wet van paarsgewijze vergelijking (law of comparative judgement), die aan de basis ligt van de 

Thurstone schaal. In 1936 startte hij het vaktijdschrift Psychometrika, samen met thorndike en 

Guilford. Thurstone’s multiple factor analysis lag aan de basis van vele nieuwe testen die uit 

meerdere dimensies bestonden of meer specifieke aspecten poogden te meten. De afzonderlijke 

factoren van intelligentietesten konden worden gecorreleerd door de multiple factor analysis, 
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waardoor hiërarchische factor-modellen werden ontwikkeld, met een tweede-orde factor ‘g’ die 

deze correlaties veroorzaakte. 

2.10 De opkomst van de moderne psychometrie 

Betrouwbaarheid en validiteit werden precies gedefinieerd en dit had een grote impact op de 

kwaliteit van psychologische testen. Ook kwam er beter begrip van de gevaren en nadelen van een 

verkeerd gebruik van testen en psychologisch meten in het algemeen. 
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Hoofdstuk 3 Beschrijvende statistieken voor scores 

3.1 Inleiding 

/ 

3.2 Twee datasets 

Totaalscore/testscore/somscore: De som van de p scores (voor elk subject), zoals de som van 5 item 

scores. 

Beschrijvende statistieken zijn bijvoorbeeld gemiddelde, variantie, covariantie en correlatie. 

Er is een belangrijk onderscheid tussen het meetniveau van scores in de praktijk: 

 Numerieke of metrische scores: deze hebben een metriek (een meeteenheid), zijn doorgaans 

continu en (in principe) van minstens intervalniveau 

 Niet-numerieke, discrete of categorische scores: scores zijn nominaal of ordinaal; een 

speciaal geval zijn dichotome scores (juist/fout). 

3.3 Dataset 1: de ‘Satisfaction With Life Scale’ 
Het meetniveau van een Likertschaal is ordinaal, toch beschouwen we meestal de variabelen van 

Likertschalen als variabelen van intervalniveau, omdat ze dezelfde eigenschappen hebben. We 

nemen aan dat de afstand tussen de scores 1 en 2 dezelfde is als de afstand tussen de scores 2 en 3. 

Beschrijvende statistiek van 1 variabele 

Rekenkundig gemiddelde van een variabele X: �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  

Variantie van een variabele X: 𝑠𝑛2
𝑥 =  

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 −  �̅�)² of 𝑠²𝑥 =  

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 −  �̅�)² 

Standaarddeviatie: 𝑠𝑛𝑥 =  √𝑠𝑛²𝑥 of 𝑠𝑥 =  √𝑠²𝑥 

Rekenregels voor gemiddelden en varianties in R met a als constante: 

 > mean(DataSWL$sat1 + a) =  > mean(DataSWL$sat1) + a 

 > mean(DataSWL$sat1 * a)  =  > mean(DataSWL$sat1) * a 

 > var(DataSWL$sat1)   =  > var(DataSWL$sat1 + a)  

 > var(DataSWL$sat1 * a)  =  > aˆ2 * var(DataSWL$sat1) 

Histogram: geeft een frequentieverdeling weer van de (in klassen 

gegroeperde) scores, in principe enkel voor data van interval niveau. Het is 

nuttig voor testscores. Hiernaast staat een voorbeeld van een histogram. 

Boxplot: visuele presentatie van de verdeling van scores door middel van 

een  box (1e en 3e kwartiel) en snorharen die aangeven wat de kleinste en 

grootste waarden zijn van de scores (met uitzondering van de outliers). P25 

en P75 refereren naar het 25e en 75e percentiel. Outliers worden hier 

gedefinieerd als scores die kleiner zijn dan P25 – 1,5 x (P75 - P25) of groter dan P75 

+ 1,5 x (P75 - P25). De horizontale streep is de mediaan (niet het gemiddelde). 

Beschrijvende statistiek: 2 variabelen 

Covariantie: lineaire samenhang tussen twee variabelen X en Y, 𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 =
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1 . 

𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 > 0 wijst op een positieve lineaire samenhang 
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𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 < 0 wijst op een negatieve lineaire samenhang 

𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 ≈ 0 wijst op geen lineaire samenhang 

𝑐𝑜𝑣𝑋𝑋 = 𝑠²𝑥  (= variantie). 

Pearson-correlatiecoëfficiënt: 𝑟𝑥𝑦 =
𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌

𝑠𝑥𝑠𝑦
 , de waarde ligt tussen -1 en +1. 

Rekenregels covariantie en correlatie met a als constante en b als een andere constante: 

 > cov(DataSWL$sat1, DataSWL$sat1)  =  > var(DataSWL$sat1) 

 > cor(DataSWL$sat1, DataSWL$sat1)  =  1 (correlatie met zichzelf) 

 > cov(DataSWL$sat1, DataSWL$sat2  =  > cov(DataSWL$sat1 + a, + DataSWL$sat2 + b) 

 > cov(DataSWL$sat1 * a, + DataSWL$sat2 * b = > cov(DataSWL$sat1, + DataSWL$sat2) * a * b 

 > cor(DataSWL$sat1, DataSWL$sat2)  =  > cor(DataSWL$sat1 + a, + DataSWL$sat2 + b) 

 > cor(DataSWL$sat1 * a, + DataSWL$sat2 * b) = > cor(DataSWL$sat1, + DataSWL$sat2) * 

sign(a) * sign(b) 

Beschrijvende statistiek: meerdere variabelen 

Spreidingsdiagram: een visuele weergave van de samenhang tussen 

twee variabelen. Elke observatie wordt een punt in een 2-dimensionele 

ruimte (vlak). De scores voor X komen op de X-as. De scores voor Y 

komen op de Y-as. Hiernaast staat een spreidingsdiagram. 

Variantie-covariantie matrix (S): samenhang tussen 

p variabelen in een symmetrische p x p matrix. De 

varianties komen op de diagonaal. Op de i-de rij en 

j-de kolom komt de covariantie tussen Xi en Xj. 

Hiernaast staat een voorbeeld in R. 

Correlatiematrix (R): de diagonaal is 1. Op de i-de 

rij en j-de kolom komt de correlatie tussen Xi en Xj. 

Hiernaast staat een voorbeeld in R. 

Relatie gemiddelde testscore en gemiddelde van de itemscores 

 Het gemiddelde voor elk van de p items in R: > colMeans(DataSWL) 

 Het gemiddelde voor de testscore in R: > mean (testscore) 

 Het gemiddelde voor de testscore is de som van de gemiddelden van de p-items. In R:  

> sum(colMeans(DataSWL) =  > mean (testscore) 

Relatie variantie testscore en (co)variantie(s) itemscores 

 De variantie van de testscore in R: > var (testscore) 

 De variantie van de testscore is niet gelijk aan de som van de varianties van de itemscores 

omdat de itemscores gecorreleerd zijn met elkaar en we moeten dus de covarianties 

meenemen in de berekening. Voor 2 items X en Y is de rekenregel: 
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> var(DataSWL$sat1 + DataSWL$sat2)  =  > var(DataSWL$sat1) + var(DataSWL$sat2) + 

cov(DataSWL$sat1,DataSWL$sat2) + cov(DataSWL$sat1,DataSWL$sat2) 

 Stel 𝑊 =  ∑ 𝑋𝑖
𝑝
𝑖=1 , dan is de rekenregel: 𝑠𝑊

2 =  ∑ 𝑠𝑋𝑖

2𝑝
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑐𝑜𝑣𝑋𝑖,𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 , wat neer komt 

op de som van alle varianties én alle covarianties: kortom, dit is de som van alle elementen in 

de variantie-covariantie matrix (S). In r: > s <- cov (DataSWL) > sum(S) = > var (testscore) 

Correlaties tussen testscore en itemscores 

 Correlatie tussen testscore en itemscore, in R: cor(DataSWL, testcore) 

Itemdiscriminatie: een hoog discriminerend item onderscheidt erg goed subjecten met een hoge dan 

wel een lage testscore, bij een laag discriminerend item is dat ondershceid minder duidelijk. 

Item-restcorrelatie: de correlatie tussen de itemscores en een somscore waarin het item niet werd 

meegenomen. In R: > cor(DataSWL$sat1, + DataSWL$sat2 + DataSWL$sat3 + DataSWL$sat4 + 

DataSWL$sat5). 

3.4 De normaalverdeling  

De dichtheidsfunctie van de normaalverdeling wordt gegeven door:  

Een speciaal geval krijg je indien μ=1 σ=1, dit is de standaard normaalverdeling: 

een afbeelding hiervan staat op de volgende pagina. 

φ(z) correspondeert met de (cumulatieve) distributiefunctie van de 

standaardnormaalverdeling. Het geeft de probabiliteit weer dat 

(onder de standaardnormaalverdeling) scores worden waargenomen 

die kleiner zijn dan (of gelijk aan) z, wat correspondeert met de 

oppervlakte onder de dichtheidsfunctie voor het interval [-∞,z]. De 

inverse φ-1(p) is het omgekeerde van de functie φ(z). Een 

probabiliteit wordt hier omgezet in een standaardnormale z-score. 

In R (uit aantekeningen): 

dnorm, phi (π): densiteitnormaalverdeling, geeft aan hoe hoog de 

curve is van de standaardnormaalverdeling, hoe waarschijnlijk het is dat 

je zo’n score te zien krijgt.  

pnorm, Phi(Π): p voor probabilty 

qnorm: inverse, het omzetten van probabiliteit naar z-scores. Bij qnorm 

moet er een proportie in. Als je er 0 in stopt zit je op - ∞. Als je er 1 in 

stopt zit je op + ∞. Als je er 0,5 in stopt dan zit je in het midden.  

