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🏗
Hoofdstuk 3: 
Constructvaliditeit: evidentie 
als basis voor testinterpretatie 
(elina margashvili)
Algemeen:

Validiteitsbegrip van Messick opgedeelt obv evidance en consequence als 
basis

Constructvaliditeit: de evidentie en de rationales die steun bieden aan de 
betrouwbaarheid van een score-interpretatie itv concepten die zowel 
testprestatie als relaties met andere variabelen verklaren

Combinatie van data en theorie 

In welke mate kunnen we die scoreinterpretatie vertrouwen?

Het gaat over zowel over empirische bevindignen als theoretisch kader, 
om te kijken vertrouwen te hebben in interpretaties en verklarende 
begrippen vb depressie, analoog redeneren, consciëntieusheid,... 
concepten die we meten met ons instrument dat die verklaren hoe 
mensen presteren of antwoorden op die test en verklaren hoe mensen 
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op andere testen gaan reageren bepaald nontestgedrag dus realties 
verklaren tussen testgedrag en niettestgedrag

De vraag of de resultaten van een onderzoek wel werkelijk een indicatie 
zijn voor het begrip waarover je een uitspraak wilt doen. Resultaten van 
een onderzoek kunnen perfect aansluiten bij de theorie, maar er kan 
onvoldoende rekening zijn gehouden met andere variabelen die ook 
invloed hebben op het onderzochte begrip

📌 Belangrijk! punt 2,3, 4 en 5 zijn grote bronnen van 
constructvaliditieit; waar gaan we kijken dat onse 
scoreinterpretatie betrouwbaar is?

 Bedreigingen

Twee grote bedreigingen van constructvaliditeit

Verbanden die 

Niet alleen toevalsfouten in meting: meting als onvolkomen toonbeeld van 
het construct 

Consruct: A,B,C gemeten als A B X, AC + Y, BCZ

 Iets te weinig meten: test, assessmentmethode meet te weinig = 
construct onderrepresentatie; volledige domein is niet opgenomen in 
de meting 

vb Zelfconcept: 3 vormen van die lichamelijk onderscheiden worden 
(sociaal, academisch, persoonlijk/lichamelijk zelf)

Er zijn 3 metingen maar die metingen hebben 2 problemen, elke 
meting mist 1 van de 3 belangrijke afspecten. Ene meting meet 
enkel persoonlijk/lichamelijk en sociaal zelfconcept bekkeken, de 
ander enkel academisch, dus je mist iets in je meting

Er komt telkens iets bij wat je niet wil. In ene meting vragen zo 
geformuleerd hebben dat ze zo zeer gevoelig zijn voor sociale 
wenselijkheid dus meting lokt sociale wenselijkheid 

Items die geen sociaal zelfconcet meten maar gewoon extraversie, 
met responsschaal antwoordtendensen uitkokken 

vb Als je uitspraken wilt doen over algemene intelligentie: test afnemen 
bij mensen die niet taalmachtig zijn
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Oplossing: werken met niet verbale tests

Probleem: geen zicht op iemands verbaal functioneren

Belangrijk voor algemene intelligentie: woordenschat, goed 
argumenten begrijpen 

Algemene intelligentie inschatten met nonverbale test moeten 
we heel voorzichtig zijn, want we meten aspecten die belangrijk 
zijn voor dat algemeen begrip meten we niet, we missen iets

 Iets te veel meten: instrument is iets te gevoelig voor iets waar niet 
voor gevoelig mag zijn = construcnt irrelevante surplus

vb abstracte redeneervermogen meten met verbale items met moeilijke 
woorden; mensen kunnen die items niet correct beantwoorden, niet 
omdat ze abstract niet kunnen redeneren maar omdat ze die woorden 
niet begrijpen. Als je doel is abstracte redeneervermogen meten dan 
wil je niet dat die test bepaald wordt door uitgebreidheid door 
iemands woordenschat 