3.5 Transformatie van testscores 

Ruwe testscores worden vaak getransformeerd zodat individuele scores 

beter interpreteerbaar worden, in vergelijking met andere scores. Z-

scores zijn scores die we transformeren door eerst het gemiddelde van alle scores af te trekken 

(=centreren) en daarna deze gecentreerde scores delen door de standaardafwijking. Het gemiddelde 

van Z-scores is altijd 0 en de standaardafwijking is altijd 1. Z-scores zijn doorgaans niet normaal 

verdeeld tenzij de ruwe scores zelf normaal verdeeld zijn. 

Soms wil men ruwe scores transformeren zonder dat het gemiddelde en standaardafwijking van de 

getransformeerde scores gelijk zijn aan vooropgestelde waarden. Dit doe je door eerste de ruwe 
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scores te transformeren naar Z-scores en daarna de Z-score met de gegeven waarde voor het 

gemiddelde en de standaardafwijking te herschalen en verschuiven. (T-scores) 

Om percentielscores te kunnen berekenen dienen we de ruwe scores te rangordenen. Indien alle 

scores uniek zijn is dit triviaal. Sommige scores kunnen echter meer dan één keer voorkomen 

(knopen genaamd). In R krijgen deze scores automatisch het gemiddelde van de rangnummers die ze 

zouden krijgen mochten ze verschillend zijn: 

> x <- c(1, 2, 3, 4, 5) 

> rank (x) 

[1] 1 2 3 4 5 

> x <- c(1, 2, 2, 4, 5) 

> rank (x) 

[1] 1 2,5 2,5 4 5 

> x <- c(1, 2, 2, 2, 5) 

> rank (x) 

[1] 1 3 3 3 5 

Percentielscores herschalen de rangnummers zodat de scores komen te liggen tussen 0 en 100. Stel 

dat de ruwe score ‘23’ correspondeert met een percentielscore van 10 (P10), dan betekent dit dat 

10% van de scores in de steekproef kleiner zijn dan, of gelijk zijn aan, 23. Een percentielscore van 50 

correspondeert met de mediaan. Percentielscores van 25 en 75 corresponderen met respectievelijk 

het eerste kwartiel (Q1) en het derde kwartiel (Q3). Een ruwere indeling zijn decielen waarbij het 

eerste deciel de percentielscores 1 t/m 10 bevat. Een decielscore gelijk aan 10 betekent dat de score 

behoort tot de 10% hoogste scores voor de steekproef. 

Ruwe scores (zowel gewone als getransformeerde) zijn doorgaans niet normaal verdeeld. Soms wil 

men de scores normaliseren zodat de getransformeerde scores beter een normaalverdeling volgen. 

Dit gebeurt door de ruwe scores (xi) om te zetten naar percentielscores (pci). Deze worden dan 

omgezet naar standaardnormaalscores (zi = φ−1 (pci/100) ), dit zijn de z-scores onder een 

normaalverdeling. Eventueel kunnen we de scores transformeren naar scores met een gewenst 

gemiddelde en standaardafwijking, zoals bij T-scores. 

Stanine komt van het Engelse ‘standard nine’ en verwijst naar een indeling van genormaliseerde 

scores in negen gelijke delen. Het gemiddelde is 5 en de standaardafwijking is 2. 

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 overige scores in dezelfde steekproef. Vaak wil men een 

testscore situeren  ten aanzien van een volledige doelpopulatie (bijvoorbeeld, valt deze score in de 

10% hoogste scores zoals bekomen in de doelpopulatie).  Hiervoor worden normen ontwikkeld door 

de testscore af te nemen bij een zo groot mogelijke representatieve steekproef uit de doelpopulatie, 

waarna de geschatte waarde voor het gemiddelde en de standaardafwijking van de testscore in de 

doelpopulatie berekenen.  

Normtabel: bevat de mogelijke ruwe scores van een test, samen met de corresponderende 

percentielscores, decielen, stanines, et cetera, zodat men een nieuwe score meteen kan positioneren 

ten aanzien van de doelpopulatie. Vaak worden aparte normen bepaald voor subgroepen. 

3.7 Dataset 2: 10 itemscores examen ‘Statistiek II’ 
Dit is een dataset met discrete of categorische itemscores. Het gemiddelde van een dichotoom item j 

(�̅�𝑗) correspondeert met de proportie ‘1’ antwoorden voor dit item, genoteerd als pj. pj kan men 

interpreteren als een maat van de gemakkelijkheid voor item j: hoe hoger, hoe makkelijker het item. 

Hierdoor is 1 – pj een maat van item moeilijkheid. De variantie voor item j (𝑠𝑛2
𝑗 gedeeld door n) is bij 
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dichotome items gelijk aan het product 𝑝𝑗  × (1 −  𝑝𝑗). De variantie en het gemiddelde van een 

dichotoom item zijn dus gerelateerd aan elkaar. De itemvariantie kan dan ook nooit hoger zijn dan 

0,25. 

Met 2 dichotome items zijn er 4 (2x2) mogelijke combinaties. Voor elke combinatie kunnen we tellen 

hoeveel keer deze combinatie voorkomt in de steekproef, waardoor we vier celfrequenties krijgen. 

Indien we de frequenties delen door n krijgen we vier celproporties. De proportie voor de combinatie 

(1, 1) voor 2 items j en k noteert men als pjk. De covariantie kan op dezelfde manier worden berekent 

als bij metrische items. Voor dichotome items j en k is de covariantie gelijk aan covjk = pjk – pjpk. 

De phi-coëfficient is een veelgebruikte associatiemaat voor dichotome items. We kunnen deze 

berekenen op basis van de celproporties en de marginale proporties. Op basis van pjk en de 

univariatie proporties pj en pk krijg je de volgende formule: 𝜙𝑗𝑘 =
 𝑝𝑗𝑘−  𝑝𝑗 𝑝𝑘

√ 𝑝𝑗(1− 𝑝𝑗) 𝑝𝑘(1− 𝑝𝑘)
 

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

De tetrachorische correlatiecoëfficient is bedacht door Karl Pearson. Achter elke dichotome score y 

gaat een niet-geobserveerde, latente, continue variabele schuil, genaamd y*. Subjecten variëren op 

deze continue variabelen, maar eenmaal ze een grenswaarde overschrijden krijgen ze de waarde 1, 

zo niet krijgen ze de waarde 0. y*1 en y*2 volgens samen een bivariate standaardnormaalverdeling. 

De grenswaarden verdelen het volume onder de dichtheidsfunctie in vier delen. Het totale volume is 

gelijk 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 deze waarden voor de grenswaarden en de correlatiecoëfficiënt zodat de indeling (in vier 

delen) proporties oplevert die zo dicht mogelijk aansluiten bij de geobserveerde celproporties van de 

2x2 tabel. Dichotome variabelen worden hier als een speciaal geval van ordinaal niveau beschouwd. 

Karl Pearson was een groot voorstander van de tetrachorische correlatiecoëfficiënt. De voorstanders 

van de phi-coëfficiënt hanteren voornamelijk punt-biseriële correlatiecoëfficiënt, die men voor een 

dichotoom item kan berekenen via de Pearson productmoment correlatie. De voorstanders van de 

tetrachorische correlatiecoëfficiënt berekenen de bi-seriële correlatiecoëfficiënt. 

X Y Correlatiecoëfficiënt 

Metrisch Metrisch Pearson productmoment correlatie 

Metrisch Ordinaal Polyseriële correlatie (nog niet gezien) 

Metrisch Dichotoom Biseriële correlatie (nog niet gezien) 
Punt-biseriële correlatie (nog niet gezien) 

Ordinaal Ordinaal Polychorische correlatie (nog niet gezien) 
Spearman rangcorrelatie (nog niet gezien) 
Kendalls tau (nog niet gezien) 

Dichotoom Dichotoom Phi 
Tetrachorische correlatie 
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Hoofdstuk 4 Het 1-factormodel 

4.1 Inleiding 

Voorlopig met 1 factor en met enkel metrische/numerieke indicatoren. 

Het model wordt geformuleerd op het niveau van een populatie. 

4.2 Het Griekse alfabet 
De notatie in de psychometrie en statistiek leunt sterk op het gebruik 

van Griekse letters. 

4.3 Kansvariabelen 

Stochastische/random/toevals-/kansvariabelen: variabelen waarvan we de scores nog niet hebben 

geobserveerd, deze scores zijn de uitkomst van een toevalexperiment. Er zijn discrete en continue 

kansvariabelen. 

 Observeerbare (manifeste) kansvariabelen noteren we met hoofdletters. 

 De geobserveerde scores noteren we met kleine letters. 

 Niet-observeerbare (latente) kansvariabelen noteren we met Griekse letters 

Er zijn discrete en continue kansvariabelen. Bij discrete 

kansvariabelen zijn er maar p mogelijke uitkomsten 

mogelijk, elk met een bepaalde kans (𝑓𝑥(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑝)), 

zoals met de ogen van een dobbelsteen. We noemen 𝑓𝑥(𝑥) 

de kansverdeling van X. Bij continue kansvariabelen zijn er 

oneindig veel mogelijke uitkomsten x, met elke waarde van 

x is een kansdichtheid 𝑓𝑥(𝑥) geassocieerd. 

Cumulatieve verdelingsfunctie 𝐹𝑥(𝑥): geeft de kans dat de 

waarde van een varieble X kleiner dan of gelijk is aan x: 

𝐹𝑥(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥). 

Verwachting(swaarde) E(X): het gemiddelde van een 

kansvariabele X in de populatie.  

De formules en rekenregels van slide 8 t/m 14 staan letterlijk in het formularium. 

 

 

 

 

 

4.4 Het lineaire 1-factormodel 

Het lineaire 1-factormodel is eerst beschreven door Charles Spearman. Hiernaast staat een grafische 

voorstelling van het 1-factor model. In het 1-factormodel postuleren we 1 continue latente variabele: 

de ‘factor’. De factor representeert een psychologisch construct zoals intelligentie of neuroticisme. 