Gebruik van moeilijke woordenschat leidt tot Constructuirrelevante 
moeilijkheid

Moeilijkheid bij item die niet belangrijk is voor je meting

Constructirrelevante gemakkelijkheid: "testwiseness"

vb Testwiseness: hoe meer je aan examen hebt meegedaan hoe 
makkelijker je kan examen oplossen 

mensen die dit meten gaan meer punten krijgen dan mensen die 
dat niet weten, zo creëer je onderscheid tussen mensen, voor 
sommige gemakkelijker dan de andere, maar het heeft niets te 
maken hoe goed je je vak kent het heeft te maken met "ken je 
die regel"

Twee types evidentie samen nodig om niet te weinig en niet teveel 
opnemen:

Hoe gaan we aantonen dat de test meet wat hij moet meten?

Opzoek gaan naar, nagaan of we predicties die we veronderstellen of 
die uitkomen en wanneer blijkt dat we bepaalde relaties niet terug 
vinden is dat misschien toe te schrijven van of dat we iets vergeten zijn 
of we iets teveel aan het meten zijn
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Convergente validiteit: aantonen van implicaties van construct 

Aantonen verbanden die we verwachten die er zijn

ABC, maar enkel AX en BY gemeten

Stel je meet een zelfconcept maar je hebt niks opgenomen van 
academisch zelfconcept dan zal die meting ook geen verbanden 
laten zien die samenhangen met dat academisch zelfconcept. 

vb meting over abstract redeneren: 

Hierbij vergelijkt men twee testen die hetzelfde begrip meten. 
Naarmate de correlatie stijgt, stijgt de validiteit. Je wilt dat de 
testen hoog met elkaar correleren omdat zij hetzelfde begrip 
meten. Indien zij laag met elkaar correleren, meten de testen 
verschillende begrippen. Beide testen kunnen dan een totaal 
ander begrip meten dan het beoogde begrip, of één van de 
testen kan het beoogde begrip meten en de andere test kan een 
ander begrip meten. Ook kan men de oorspronkelijke test 
vergelijken met observeerbaar gedrag.

vb Een zelftest die de mate van stress meet wordt vergeleken 
met resultaten uit een laboratoriumonderzoek waarin het level 
van een stresshormoon Cortisol) wordt gemeten. Indien de 
resultaten met elkaar overeenkomen, is de convergente 
validiteit hoog. Ook kan een test die de mate van stress meet 
vergeleken worden met een andere (al eerder geconstrueerde) 
test die hetzelfde begrip meet. Zo kunnen de volgende tests 
met elkaar vergeleken worden: The Perceived Stress Scale en 
de SCAREDNL. Dit zijn beide testen doe de mate van stress 
beogen te meten.

Discriminante validiteit: we verwachten bepaalde relaties niet (moet je 
ook aantonen dat er niet zijn) toe te schrijven aan alternatief construct 

Verbanden die we niet verwachten die mogen er niet zijn!

vb Als we extraversie meten verwachten we dat iets anders te 
meten dan klassieke intelligentie, dat is geen theoretisch argument 
om te voorstellen dat extraverte mensen minder intelligent zijn. 
Wanneer we onze meting van extraversie hebben dan moeten we 
ook nagaan dat die niet of zeker niet sterk correleert met 
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intelligentie. als het geval is dan hebben we een probleem want dan 
vinden we een verband wat we niet mogen vinden 

Of je hebt iets teveel gemeten dan ga je bepaalde verbanden niet 
vinden

Dus zoeken naar convergente verband, aantonen dat verbanden die 
er moeten zijn dat je die ook vinden en aantonen dat die er niet 
mogen zijn dat we die ook niet vinden

Rivaliserend construct: methode op zich ⇒ Hoe zou kunnen zijn dat 
we verbanden vinden die er niet mogen zijn?