Psychometrie samenvatting slides, schooljaar 2016-2017, Universiteit Gent 
Julia Saelman 

14 
 

Subjecten variëren en hebben elk een bepaalde onbekende waarde voor deze latente variabele. Dit 

model wordt ook wel een confirmatorisch factormodel genoemd omdat men op voorhand het aantal 

factoren bepaalt. Het analyseren van data via dit model noemt men confirmatorsiche factoranalyse 

(CFA). De p ‘indicatoren’ van dit psychologisch construct zijn geobserveerde (manifeste) variabelen 

(zoals subtesten en items van vragenlijsten, welke zijn gekozen omdat men vermoedt dat ze allen 

hetzelfde (latente) kenmerk proberen te meten. De relatie tussen de (metrische) indicatoren en de 

(metrische) factor is lineair, wat de afbeelding hiernaast benadrukt.  

Het statistisch model 

Het statistisch model voor indicator j van 1-factor model wordt genoteerd als: Yj = νj + λjη + ϵj, waarbij 

men Yj, νj en ϵj als kansvariabelen beschouwd. De modelparameters zijn νj, λj en θ²j voor elke j. 

 Yj     de score voor item j 

 νj     het intercept voor item j 

 λj     de factorlading voor item j 

 η     de latente variabele (de factor) met Var(η) = ψ² 

 ϵj     de errorterm van item j, met Var(ϵj) = θ² 

Assumpties: E(ϵj) = 0 en Cov(η, ϵj) = 0. De metriek is niet gedefinieerd dus maken we hier de afspraak: 

E(η) = 0 en Var(η) = ψ² = 1. 

Het congeneriek factor-model 

In deze cursus beschouwen we enkel het congeneriek 1-factormodel. 

Dit model voegt nog een assumptie toe: Cov(ϵj, ϵk). Dit betekent dat 

de errortermen tussen twee indicatoren j en k gecorreleerd zijn. Dit 

impliceert dat de enige reden waarom j en k met elkaar correleren 

de gemeenschappelijke factor is. Elke indicator wordt enkel 

beïnvloed door de gemeenschappelijke factor (η) en een indicator-

specifieke errorterm ϵj. Alle indicatoren meten dus hetzelfde, ze zijn 

‘van dezelfde soort’ (= congeneriek). Hiernaast staat een voorbeeld 

van een niet-congeneriek model. 

Implicaties van het congenerieke model: 

 Variantie van Yj 

o Var(Yj) = λ²j + Var(ϵj) 

o De totale variantie van een indicator j kan men splitsen in twee delen: 

 Een deel dat gemeenschappelijk is met de overige indicatoren door een 

factor (de communaliteit, λ²j) 

 Een deel dat uniek is voor de indicator (de unieke variantie, Var(ϵj) = θ²j) 

 Covariantie van Yj en Yk 

o Cov(Yj, Yk) = λjλk en dus Cor(Yj, Yk) = λjλk / σYj σYk 

o De volledige modelgeïmpliceerde covariantiematrix kan men vergelijken met de 

geobserveerde covariantiematrix (S), waardoor men kan bepalen of het 1-facotr 

model wel goed past bij de data door middel van een modeltoets. 
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4.5 Generatie van data volgens een 1-factormodel in R 

In slide 26 t/m 41 wordt een voorbeeld gegeven van een 1-factormodel om het beter te begrijpen. Er 

wordt hier (random) data gegenereerd, vertrekkende van factorscores en een set van vooraf 

gekende modelparameters. De volgende observaties worden gedaan: 

 Het wijzigen van de intercepten heeft enkel een effect op de gemiddelden (intercepten x10 -

> gemiddelden x10), de covariantie/correlatiematrix blijft hetzelfde. De intercepten worden 

daarom vaak genegeerd. 

 Het halveren van de factorladingen heeft zowat geen effect op de gemiddelden maar de 

correlaties zijn nu minder sterk. 

 Het verdubbelen van de errorvarianties heeft zowat geen effect op de gemiddelden maar de 

correlaties zijn opnieuw minder sterk. Het effect is identiek aan het halveren van de 

factorladingen. 

 

 

Hierboven zijn de intercepten rood, de factorladingen groen en de errortermen blauw. 

4.6 Factoranalyse 

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

van de modelparameters: de intercepten, factorladingen en varianties van de errortermen. Wij 

hanteren enkel de ‘maximum likelihood’ (ML) methode hanteren. We veronderstellen voorlopig 

maar 1 factor. Bij een factoranalyse voer je de volgende stappen uit: 

1. Selectie van de indicatoren 

2. Bepaling van de steekproef en de steekproefgrootte 

3. Verzamelen van de data en prepareren van de data voor analyse (indien we vertrekken van 

de volledige dataset in plaats vanuit de variantie-covariantie matrix (wat CFA doet) hebben 

we meer mogelijkheden) 

4. Evalueren van de modelfit: past het model bij de data? 

 Zo nee: terug naar exploratief, wellicht meer factoren nodig? 

 Zo ja: kan men het model nog vereenvoudigen? 

5. Interpretatie model parameters (enkel indien het model goed past) 

6. Optioneel: berekenen factorscores, betrouwbaarheidscoëfficiënten 

De intercepten worden niet geschat. De waardes van de errorvarianties en factorladingen op slide 36 

komen niet echt in de buurt van de ‘echte’ waarden omdat we hier de ‘gestandaardiseerde’ 

modelparameters zien, impliciet werden zowel de latente variabele als de items gestandaardiseerd. 

Dit komt omdat de functie factanal vertrekt van de geobserveerde correlatiematrix van de data en 

niet de covariantiematrix. De modeltest geeft onderaan aan dat het model best goed past bij de data 

(p = 0,974). 

In R: 

 Factoranalyse met behulp van het factanal commando: 

o Uniquenesses: de schattingen van de errorvarianties 
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o Loadings: de factorladingen 

 Factoranalyse met behulp van lavaan’s cfa commando: 

o Estimate: in deze kolom vinden we de (ruwe, niet-gestandaardiseerde) 

parameterschattingen terug. 

o Std.err: de standaardfout van de schatting (hoe kleiner, hoe preciezer). 

o z-value en bijbehorende p-waarde (P (> |z|): toetst telkens of de geschatte waarde 

gelijk is aan nul in de populatie 

o Std.lv: toont de parameterwaardes indien we enkel de latente variabele (de factor) 

standaardiseren. Dit heeft geen effect op slide 38/39 omdat de latente variabele 

reeds gestandaardiseerd is (de variantie van f is immers 1 en het gemiddelde is 0). 

o Std.all: toont de parameterwaardes indien we zowel de latente variabele als de items 

standaardiseren. Deze kolom bevat voor de factorladingen en errorvarianties 

dezelfde waarden als de output van factanal. 

De nulhypothese van de modeltoetsen luidt “het model past bij de data”. Indien de p-waarde niet 

significant is wordt de nulhypothese aanvaard: het 1-factormodel blijkt een goede beschrijving te zijn 

van de data. 

4.7 Factorscores 

Als het factormodel is gefit, kunnen we de factorscores berekenen, waarbij we proberen het 

onzichtbare zichtbaar te maken. Factorscores zijn enkel maar betrouwbaar als het factormodel goed 

past bij de data. De kwaliteit van factorscores hangt heel sterk af van de sterkte van de 

(gestandaardiseerde) factorladingen, en de errorvarianties. De factorscores zijn (hier) 

standaardnormaalscores (Z-scores die een standaardnormaalverdeling volgen). Factorscores kunnen 

we hanteren o subjecten te rangschikken op basis van hun (niet-geobserveerde) scores op de latente 

variabele. 

4.8 Factormodellen met minder parameters 

Er zijn zes verschillende modellen, maar we bespreken er maar drie omdat de intercepten niet van 

belang zijn in deze cursus. Degene die we niet bespreken zijn het essentieel congeneriek model, het 

essentieel tau-equivalent model en het essentieel parallel model (slide 44 en 45 van hoofdstuk 4). De 

drie modellen die we bespreken zijn van belang bij betrouwbaarheid in het kader van de klassieke 

testtheorie: 

 Congeneriek model: 

o Gelijk aan het ‘essentieel congeneriek’ model maar alle intercepten van de items zijn 

gelijk aan nul 

o Yj = λjη + ϵj 

 Tau-equivalent model: 

o Alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar en alle intercepten van de items zijn gelijk 

aan nul 

o Yj = λη + ϵj 

 Parallel model 

o Alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar, alle intercepten van de items zijn gelijk aan 

nul en alle errorvarianties van de items zijn gelijk aan elkaar. 

o Yj = + λη + ϵ. 
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Het opleggen van gelijkheidsrestricties zal ertoe leiden dat de (meer restrictieve) modellen minder 

goed passen bij de data. Door een model zonder deze gelijkheidsrestricties met elkaar te vergelijken 

kan men nagaan of deze gelijkheidsresricties gelden voor de huidige dataset. Indien de p-waarde van 

deze modelvergelijkingstoets niet significant is, is de restrictie (vb. gelijke factorladingen) 

aannemelijk. 

Uit de modelvergelijkingstoets op slide 50 komt uiteindelijk het volgende:

 
Het verschil tussen het tau-equivalent model en het congeneriek model is niet significant (p = 

0,3132). Voor deze data is de assumptie dat alle factorladingen gelijk zijn aan elkaar perfect 

verdedigbaar. 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 aan elkaar lijkt niet op te gaan in 

deze dataset. 

4.9 Factoranalyse van de ‘Satisfaction With Life’ schaal 

Het eerste wat opvalt uit de R-data op slide 51 t/m 53 van hoofdstuk 4 is dat de modeltoets een 

significante p-waarde oplevert (p = 0,000). Dit suggereert dat het 1-factormodel niet goed past bij de 

data. Later zal blijken dat twee factoren nodig zijn om deze data adequaat te beschrijven, waardoor 

verdere interpretatie niet veel zin heeft nu.  