Verklaring: methode die we gebruiken 

Meting = construct-methode-eenheid, specifieke methodevariantie 
leidt tot monomethodebias

Hierbij wordt gekeken of de resultaten van de test beïnvloed 
worden door een andere variabel. Ook hier vergelijkt men de 
oorspronkelijke test met een andere test die een ander begrip 
meet. Tevens geldt: Hoe lager de correlatie, des te hoger de 
validiteit. Echter betekent dit niet dat de test valide is, enkel dat 
er een extra variabele uitgesloten mag worden.

vb Een test voor het meten van de mate van tevredenheid 
over het leven aan de hand van het aantal sociale relaties dat 
men heeft. Uit onderzoek zou kunnen blijken dat de variabelen 
inderdaad statistische significant met elkaar correleren. 
Echter, hierbij wordt geen rekening gehouden met andere 
variabelen die tevens invloed hebben op de mate van 
tevredenheid over het leven zoals: gezondheid, vakanties, 
geloof, etc. Hierdoor is de test toch niet valide.

Gebrek aan convergerende en divergende evidentie: gevolgen 

Instrument hangt niet samen met metingen/instrumenten van andere 
constructen en niet met testgedrag zoals men verwacht.

We vinden niet terug divergerende evidentie; meting blijkt samen te 
hangen met andere metingen waar niet zou mogen samenhangen 

Verschillende mogelijke verklaringen  

Test meet construct niet goed: 

Instrument is niet adequaat 
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Constructtheorie is fout: 

Sommige mensen beweren dat emotionele intelligentie niet 
bestaat, als dat niet bestaat dan zal theorie ook geen 
zinnige info opleveren 

Aanvullende hypothesen zijn deficiënt: 

De context waarin je de meting hebt afgenomen vb je doet 
een waarde meting onderzocht in selectie context waarde 
meting zelfretings dus mensen moeten zelf zeggen wat 
hun waarden zijn, selectie context is zeer gevolig voor 
conformiteit en sociaal wenselijkheid ⇒ geen goede 
context, dan zijn aanvullende hypothesen ook deficiënt 

Onderzoek (experimenteel opzet) is niet adequaat (vb 
onbetrouwbaarheid, kleine steekproef)

vb hoe goed voorspeld intelligentietest werkgedrag

Beperkingen: 

Onderzoek is gebeurd bij kleine steekproeven 

Gebeurt bij criteria die niet betrouwbaar zijn gaan 
meten

vb men vraagt aan de overste 'hoe goed voert 
persoon x zijn/haar werk uit?' ⇒ dit soort 
metingen zijn vrij onbetrouwbaar, als criterium 
fout is dan ga je ook criterium correctie fout 
hebben 

📌 Als we niet vinden wat we verwachten te vinden, dat 
er mogelijke verschillende verklaringen zijn. Je moet 
heel goed nadenken wat is hie meest waarschijnlijke, 
verstandige itv onderzoeksstap 

 Evidentie op basis van inhoud
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📌 4 grote grote bronnen om constructivaliditeit aan te tonen ⇒ 
kijken naar inhoud, structuur, constructrepreentatie en externe 
verbanden (met andere variabelen)

Traditioneel: test word gezien als een steekproef van bepaald 
gedragsdomein of itemuniversum

vb rekenwaardigheid van kinderen 2de leerjar meten, dan kan je 
iteuniversum volledig uitschrijven, alle bewerkingen die bestaan uit 1 of 
2 cijfers dan ga je optellen of aftrekken. Dan ga je in je test steekproef 
uitnemen 

Als je die test wil maken dan heb je belangrijke vragen!

Wat is de specifieke aard en grenzen van je domein? waarover gaat het 
precies, en wat hoort erbij, wat hoort er niet bij?

Denk aan discussie rond emotionele intelligentie. 