4.10 Somscores 
In plaats van factorscores kunnen we ook somscores berekenen, de 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 model 

met 1 factor wel voldoende, zo ja, kunnen we de data beschrijven met een congeneriek, een tau-

equivalent dan wel een parallelmodel? En hoe betrouwbaar is deze somscore?). Dit wordt verder 

uitgelegd in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 5 Klassieke testtheorie 

5.1 Inleiding 

De klassieke testtheorie (KTT) handelt voornamelijk over de betrouwbaarheid van een testscore. De 

Item Respons Theorie (IRT) wordt gezien 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. 

5.2 KTT voor 1 subject 

Stel, we selecteren willekeurig 1 subject uit een doelpopulatie, bij dit subject i nemen we een test af 

en hierdoor krijgen we een testscore Xi = xi1. We wissen het geheugen van dit subject, keren terug in 

de tijd en nemen op hetzelfde moment opnieuw dezelfde test af en hierdoor krijgen we de nieuwe 

testscore Xi = xi2. Dit herhalen we een oneindig aantal keer. We willen van deze hele reeks scores een 

zo juist mogelijke ‘ware’ score (true score) krijgen. Nog voor we de scores hebben geobserveerd 

beschouwen we de (mogelijke) testscore van subject i als een kansvariabele, genoteerd als Xi. 

De KTT voor 1 subject vertrekt uit de volgende twee basisassumpties: 

 De ware score voor het i-de subject, genoteerd als τi (tau), is het gemiddelde van een 

oneindig aantal scores van hetzelfde subject (de verwachtingswaarde van de kansvariabele 

Xi): τi = E(Xi) 

 Het verschil tussen de (nog te observeren) testscore Xi en de ware scores τi is de meetfout: ϵi 

= Xi - τi. Hierdoor krijgen we het klassieke meetmodel voor 1 subject die stelt dat de testscore 

opgedeeld kan worden in twee delen: de ware score en de meetfout: Xi = τi + ϵi.  

Er zijn enkele implicaties van het KTT model voor 1 subject: 

 De verwachting van de meetfout voor subject i (over replicaties heen) is nul: E(ϵi ) = 0. 

 De variantie van de meetfout voor subject i (over replicaties heen) is gelijk aan de variantie 

van de testscore: Var(ϵi) = Var(Xi). 

 De standaarddeviatie van de meetfout noemen we de standaardmeetfout voor subject i: 

𝜎𝜖𝑖  = √𝑉𝑎𝑟(ϵ𝑖)  

 De informatie over de ware score van subject i wordt gedefinieerd als Ii = 1/Var(ϵi). 

5.3 KTT voor een populatie van subjecten 

Stel, we selecteren willekeurig een eerste subject uit een doelpopulatie, we nemen een test af en we 

krijgen een eerste testscore X1 = x1. De score X1 kunnen we zien als een willekeurige score getrokken 

uit de mogelijke scores die we van dat subject hadden kunnen krijgen. De ware score voor dit subject 

is τ1. We selecteren een tweede subject uit dezelfde doelpopulatie, we krijgen een tweede testscore 

X2 = x2. De ware score van dit subject is τ2. We herhalen dit een oneindig aantal keer en zo krijgen we 

een hele reeks scores. De nog niet geobserveerde testscore (van een nog niet geselecteerd subject) 

noteren we als X, en beschouwen we als een kansvariabele. De ware score van een nog niet 

geselecteerd subject noteren we als Τ (hoofdletter Tau) en beschouwen we eveneens als een 

kansvariabele, de ware score zal immers variëren over de subjecten van de populatie heen. Het 

bekende meetmodel van de KTT voor een testscore X kan geschreven worden als: X = Τ + ϵ. X, T en ϵ 

beschouwen we als kansvariabelen: 
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 X = de testscore 

 T = de ware score 

 ϵ = de meetfout van een willekeurig maar nog niet geselecteerd subject uit de doelpopulatie. 

Er zijn enkele implicaties van het KTT model voor een populatie van subjecten: 

 Het gemiddelde van de meetfouten (over alle subjecten van de populatie heen, maar ook 

over alle mogelijke replicaties heen) is nul. E(ϵ) = 0 

 De variantie van de meetfouten over subjecten en replicaties is gelijk aan het gemiddelde 

over subjecten van de individuele meetfoutvarianties: Var(ϵ) = E(Var(ϵi)) 

 De standaarddeviatie van ϵ noemt men de standaardmeetfout van test: 𝜎𝜖  = √𝑉𝑎𝑟(ϵ) 

 De correlatie tussen de ware scores T en de meetfouten ϵ is gelijk aan nul: Cov(T, ϵ) = 0 en 

dus Cor (T, ϵ) = 0. 

 De verwachte waarde voor de testscore over subjecten en replicaties is gelijk aan de 

verwachte ware score: E(X) = E(T). 

 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: Var(X) = Var(T) + Var(ϵ). 

Zijn er meerdere testen 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 twee testscores Xg en Xh van 

eenzelfde willekeurig gekozen subject onafhankelijk van elkaar verdeeld zijn. Dan kan men  de 

volgende implicaties aantonen: 

 Cov(Tg, ϵh) = 0 en dus Cor(Tg, ϵh) = 0 

 Cov(ϵg, ϵh) = 0 en dus Cor(sϵg, ϵh) = 0 

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. Men kan aantonen dat deze 

definitie impliceert dat Rel(X) = Var(T)/Var(X) = Var(T)/(Var(T)+Var(ϵ).  Deze definitie is louter 

theoretisch omdat de ware scores T onbekend zijn. De betrouwbaarheid is een getal tussen 0 en 1 en 

hangt af van de variantie van de ware scores, welke kan verschillen van populatie tot populatie. 

Betrouwbaarheid is dus niet louter een eigenschap van de test zelf maar ook van de doelpopulatie. 

Stel, we vinden een tweede testscore (X’) die parallel of equivalent is met de eerste (X). Twee testen 

zijn parallel indien: 

 τi = τ’i voor alle subjecten i 

 ϵi = ϵ’i voor alle subjecten i 

 Cov(ϵi, ϵ’i) = 0 voor alle subjecten i. 

Hieruit volgt: Var(ϵ) = Var (ϵ’), Var(T) = Var (T’) en Var(X) = Var (X’). Een tweede definitie van 

betrouwbaarheid is dan Rel(X) = Cor(X, X’). Deze definitie lijkt meer praktisch te zijn, indien we een 

parallelle test kunnen opstellen kunnen we de betrouwbaarheid bepalen. Men kan aantonen dat 

Cor(X, X’) = [Cor(X,T)]². 
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Indien verschillende testen gehanteerd worden dan is het van belang zicht te hebben op de 

betrouwbaarheid van de testscores. De betrouwbaarheid van een test is een kwaliteitskenmerk, een 

vaak gehanteerd minimum is 0,70 maar hoger is beter. In dien we de betrouwbaarheid van een test 

kennen, kunnen we de standaardmeetfout berekenen, de ware scores en hun precisie schatten, het 

effect van de lengte van een test en de correlatie tussen ware scores van 2 testen berekenen. In de 

praktijk is een schatting van de betrouwbaarheid niet zo gemakkelijk. 

5.5 Toepassingen van betrouwbaarheid 

De definitie van betrouwbaarheid Rel(X) = Var(T)/Var(X) kan men herschrijven als Var(T) = 

Rel(X)Var(X). Doordat Var(T) = Var(X) – Var(ϵ), vinden we Var(ϵ)  = [1 – Rel(X)]Var(X). De 

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

σϵ  =  √𝑉𝑎𝑟(ϵ) =  √[1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑉𝑎𝑟(𝑋). Het is van belang dat de standaardmeetfout gekend is bij 

de afname van elke test omdat het een indicatie is van de precisie van de meting. 

Indien we een aantal items van een test verdubbelen en we krijgen een nieuwe testscore X(2): wat is 

de relatie van de betrouwbaarheid van X(2) ten aanzien van de originele betrouwbaarheid Rel(X)? 

Het antwoord wordt gegeven door de Spearman-Brown formule voor dubbele testlengte: 

𝑅𝑒𝑙(𝑋(2)) =
2𝑅𝑒𝑙(𝑋)

1+𝑅𝑒𝑙(𝑋)
 

Dit is de algemene Spearman-Brown formule voor k-voudige testlengte: 𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘)) =
𝑘𝑅𝑒𝑙(𝑋)

1+(𝑘−1)𝑅𝑒𝑙(𝑋)
. 

Indien we k willen berekenen terwijl we Rel(X) en een gewenste betrouwbaarheid hebben: 

𝑘 =
[1−𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘))

[1−𝑅𝑒𝑙(𝑋(𝑘))]𝑅𝑒𝑙(𝑋)
. 

Attenuatie: de correlatie Cor(XA, XB) is vaak een onderschatting van de echte correlatie tussen de 

ware scores Cor(TA, TB) omwille van de meetfout bij zowel XA en XB. Indien we de betrouwbaarheid 

kennen van XA en XB kunnen we een correctie uitvoeren om zo het attenuatie-effect te verwijderen: 

𝐶𝑜𝑟(𝑇𝐴, 𝑇𝐵)  =
𝐶𝑜𝑟(𝑋𝐴,𝑋𝐵)

√𝑅𝑒𝑙(𝑋𝐴)𝑅𝑒𝑙(𝑋𝐵)

. Indien we de betrouwbaarheid van XA en/of XB onderschatten krijgen 

we een overcorrectie. 

5.6 Het schatten van de betrouwbaarheid 

Er zijn vier verschillende manieren op de betrouwbaarheid van een testscore X te schatten: 

 De methode via 2 parallelle testen 

Indien we twee parallelle testen X en X’ kunnen opstellen, dan volgt Rel(X) = Cor(X, X’). Dit is 

de equivalentiecoëfficiënt. De constructie van parallelle testen is echter niet evident. 

Voordat we de betrouwbaarheid schatten op basis van een steekproef, moeten we eerst 

nagaan of de assumpties van parallelle delen (items, subtesten) wel geldig zijn voor de 

huidige dataset.  Dit kan via confirmatorische factoranalyse. 

 De test-hertest methode: 2 afnames van dezelfde test over tijd 

We nemen de test twee keer af kort achter elkaar en krijgen twee testscore (XT1 en XT2). De 

twee scores zijn per definitie afkomstig van (identieke) parallelle testen en dus: 

Rel(X)=Cor(XT1 en XT2). Dit is de stabiliteitscoëfficiënt. Er zijn echter twee problemen: we 

kunnen het geheugen van subjecten niet wissen waardoor er geheugeneffecten spelen. 

Daarnaast kunnen er allerlei externe omstandigheden wijzigen indien er veel tijd zit tussen 
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afnames, die een effect kunnen hebben op de meting. De test-hertest methode is belangrijk 

bij longitudinale studies waar hetzelfde kenmerk wordt gemeten over de tijd. 

 De ‘split-half’ methode: we splitsen een bestaande test in 2 gelijke (parallelle) delen 

Stel, X is de som van p items: 𝑋 = ∑ 𝑌𝑗
𝑝
𝑗=1 . P is even, zo niet, verwijderen we een item. We 

splitsen de test in 2 parallelle delen. Voor elk deel berekenen we een nieuwe somscore: XH1 

en XH2. De betrouwbaarheid van X berekenen we als RelH(X) = Cor(XH1, XH2). RelH(X) is een 

onderschatting van de betrouwbaarheid van X, omdat zowel XH1 en 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)
. Het probleem is echter dat de opdeling arbitrair is, waarom door de helft? 

 Coëfficiënt alpha 

Als we de split-half methode herhalen voor alle mogelijke manieren waarop de set van p 

items in twee (gelijke) helften kan worden opgedeeld. Voor elke splitsing krijgen we een 

andere maat van betrouwbaarheid, alle maten samen vormen een distributie van 

betrouwbaarheidsmaten. Cronbach toonde aan dat de spreiding van de distributie relatief 

klein was, de verschillende maten liggen dicht bij elkaar en dat het rekenkundig gemiddelde 

gelijk is aan een coëfficiënt alpha. De berekening van de coëfficiënt alpha voor een test met p 

items: 𝑅𝑒𝑙(𝑋) =  𝛼 =
𝑝

𝑝−1
(

𝑉𝑎𝑟(𝑋)−∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑗)
𝑝
𝑗=1

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
). In de praktijk gaan we echter als volgt te 

werk: we berekenen de steekproef-covariantiematrix S voor de p items, de individuele 

elementen van de covariantiematrix noteren we als sjk. We berekenen de som van alle 

covarianties boven (of onder, maar niet op) de diagonaal (=O). Ook berekenen we de som 

van alle diagonaalelementen (=D). De steekproefvariantie van de testscore (s²X) is de som van 

alle elementen in de covariantie S (O+O+D=S). Een eenvoudige formule voor Cronbachs alpha 

is nu: �̂� =
𝑝

𝑝−1

𝑂+𝑂

𝑆
=

𝑝

𝑝−1

𝑆−𝐷

𝑆
. Cronbach stelde dat alpha eveneens gebruikt kan worden als 

een maat van interne consistentie, echter is het eigenlijk geen goede maat van interne 

consistentie omdat het ons niets vertelt over het aantal factoren (testdimensionaliteit) en 

omdat alpha groter wordt naarmate het aantal items stijgt. Cronbachs alpha is niet bruikbaar 

om unidimensionaliteit van de test te bepalen. Er zijn verschillende alternatieven voor alpha, 

de meeste zijn ondergrenzen voor betrouwbaarheid maar alpha is de kleinste van alle 

ondergrenzen. 

De geschatte waarde voor de betrouwbaarheid voor een testscore X op basis van een steekproef 

noteren we als 𝑅𝑒𝑙(𝑋)̂ . 

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

gemeenschappelijk psychologisch construct. Dit is eigenlijk een aspect van de constructvaliditeit van 

een test. 

5.7 Relatie met het 1-factormodel 

In de KTT wordt een meetmodel verondersteld dat gezien kan worden als een speciaal geval van het 

1-factor model. We beschouwen in het volgende p verschillende testen, Yj, elk met hun ware score 

en meetfout: Yj = Tj + ϵj. Indien de testen parallel zijn hebben ze allen dezelfde ware score en dezelfde 

meetfout waardoor we de j-index kunnen laten vallen (Y = T + ϵ), wat in het 1-factormodel zou 

worden geschreven als Yj = λη + ϵ. De latente variabele η is een herschaalde versie van de ware score 

T. Ware scores en factorscores zijn hier op een herschaling na hetzelfde. Indien we enkel 

veronderstellen dat de ware scores dezelfde zijn maar met verschillende meetfouten dan formuleren 
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we: Yj = T + ϵj, wat we in het 1-factor model zouden schrijven als het tau-equivalent model: Yj = λη + 

ϵj. Het 1-factormodel laat ook minder restrictieve modellen toe, zoals het congeneriek model: Yj = λjη 

+ ϵj. Factoranalyse laat toe om na te gaan of een congeneriek, tau-equivalent, dan wel een parallel 

model past bij de data. Indien geen van deze modellen past, heeft het geen zin om de 

betrouwbaarheid en gerelateerde concepten te berekenen volgens de formules van de KTT. Indien 

enkel een congeneriek model past, is de coëfficient alpha steevast een onderschatting van de 

betrouwbaarheid. De Spearman-Brown formule is enkel toepasbaar voor parallelle testen. 

5.8 Conclusie 

KTT richt zich vooral op de betrouwbaarheid van de testscore. De achterliggende modellen van KTT 

zijn doorgaans het parallel 1-factormodel en het tau-equivalent 1-factormodel. KTT besteed geen 

aandacht aan de karakteristieken van de items zelf (dit doet de IRT) en kijkt vooral naar meetfouten, 

andere aspecten die de testscores ook kunnen beïnvloeden worden niet bestudeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psychometrie samenvatting slides, schooljaar 2016-2017, Universiteit Gent 
Julia Saelman 

23 
 

Hoofdstuk 6 Factoranalyse met meerdere factoren 

6.1 Factoranalyse met meerdere factoren 

 η numeriek η categorisch 

y numeriek Factoranalyse Latente profiel modellen 

y categorisch Latente trek modellen (IRT) Latente klasse modellen 

Bij factoranalyse beschouwen we zowel de latente variabelen als de indicatoren als numerieke 

metrische variabelen. Factoranalyse is met voorsprong de meest gebruikte vorm van de latente 

variabele benadering. 

De lokale onafhankelijkheidshypothese: de latente variabelen beïnvloeden de indicatoren, dit is het 

kernidee van de latente variabele benadering. 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. Indien men de indicatoren zou 

uitzuiveren voor het effect van de latente variabelen (uitpartialiseren), dan zouden de indicatoren 

niet langer correleren met elkaar. Alles wat overblijft is namelijk ruis, meetfout of informatie die 

uniek is voor de indicator (lokale onafhankelijkheidshypothese). 

6.2 Voorbeelden van factormodellen 
 

Figuur 1: 1-factor congeneriek model 

1 factor met als enige oorzaak de indicatoren. Behalve 

de (unieke) errorterm, wordt elk item enkel beïnvloed 

door die ene factor (items zijn congeneriek). De 

factorladingen vatten we samen in de ‘Lambda’ matrix, 

De rijen zijn de indicatoren, de kolommen zijn de factoren 

 

Figuur 2: 1-factor (niet-congeneriek) model 

Items Y2 en Y4 hebben naast de gemeenschappelijke factor nog iets met 

elkaar gemeen maar we weten niet wat. Experten moeten misschien 

de items opnieuw evalueren en desnoods nieuwe bedenken. Een 

verklaring is dat 1 factor misschien niet volstaat. 

 

 Figuur 3: factormodel met twee 

gecorreleerde factoren De eerste drie items beschouwen 

we als indicatoren van de eerste factor, de laatste drie items 

als indicatoren van de tweede factor. Dit model is 

‘factorieel eenduidig’: elke indicator hangt samen met slechts 

1 factor (gerelateerd aan simple structure). De ‘Lambda’ 

matrix bevat nu twee kolommen. 
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Figuur 4: factormodel met twee gecorreleerde factoren en 

kruisladingen 

Dit model bevat twee ‘kruisladingen’: Y3 en Y4 

zijn indicatoren van zowel η1 als η2. Bij 

testconstructie is dit een signaal dat de twee 

items ambigue zijn. Experts moeten misschien 

de items opnieuw evalueren en desnoods 

nieuwe bedenken. Dit model is ‘factorieel 

complex’: er is geen eenduidige relatie tussen 

de indicatoren en de factoren. 

 

Figuur 5: 'multiple group' factormodel 

In hoeverre zijn de modelparameters dezelfde 

in beide groepen? Er is ook het probleem van 

meetinvariantie: is de relatie tussen de 

indicatoren en de factoren hetzelfde in beide 

groepen? 

 

 

 

Figuur 6: mimic model 

Mimic: multiple indicators, multiple causes. X1 en X2 zijn exogene 

geobserveerde variabelen (geslacht, leeftijd). Indien er een rechtstreeks 

effect is op een indicator dan is de indicator niet ‘equivalent’ voor de 

verschillende waardes van X (item bias). Indien er een rechtstreeks 

effect is op een factor dan is dat een mogelijke verklaring voor de 

variabiliteit van de factor. Het mimic model is eigenlijk een voorbeeld 

van een structureel vergelijkingsmodel (SEM). 

Figuur 5: bifactor model 

Een ‘globale’ factor (η1) heeft een invloed op alle indicatoren. Twee 

specifieke factoren (η1 en η2) hebben enkel een invloed op een subset van 

indicatoren. De factoren zijn niet gecorreleerd (‘orthogonaal’). 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  (bijv. 

zelfrapportage). Hoewel conceptueel heel aantrekkelijk, zijn bifactor 

modellen heel controversieel. 

Figuur 6: tweede-orde factormodel 

η1 , η2 en η3 zijn eerste-orde factoren. η4 is een tweede-orde factor. 