Voor bepaalde benaderignen emotionele intelligentie is alles, alles 
wat te maken heeft met succesvol functioneren, dan is er 
concept die geen grenzen heeft, zeer problematisch; wat alles 
verklaart, verklaart niets

Een psychologisc begrip dat waardevol is moet duidelijk 
afgegrensd zijn; moet gaan over bepaald domein van gedrag; 
moet duidelijk zijn, wat daar bij hoort en niet hoort! vage 
grenzen die typisch toebehoren en wat typisch niet 
toebehoren, grenzen van je domein

Als je weet waarover je domein gaat, kan je beoordelen in 
welke maten je test inhoud relevant is en representatief 

Drie benaderingen van operationaliseringen van inhoudsvaliditeit 
(inhoudsvaliditieit op 3 manieren bekijken):

📌 Het gaat niet puur alleen ovet het inhoud, je kan ook denken 
in terme van gedrag en processen. Je moet goed weten 
waarover je een uitspraak wil doen: inhoud, gedrag en 
processen
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Inhoud van test is inhoud van je domein 

Alle bewerkignen met cijfers, 2 getallen, optellen en aftrekken ⇒ dit 
is je domein en hieruit ga je steekproef uitnemen 

Gedragingen in test zijn gedragingen in het domein 

vb populaire methode in bedrijfscontext te werken met 
assessmentcenters

Als je voor een leidinggevende candideert dan krijg je situaties 
waar je typisch moet zijn  voor leidinggevende functies en waar 
je moet reageren 

Je hebt domein van functioneren als leidinggevende in de 
werkcontext en in je test ga je een typische steekproef van 
leidinggevende situaties gaan onderzoeken, kijken hoe 
reageert die persoon op typische steekproef van 
leidinggevende situaties 

Procesen in test zijn processen in het domein 

vb Intelligentie: vrschillende mentale cognitieve processen en je test 
gaat proberen processen uit dat domein zo goed mogelijk op te 
nemen in de test

Aard van gedragingsdomein belangrijk bij: we moeten weten over welk 
domein willen we uitspraken doen 

Testconstructie: blauwedruk

Als je twee onafhankelijke testgroepen van testontwikkelaars 
opdracht geeft om een test te maken, dan ga je enkel tot 
vergelijkbare testen komen als duidelijk omschrijft wat de inhoud 
moet zijn van die test; pas als je weet warover het gaat as dan kan 
je aan testconstructie gaan doen (ook bel voor testgebruik)

Testgebruik: relevantie en representativiteit voor toegepast domein

is een test relevant in een concrete praktijk? heeft te maken 
waarover gaat die test 

Domeinconceptualisering:

Grenzen: wat hoort er toe, enneit toe?

Facetten: wat zijn de onderverdelingen
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vb in het waardeonderzoek is er een theorie van Schwartz, 10 
waarde typen, conformisme, veiligheid, prestatie, macht, hedonisme, 
zelbepaling, universalime en altruïsme 

definieert waardedomein als cognitieve representatie van 
transituationele doelstellingen behoren tot construct, bepaalde 
grenzen van domein en binnen dat domein maakt hij onderscheid 
tussen 10 waarde typen

Theorie ontwikkeld over dat domein, waaruit bestaat het, hoe 
hangen waarden samen, concreet gedrag, hoe gaan waarden 
beinvloeden,...

Constructietheorie essentieel voor domeinbeschrijving: referentiedomein = 
geheel van info waarvoor construct verklaring meot bieden

Een keer dat je weet wat de grenzen en de facetten zijn van je domein, 
heb je centrale vragen 

vb als je test wil maken voor redeneervermogen dan wil je vermijden 
dat je met items werkt die moeilijke woorden gebruikt, moeilijke 
woorden zijn irrelevant voor abstract redeneren maar wel relevant voor 
uitgebreidheid van woordenschat wilt meten

Inhoudsrelevantie: alles wat je opneemt in je test relevant is voro het 
domein; irrelevantie wil je vermijden 

Oordelen voor relevantie van testitems of-taken

oordelen over de mate waarin de taakjes, vragen die je opneemt 
relevant zijn voor je domein

Alle inhoud, aspecten van testprocedure in rekening brengen: niet 
alle nde vragen en taken, je moet ook gaan kijken hoe je een stimlus 
opmaakt, hoe die aangeboden wordt 

vb je bent geïnteresseerd hoe goed mensen emoties kunnen 
herkennen, dit beschrijf je puur verbaal, vb imand trekt zijn 
wenkbrauw op; niet de ideale manier om gelaatsexpressies te 
meten, veel betere manier te werken met foto’s, betere manier vb 
met video’s waarin je dynamisch aspect hebt; evolutie van 
gelaatsexpressies 