Tweede-orde (en hogere orde) factormodellen zijn heel populair. In 

de intelligentieliteratuur correspondeert η4 vaak met de g-factor en is 

η1 bijvoorbeeld verbale intelligentie. 
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Figuur 7: structureel vergelijkingsmodel 

Dit model (SEM) postuleert effecten tussen latente 

variabelen en is wellicht het meest relevante statistisch 

model voor de sociale- en gedragswetenschappen. 

 

 

 

Figuur 8: exploratief factormodel 

Het aantal factoren ligt nog niet vast. We willen weten welke items samen 

horen (= laden op dezelfde factor). In tegenstelling tot confirmatorische 

factormodellen, waar vele factorladingen op 

voorhand op nul worden gefixeerd, worden alle 

factorladingen geschat. Rotatie is een essentieel 

onderdeel van exploratieve factoranalyse. De 

Lambda matrix staat hiernaast (in het geval van 2 

factoren en zonder identificatie-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 (ook SPSS), heel populair 

Confirmatorische factoranalyse (CFA): 

 Gegeven een factormodel (met een vast aantal factoren en hun relaties met de indicatoren), 

past het model bij de data? 

 CFA 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 

Het werk van Galton en Pearson resulteerde in de correlatiecoëfficient, waarna Yule een paper 

publiceerde omtrent meervoudige en partiële correlateerde, Het 1-factor model werd eerst 

geformuleerd door Charles Spearman, hij hanteerde de term ‘factor’ ook als eerst. Thurstone 

introduceert factoranalyse met meerdere factoren, samen met het concept ‘simple structure’. Door 

het werk van Lawley krijgt factoranalyse een grondige statistische onderbouwing. Tussen de jaren 50 

en 70 werd factoranalyse overal toegepast op multivariate data. Harman & Jones introduceren een 

Gauss-Seidel minres algoritme. Jöreskog beschrijft een methode om de Maximum Likelihood 

oplossing efficiënt te bekomen. Guilford hanteert procrustes analyse om een matrix met 

factorladingen te transformeren. Bock, Bargmann en Jöreskog beklemtonen het hypothesetoetsend 
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karakter van factoranalyse en Jöreskog introduceert de term confirmatorische factoranalyse. 

Jöreskog en Sörgborn ontwikkelen LISREL welke gebruikt kon worden voor CFA. CFA is niet 

beschikbaar in SPSS waardoor de techniek nauwelijks werd gehanteerd. Pas vrij recent is open-

source en gratis toegankelijke software voor CFA beschikbaar. 

6.5 Exploratieve factoranalyse: oude stijl 

De stappen om een EFA uit te voeren: 

1. Selectie van indicatoren (subtesten, items) 

2. Bepaling van de steekproef en de steekproefgrootte 

3. Verzamelen van de data, en preparen van de data voor analyse (EFA vertrekt gewoonlijk 

vanuit de correlatiematrix) 

4. Selecteer een methode om het factoren te extraheren 

5. Bepaal hoeveel factoren er moeten worden weerhouden 

6. Indien er meer dan 1 factor is, roteer dan de factoroplossing om een betere interpretatie van 

de factoren te krijgen 

7. Optioneel: selecteer een methode om factor scores te berekenen 

8. Optioneel: repliceer de factorstructuur in een onafhankelijke steekproef 

De grootste moeilijkheid bij EFA is hoeveel factoren we moeten weerhouden. Het belangrijkste 

criterium is de inhoudelijke interpretatie van de factoren. Niet-inhoudelijke criteria voor het bepalen 

van het aantal factoren zijn: 

 Kaiser criterium 

Selecteer enkel deze factoren/componenten met een eigenwaarde groter dan 1.0. Bij 

ongerelateerde indicatoren zijn de eigenwaarden zo goed als gelijk aan 1. Dit criterium is 

redelijk onbetrouwbaar maar wordt wel het meest gebruikt. 

 Scree test 

Zoek de ‘knik’ in de curve. Dit is altijd subjectief, vaak is deze nergens te bespeuren. 

 Parallel Analysis (95 percentiel) 

Gebaseerd op random ongecorreleerde data met zelfde steekproefgrootte 

 Goodness-of-fit maten 

Underfactoring: te weinig factoren 

Overfactoring: te veel factoren 

Rotatie is enkel vanaf meer dan 1 factor en enkel bij EFA. Het is bedoeld om een interpreteerbare 

oplossing te krijgen. ‘Simple structure’ is een eenvoudig interpreteerbare factoroplossing waarbij 

idealiter elke factor wordt gedefinieerd door een subset van indicatoren die hoog laden op deze 

factor en waarbij elke indicator een hoge gestandaardiseerde lading op 1 factor (primary loading) 

heeft, en zo goed als geen lading op de overige factoren (cross-loadings). Rotatie heeft geen effect op 

de communaliteiten, de unieke errorvarianteis of op de evaluatie van het aantal factoren. Er zijn 

twee soorten rotaties: 

 Orthogonale rotatie (varimax) 

Elke as roteert evenveel. De factoren zijn niet-gecorreleerd (assen staan loodrecht op elkaar). 

Deze rotatie wordt het meest gebruikt, maar indien de latente variabelen theoretisch gezien 

wel correleren, dan leidt een orthogonale rotatie soms tot een misleidende oplossing. 
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 Oblique rotatie (promax) 

De ene as roteert meer dan de andere. De factoren mogen met elkaar correleren (geen 

loodrechte assen). Je krijgt ook informatie over de correlaties tussen de factoren, deze 

methode wordt te weinig gebruikt. 

Hoe moet je een factoroplossing interpreteren en evalueren? 

 Bekijk de zinvolheid en interpreteerbaarheid van de factoren. Factoren dienen conceptueel 

en empirisch relevant te zijn. Sluit niet-substantiële verklaringen zoals methode-effecten uit. 

 Elimineer slecht gedefinieerde factoren zoals factoren met slechts 1 of 2 indicatoren die hoog 

laden op de factor of factoren waarvan alle indicatoren een lage lading hebben. 

 Elimineer slechte items, zoals items die hoog laden op meerdere factoren (cross-loadings) of 

een item met lage factorladingen op alle factoren (low communalities). 

6.6 Exploratieve factoranalyse: via CFA 

Exploratieve factoranalyse oude stijl heeft enkele nadelen: er wordt doorgaans geen 

standaardfouten bij de factorladingen gerapporteerd, eventuele identificatieproblemen vallen 

hierdoor niet op, andere software voor EFA en CFA staat een coherent gebruik van factoranalyse in 

de weg, CFA kan ook overweg met categorische data. 

CFA kan ook worden gebruikt voor exploratieve factoranalyse, al blijft soms de vraag of een ‘pure’ 

exploratieve analyse wel echt nodig is. Van te voren is er vaak al sprake van een factorstructuur, 

waarom zouden we die voorkennis niet gebruiken in de analyse door meteen CFA te hanteren. 

6.7 Factoranalyse van de ‘Satisfaction With Life’ schaal 

Zie slides 48 t/m 55 voor een voorbeeld. 

‘Modification indices’ geven suggesties om de modelfit te verbeteren. Dit zijn telkens correlaties 

tussen de errortermen van enkele items. 

6.8 Confirmatorische factoranalyse 

We beschikken op voorhand over een hypothese omtrent het aantal factoren (en hun betekenis), 

welke indicatoren samenhangen met elk van de factoren en of de factoren gecorreleerd zijn of niet. 

We gaan na of dit vooropgesteld model past bij de data door te kijken naar de modeltoets (bij 

voorkeur niet significant). Bij grotere steekproeven kijken we ook naar andere fitmaten (bijv. CFI, 

RMSEA en SRMR) om te kijken of het model past. De analyse vertrekt van ruwe data of van de 

covariantiematrix (niét correlatiematrix). Indien het model niet goed past zijn er allemaal manieren 

om na te gaan waar het niet past.  

Is het model een goede fit: 

 CFI > 0.90 wijst op een redelijke fit. 

 RMSEA en SRMR hebben we het liefst kleiner dan 0.05 maar toch zeker kleiner dan 0.06 

 p > 0.05 



Psychometrie samenvatting slides, schooljaar 2016-2017, Universiteit Gent 
Julia Saelman 

28 
 

Hoofdstuk 7 Item Respons Theorie (IRT) 

7.1 Inleiding 
De vier combinaties van de moderne ‘latente variabele’ benadering: 

 η numeriek η categorisch 

y numeriek Factor-analyse Latente profiel modellen 

y categorisch Latente trek modellen (IRT) Latente klasse modellen 

Bij IRT beschouwen we de latente variabelen η1, η2, … als continue metrische variabelen; de 

indicatoren Y1, Y2 … zijn echter categorisch (nominaal, ordinaal). De ‘oude’ benaming ‘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 voornamelijke dichotome 

items. 

Vroeger had men grote problemen met een factoranalyse met dichotome items. Men vertrok eerst 

van een correlatiematrix gebaseerd op de phi-coëfficiënt maar dat bleek niet te werken, waarna men 

vertrok van de correlatiematrix gebaseerd op de tetrachorische correlaties. Christofferssom 

gebruikte de schattingsmethode “weighted least squares” om het factormodel met dichotome items 

te fitten. Muthén bouwde hierop verder en ontwikkelde commerciële software (eerst LISCOMP, 

daarna Mplus).  

Kenmerken van de factoranalyse benadering: 

 Computationeel heel efficiënt, ook met veel latente variabelen 

 Door te vertrekken van tetrachorische correlaties (en dus enkel informatie over itemparen), 

gebruikt men niet alle informatie die vervat zit in de data, maar enkel univariatie en bivariate 

informatie, waardoor men spreekt van de limited information approach 

 Nadelen: 

o Enkel ‘probit’ link is mogelijk (geen logit, of andere) 

o Werkt voor dichotome en ordinale variabelen, maar niet voor andere categorische 

variabelen (bijv. nominale items met meer dan 2 categorieën) 

o Geen elegante oplossing voor missing data, geclusterde data etc. 

De IRT komt oorspronkelijk uit de wereld van educational testing waardoor de latente trek die men 

voor ogen had ‘cognitive ability’ was. De naam IRT suggereert een nieuwe focus: het item zelf (en 

niet zozeer de volledige test). Lord, Rascj, Birnbaum en Samejima waren de pioniers. Vanaf Lord werd 

de term IRT de standaard benaming. 

Kenmerken van de IRT benadering: 

 Zowel probit als logit functies kunnen worden gebruikt 

 Sterk gerelateerd aan generalizes linear mixed models 

 De ‘marginal maximum likelihood’ methode gebruikt alle informatie; men noemt dit een full 

information approach 

 Kan beter omgaan met missing data, geclusterde data etc. 

 Nadelen: 
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o Op enkele speciale gevallen na is het computationeel heel lastig. In de praktijk wordt 

het bijna uitsluitend gehanteerd met slechts 1 latente variabele (tegenwoordig meer 

toepassingen met meerdere factoren, multidimensional IRT) 

o Geen mogelijkheid om (causale) effecten tussen de factoren te modelleren (zoals bij 

SEM) 

IRT en factoranalyse (met dichotome items) werden ten onrechte lange tijd gezien als twee 

verschillende methodes. Tegenwoordig zijn ze verenigd: de moderne latente variabele benadering, 

welke is geïmplenteerd in moderne SEM software. IRT is tegenwoordig gewoon factoranalyse met 

dichotome items en omgekeerd, er is geen onderscheid meer. Het is evengoed exploratorisch als 

confirmatorisch en meerdere latente variabelen zijn perfect mogelijk. 

7.2 De niet-lineaire relatie tussen 1 item en de latente variabele 
De relatie van een numeriek item en een numerieke latente variabele is lineair. 

We kunnen enkel de scores 0 of 1 observeren bij een dichotoom 

item, maar hoe hoger de waarde op de latente variabele, hoe meer 

‘kans’ dat de score gelijk is aan 1. 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) 

en item karakteristieke curve (ICC). Een lineaire relatie is echter niet 

geschikt voor dichtotome items, voor extreme waarden op de 

latente variabelen kunnen we kansen krijgen die kleiner zijn dan 0 of 

groter dan 1. De relatie is ook niet over de hele range van de latente 

variabele gelijk. Alternatieven voor de lineaire relatie zijn de 

stapfunctie, een cumulatieve verdelingsfunctie van de 

standaardnormaal verdeling of een cumulatieve verdelingsfunctie 

van de logische verdeling. Voor de stapfunctie is echter de vraag, 

wat doen we met makkelijke/moeilijke items? 

De term moeilijkheid heeft een vanzelfsprekende betekenis in een 

evaluatiecontext, maar IRT kan evengoed worden toegepast in een 

andere context. Voorbeeld item depressie vragenlijst: “subject has 

already attempted suicide” of “subject often cries without any 

reason”. Ongeacht de mate van depressive is het eerste item 

ernstiger dan het tweede, dus in plaats van moeilijkheid zou men 

hier beter spreken van ‘item ernst’. 

Het normaalogief model van Lord hanteert de cumulatieve 

verdelingsfunctie van de standaardnormaalverdeling φ(z) voor de item 

responsfunctie. Dit is de probit benadering. Item moeilijkheid (bj) 

kunnen we toepassen in het normaalogief model: hoe moeilijker het 

item, hoe meer de grafiek naar rechts verschuift (zie hierboven). Hoe 

minder een item discrimineert (aj), hoe vlakker de curve (zie rechts). 

Verschillende combinatie voor aj en bj zijn mogelijk. 
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De gis-coëfficient cj zorgt ervoor dat zelfs indien η = -∞, er 

toch nog een kans bestaat dat het item juist wordt 

beantwoord (zie rechts). 

De formule voor de cumulatieve verdelingsfunctie van de 

standaardnormaalverdeling kan geschreven worden als 

∫ 𝜙(𝑧)𝑑𝑧
𝑧

−∞
. In R hanteren we de pnorm functie. Vroeger gaf 

men voorkeur aan de cumulatieve verdelingsfunctie van de 

logistische verdeling (
1

1+exp (−𝑧)
). Er is nauwelijks een verschil 

tussen de standaardnormale en de logistische cumulatieve 

verdelingsfunctie. Deze benadering heet de logit benadering. 

In het logistisch (ogief) model hanteren we de cumulatieve 

verdelingsfunctie van de logistische verdeling ψ(z) voor de item 

respons functie (zie rechts).  De standaardnormale en logistische 

responsfuncties worden allebei evenveel gebruikt. De X-as heeft wel 

telkens een andere schaal en de parameterschattingen zullen 

verschillen. De inverse van φ(z) noemt men de probit functie 

(probability unit), en de resulterende z-scores noemen we probits. 

De inverse van ψ(z) noemt men de logit functie, en de resulterende 

scores noemen we logits. De logit schaal is ongeveer 1.7 keer de 

probit schaal. 

IRT modellen hanteren voor elk item j 1, 2 of 3 parameters: de moeilijkheid bj, de 

discrimineerbaarheid aj en de gis-coëfficiënt cj. Het 1-parameter, 2-parameter en 3-parameter logisch 

model noteren we als 1PL, 2PL en 3PL. Voor normaalogieve modellen spreken we van 1-paramter, 2-

paramter en 3-parameter normaalogieve modellen. In deze cursus bespreken we enkel 1P en 2P 

unidimensionele IRT modellen. 

7.3 Dataset 2: 10 itemscores examen ‘Statistiek II’ 
Een antwoordpatroon is een specifieke combinatie van 1/0 scores voor de x items. Stel er zijn 10 

items dan zijn er 210 = 1024 mogelijke antwoorden. 

7.4 De essentie van IRT 

Subject kenmerk: de mate waarin men de leerstof beheerst is afhankelijk van het subject (ability is 

dus een subject kenmerk). Hoe beter men de leerstof beheerst, hoe meer waarschijnlijk het wordt 

dat het merendeel van de vragen/items juist worden beantwoord.  

Item kenmerken: sommige vragen zijn makkelijker/moeilijker dan andere en/of discrimineren 

beter/minder dan andere. 

Calibratie van een test: items worden grondig bestudeerd vooraf bij een representatieve steekproef 

en slechte items worden eventueel vervangen. 

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. Gegeven een bepaald 

beheersingsniveau (een specifieke waarde voor η) en gegeven de item kenmerken, poogt een IRT 

model de waarschijnlijkheid aan te geven dat we een bepaald antwoordpatroon observeren (en die 

kans hangt af van de item kenmerken. Eenmaal alle parameters van het IRT model werden geschat, 
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kunnen we de ability scores (factorscores) berekenen op basis van de geobserveerde 

antwoordpatronen voor elk subject. Dit kan echter enkel als het IRT model goed past bij de data. 

7.5 Het statistisch model voor IRT 

Algemene formulering IRT model met dichotome items: 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝑃𝑗 = 𝐹(𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 , 𝜂) 

 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) is de conditionele kans (want enkel voor een gegeven waarde 𝜂) dat we voor 

item j de score 1 observeren. 

 F() is een item responsfunctie (bijv. normaal of logistisch) 

 aj en bj en eventueel cj zijn de item parameters. 

In de klassieke IRT notatie wordt een 2-parameter model als volgt 

geschreven: 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝑃𝑗 = 𝐹[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)]. 

Het Rasch Model heeft 1 item parameter (item moeilijkheid bj en aj = 1 

voor alle j). Dit is traditioneel enkel met de logistische item 

responsfunctie. De item responsfuncties voor het Rasch model voor 

verschillende items kruisen elkaar nooit. Hiernaast staat de IRF voor 

drie items met b1 = -1, b2 = 0 en b3 = 1. De test responsfunctie is de som van alle individuele item 

responsfuncties. De Y-as zal variëren tussen 0 en p (net zoals de somscores). 

Indien we de normaalverdeling hanteren voor de item 

responsfuncties kunnen we het 2-parameter IRT model schrijven als 

𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝜙[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)]. 

Indien we de logistische verdeling hanteren schrijven we het 2PL 

model als 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) = 𝜓[𝑎𝑗(𝜂 − 𝑏𝑗)] =
exp [𝑎𝑗(𝜂−𝑏𝑗)]

1+𝑒xp [𝑎𝑗(𝜂−𝑏𝑗)]
. Het 2PL 

model is wellicht het meest gebruikte model. De item 

responsfuncties voor het 2PL model kunnen elkaar wel kruisen. 

Hiernaast staat de IRF voor drie items met (a1 = 1, b1 = -1), (a2 = 0.4, 

b2 = 0), (a3 = 2, b3 = -1). 

Hiernaast staat een voorbeeld van een test responsfunctie van een 2P 

model voor 5 items, met bj = -2, -1, -0.5, 0, 1 en aj = 0.4, 1.2, 1, 0.6, 0.5. 

7.6 schatting van de item parameters (optioneel) 

/ 

7.7 Schatting van subject parameters (optioneel) 

/ 

7.8 IRT in de praktijk 

Eerst moeten we nagaan of het IRT model wel past bij de data: Rasch, 1P, 2P etc. Is 1 latente 

variabele wel voldoende of zijn er meerdere nodig? Indien het model past kunnen we op basis van de 

geschatte item parameters (aj en bj) de kwaliteit van de items evalueren en kunnen we de 

factorscores berekenen: de geschatte η-waarde voor elk subject. 
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Subject parameters: de geschatte waardes voor �̂�𝑖  voor elk subject (dit zijn gewoon de factorscores). 

De factorscores kunnen we naar believen transformeren. 

Indien het IRT model goed past bij de data zal er een grote overeenstemming zijn tussen de 

factorscore en de somscore (en dus een hoge correlatie). Bij 2P modellen is de rangschikking van de 

subjecten niet noodzakelijk dezelfde als deze bekomen is door de somscore. 