Niet enkel naar inhoud gaan kijken maar ook op de manier van 
aanbieden 
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Inhoud

Antwoordalternatieven: moeten zinnig zijn gegeven het construct

vb construct meten als creativiteit, welke manier van 
antwoorden is weinig zinvol bij creativiteitsonderzoek? 
Meerkeuzevragen; creativiteit = buiten de lijntjes inkleuren om 
iets onverwacht inovatief naar voren brengen 

Dus afhankelijk van wat je wilt onderzoeken zijn bepaalde 
antwoordalternatieven hebben weinig zin

Uitvoeringscondities: manier waarop; waar ga je onderzoeken, is 
het zinvol voor het construct dat je onderzoekt 

Criteria voor scoren van items moet samenhangen met theorie 
over het domein 

📌 Inhoudsrelevantie heeft niet alleen betrekking op inhoud 
zelf maar op alle aspecten van je vraag

Inhoudsrepresentativiteit: dekt mijn instrument het domein waar ik een 
uitspraak wil doen?

Veronderstelt specificatie van grenzen van en onderverdelingen in 
domein

Om uitspraken kunnen doen (over inhoudsrepresentativiteit) moet je 
weten wat je facetten zijn van je domein of onderverdelingen van 
domein

vb Swartz met 10 waardetypen: als je waarde meten bij mensen dan 
moet je alle waarden representeren in je instrument 

Bij oude traditie: Sommige waarden in vroegere waardeinstrumenten 
niet waren gerepresenteerd, waarden die te maken hebben met 
macht, gezag, invloedrijk zijn; als je die vragen stelt aan de mensen 
hoe belangrijk ze het vinden, dan zeggen ze dat is niet zo belangrijk 
0,2,3

maar er zijn individuele verschillen bij sommige 0, andere 4 hoe 
belangrij je macht vind ⇒ predictief

Als je dat niet opneemt in je instrument heb je het niet mee, dan 
heb je constructonderrepresentatie ⇒ probleem: belangrijke 
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aspecten van je domein zijn niet opgenomen 

Facetten of Subdomeinen representeren volgens: hoe ga je 
verschillende facetten representeren? mogelijke 3 criteria 

Uniformiteit: elk waadedomein (facet) met evenveel items 
operationaliseren 

Voorkomen: meten van facetten die meer voorkomen

Belangrijkheid: het gaat volgens belangrijkheid; wat is theoretisch 
gezien belangrijke en minder belangrijke waarden

Er is niet 1 goede oplossing, het hang van de context 

vb wanneer we willen kijken naar intelligentieonderzoek, wanneer 
ht gebruikt wordt in kader van selectie, een typische test die in 
VS wordt gebruikt is de SAT, meet 2 grote componenten, 
wiskindige versie en heeft verbale versie; als je bekijkt vanuit 
intelligentie heb je een probleem, er zit geen fluïde intelligentie, 
geen subtest ruimtelijk-visueel redeneren inzicht zit er niet in 
omdat dit niet belangrijk is voor hoger onderwijs ⇒ voor 
sommige beroepen is dit niet relevant; voor gemiddeld 
psycholoog ruimtelijk-inzicht is irrelevant maar voor architect is 
dit heel belangrijk; onderdeel bewust niet opnemen met goede 
argumenten

Beperkingen van inhoud als enige basis voor validiteit (dit deden ze 
vroeger)

Ebil 1961 if the test we response to use provides in itself the best 
available operational definition, the concept of validity does not apply" 
moeten we veronderstellen dat onderliggende verklarende variabelen 
zijn die we meten, niet nodig als we maar goede operationalisering 
hebben

Maar, best available = best conceivable?

vb wat is intelligentie? dat is wat mijn test meet; dan ga je begrip 
definieren obv een test  