7.9 Item en test informatie 

Elk item in de test levert informatie over de latente variabele η, maar de hoeveelheid informatie 

hangt af van de item parameters en de waarde van η. We noteren daarom de informatie van een 

item j als een functie van η: item informatie = Ij (η). Item informatie laat zien voor welke waardes van 

η het item het ‘meest informatief’ is. Test informatie is de som van alle item informatie (𝐼(𝜂) =

∑ 𝐼𝑗(𝜂)
𝑝
𝑗=1 . Test informatie geeft aan voor welke waardes van η de test het meest informatief is. 
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7.10 Toepassingen van IRT 

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/vragen evalueren. De goede items 

worden behouden, de minder goede items worden verwijderd. Op termijn verzamelen we heel veel 

items (item bank), dei we kunnen gebruiken voor het ontwerp van een ‘Mastery’ test en adaptief 

testen. 

In sommige domeinen maakt men onderscheid tussen ‘masters’ 

en ‘niet-masters’ (het beheersen van een domein in 

voldoende/onvoldoende mate). Een mastery test onderscheid 

masters 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 minimum niveau). Hiertoe 

kan men op basis van bestaande items in een item bank, een 

selectie maken van items zodat de test zeer informatief is in de 

buurt van ηmaster. Ver onder of boven ηc hoeft de test weinig 

informatief te zijn. Het vinden van de meest geschikte items voor 

een dergelijke test gebeurt op basis van gespecialiseerde 

optimalisatie algoritmes. 

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). Dit kan leiden tot veel 

kortere testen, zodra duidelijk wordt dat iemand een hoge waarde heeft op de latente schaal (η) 

heeft het 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, maar het is niet geschikt voor alle doeleinden. 

Item bias/item vertekening: voor dezelfde waarde η verschilt de kans 𝑃(𝑌𝑗 = 1|𝜂) over groepen 

heen.  Soms wordt een item systematisch anders gescoord door verschillende subpopulaties of 

groepen. Het kan dat het item op een andere wijze geïnterpreteerd wordt in de verschillende 

groepen, of beschikken de groepen over andere achtergrondkennis. Dit wordt ook wel differential 

item functioning (DIF) genoemd. Indien items bias vertonen kan de hele test vertekend zijn, 

waardoor men de testscores niet langer kan vergelijken tussen de groepen. Men wil dit voorkomen 

bij testconstructies en streeft naar item fairness voor alle items en ook test fairness. Een methode 

om dit na te gaan is het zelfde IRT model schatten in verschillende groepen, en statistisch vergelijken 

van de item parameters. 

Equating: het gelijkschalen van scores. 

Horizontal equating: gelijkschalen van scores van verschillende testen die allen hetzelfde pogen te 

meten 

Vertical equating: gelijkschalen van scores van testen met een verschillend bereik (meer informatief 

voor ofwel de onderkant, dan wel de bovenkant van de latente schaal). 

Ook kan men afwijkende antwoordpatronen detecteren en verandering (op de latente schaal) over 

de tijd heen detecteren. IRT kan ook het onderdeel zijn van een groter structureel 

vergelijkingsmodel. 
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Hoofdstuk 8 Validiteit 

8.1 Inleiding & 8.2 Belang van validiteit 
Validiteit van een meetinstrument: meet de test wat het poogt te meten? In deze cursus bespreken 

we enkel deze vorm van validiteit. 

Validiteit van wetenschappelijk onderzoek: is het onderzoek zo uitgevoerd dat de conclusies ‘geldig’ 

zijn? Dit hangt af van onder andere de onderzoeksopzet, steekproeftrekking, metingen, statistische 

analyses. Interne validiteit (geen confounding), externe validiteit (kan men generaliseren?), 

ecologische validiteit (van labo naar de echte wereld). Dit is belangrijk omdat de verbanden die we 

vinden misschien gelden voor de gemeten scores maar niet noodzakelijk voor de psychologische 

constructen die we wensen te meten. 

Validiteit in de (klinische) (psycho)diagnostiek: is de diagnose correct? Een fout instrument heeft 

menselijke, financiële en maatschappelijke gevolgen. 

8.3 Korte historiek van het concept validiteit 

Eerste validiteitsstudie omtrent psychologische testen werd gedaan door Clark Wissler. Kelley 

formuleerde de basisdefinitie van validiteit: een meetinstrument is valide indien ze meet wat ze 

poogt te meten. In de jaren 30 – 50 verschuift het accent naar criterium validiteit (het voorspellen 

van andere maten), dit kan men namelijk objectief bepalen. In 1954 publiceert APA onder leiding van 

Cronbach de “Technical Recommendations for Psychological Tests and Diagnostic Techniques”. Zij 

kwamen met vier soorten validiteit: concurrente validiteit, predictieve validiteit, inhoudsvaliditeit en 

construct validiteit. Later werden concurrente en predictieve samengevoegd naar criterium validiteit. 

Messick maakte van validiteit opnieuw 1 construct. 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. Dit is grotendeels overgenomen door de APA. Borsboom relateerde validiteit 

opnieuw aan de test zelf. 

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, nu zien we dit meer als verschillende 

aspecten van validiteit, of verschillende manieren om evidentie te vergaren voor de validiteit van een 

meetinstrument. Een overzicht: 

 Construct validiteit/begripsvaliditeit (convergerende en discriminante validiteit) 

 Validiteit ‘op zicht’, inhoudsvaliditeit 

 Criterium validiteit (concurrente en predictieve validiteit) 

Construct validiteit: een overkoepelende term voor alles wat met validiteit te maken heeft en stelt de 

vraag of de meting zich gedraagt zoals de theorie het voorschrijft. Centraal staat dus de theorie 

omtrent het construct: waar staat het construct echt voor (afbakening) en hoe verhoudt het 

construct zich ten aanzien van andere constructen of wat is het nomologisch netwerk van het 

construct (de relatie van het construct met gerelateerde constructen en gedragingen). 

Convergerende validiteit: in hoeverre zijn de metingen die theoretisch niet verondersteld worden te 

correleren inderdaad gecorreleerd met elkaar? 

Discriminante validiteit: in hoeverre zijn de metingen die theoretisch niet verondersteld worden te 

correleren, inderdaad niet gecorreleerd met elkaar? 
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Construct validiteit kan men zien als de accumulatie van evidentie van convergerende en 

discriminante validiteit gebaseerd op vele verschillende studies met verschillende groepen, in 

verschillende contexten etc. De multitrait-multimethod matrix (MTMM) werd door Campbell en Fiske 

voorgesteld als een methode om convergerende en discriminante validiteit te beoordelen. De 

moderne manier hanteert confirmatorische factor analyse (CFA) of structurele vergelijkingsmodellen 

(SEM). 

Validiteit ‘op zicht’ wordt ook face validity genoemd. Dit is wellicht de zwakste vorm van validiteit. 

Een test heeft face validiteit indien het lijkt alsof ze meet wat ze poogt te meten. Dit wordt 

beoordeeld op basis van de inhoud van de items. In tegenstelling tot inhoudsvaliditeit kan een 

beoordeling subjectief en gebaseerd op niet-experten. 

Inhoudsvaliditeit (content validity) stelt de vraag of de inhoud van de items overeen komt met de 

betekenis van het construct: peilen alle items naar het beoogde construct, komen alle deelaspecten 

van het construct aan bod en wordt de volledige reikwijdte van het construct afgedekt door de 

items? Dit kan enkel beoordeeld worden door experten die het construct door en door kennen. 

Lawsche ontwikkelde een methode waarbij experten moesten aangeven hoe essentieel ze een item 

vonden. De mate van agreement tussen experten werd uitgedrukt in een content validity ratio (CVR) 

per item. Dit is vaak een bron van discussie. Vooral gebruikt bij achievement tests en 

vaardigheidstesten. 

Criterium validiteit stelt de vraag in hoeverre een meetinstrument een criterium variabele kan 

voorspellen. 

Concurrente validiteit: metingen worden gelijktijdig gemeten. Stel dat men over een meetinstrument 

beschikt die ‘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. 

Predictieve validiteit: het criterium wordt in de toekomst gemeten. Kan een cognitieve test voor 

jobperformatie voorspellen wat (enige tijd later) de performatiescores van de werknemer zullen zijn 

zoals gegeven door de leidinggevende. Data-analytische techniek: correlatie, regressie of SEM. De 

correlaties schommelen in de praktijk ergens tussen 0.10 en 0.40. Er is ook het probleem van range 

restrictie: om een goede schatting van een correlatie te bekomen moeten beide betrokken 

variabelen voldoende spreiding. Echter zijn er vaak enkel criteriumscores beschikbaar voor een 

subgroep van de populatie waardoor de spreiding van de criteriumscores beperkt is, 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. 

Een concept gerelateerd aan criterium validiteit is predictieve utiliteit. Dit is het voordeel (doorgaans 

uitgedrukt in geldwaarde) die een beslissing op basis van het meetinstrument op termijn opbrengt. 

8.5 Validiteit versus betrouwbaarheid 
Validiteit en betrouwbaarheid worden vaak door elkaar gebruikt. Betrouwbaarheid is gerelateerd 

aan meetfout (hoe meer meetfout, hoe lager de betrouwbaarheid). Het ideale meetinstrument is 

heel betrouwbaar en uiterst valide. 

Een test die heel betrouwbaar is maar niet valide: een weegschaal die aangeeft dat je 60kg weegt 

terwijl je in werkelijkheid 70kg weegt. 
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Een test die valide is maar heel onbetrouwbaar: soms is de meetfout aanzienlijk en de score dus 

onbetrouwbaar, ondanks evidentie dat het meetinstrument valide is. Onbetrouwbaar is 

onwetenschappelijk en dus in de praktijk wellicht niet bruikbaar. 

8.6 Conclusie 

De validiteit van een meetinstrument is essentieel, maar het bewijzen dat een meetinstrument valide 

is en dus meet wat ze poogt te meten, is niet evident en moeten we 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 nog niet hebben besproken. 

 