⇒ probleem: kan je nooit andere betere test maken die 
intelligentie beter meet; als je zegt mijn intelligentie is wat 
Binet test meet dan kan je niet andere test maken die 
intelligentie begrip beter meet ant je hebt gedefinieerd door 
de test
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Ebel 1983 operationele definitie + rationele justificatie; 

Maar, rationele verantwoordingen zijn hypotheses, geen garanties 
voor validiteit 

op een bepaalde manier je test definieren en maken met rationele 
verantwoording, maar dat is gewoon hypothese wat je bedoelt te 
meten, zekerheid is geen garantie wat de test bedoelt te meten 

Conclusie: inhoudsvaliditeit is geen eigenschap IN de test, maar 
eigenschap van experts:

Over de domeindrelevantie en-representativiteit en over de relatie 
tussen test en referentiedomein

Inhoudsgebaseerde inferenties zijn in het beste geval unidirectioneel: 

Hoge scores moeten de vaardigheid bezitten 

Over lage scores kan men weinig zeggen

Herinner: Validiteit en consructvaliditeit gaat over de 
scoreinferenties, interpretaties die je maakt van de scores dus het 
gaat over het gedrag dat mensen stellen op het test, dus 
inhoudsaspect is daarvoor zegt niets daaroover 

vb je maakt een test om dyslexie te meten, kind blijkt niks van dit 
te kunnen, kan zijn test perfect opgesteld is maar het kind dat de 
taal niet begrijpt. Dus het is niet omdat je perfect de argumenten 
hebt om een test op bepaalde manier te construeren dat mensen 
die test gaan reageren zoals je bedoelt

vb onderzoek naar waarden obv de Schwartz theorie, relatie 
tussen religiositeit en waarden. Welke waarden vinden mensen 
belangrijk die religieus zijn? blijkt: religiositeit in sommige 
samenlevingen moeilijk te onderzoeken omdat er wetten over 
bestaan. Mensen gaan niet zeggen hoe religieus ze zijn

Conclusie: het kan zijn dat je perfecte vragen hebt maar dat er 
context ertoe leidt dat mensen neit antwoorden op die vragen, 
validiteit gaat net over hoe reageren mensen op die vragen. Dus 
inhoudsaspect van validiteit is niet bepalende aspect van 
validiteit want het gaat niet over de gedrag

In zeer specifieke condities alleen obv inhoudsvaliditeit toch al 
uitspraken kan doen, iets zeggen over sommige uitslagen, hoe? 
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Wanner je in maximum performance conditie zit

je gaat na hoe vaardig mensen zijn, hoe goed ze doen op 
een test, bij hoge scores kan je toch uitspraken doen en bij 
lage scores kan je weinig uitspraken doen (als ze slecht 
doen op een test)

vb intelligentie test afnemen bij niet autochtone kinderen 
en scoren ze goed dan weet je dat het kind intelligent is, 
maar als het kind slecht doet dan zijn er verschillende 
verklaringen vb taal, cultuur..

📌 Conclusie: Globaal genomen is inhoudsvaliditeit 
onvoldoende, om te zeggen dat je instruent en 
scoreinterpretatie valide is. (contexteffecten en irrelevante 
methode-effecten steeds mogelijk), maar essentieel 
onderdeel van valideringsproces.

 Evidentie op basis van interne structuur 

📌 We gaan kijken naar antwoorden (gedrag) dat mensen stellen op 
een test heeft te maken met interne structuur van de test WISC

Substantieve component = confrontatie tussen beoordeelde 
inhoudsrelevantie/-representatievaliditei en empirische 
antwoordconsistentie ⇒ geobserveerde relatie tussen items en het 
geobserveerde gedrag

Dus we gaan kijken naar hoe is het met inhoudsrelevantie en 
inhoudsrepresantativiteit met items die we aanbieden en de relatie die 
we vaststellen tussen gedrag op die verschillende items

Stel: je wilt extraversie meten, je hebt 10 vragen gesteld dan zie je 
dat die items positief samen hangen; ene die hoog scoort op ene 
item dat die zal ook op andere item scoren, dus samenhang tussen 
items in onze test, gedrag dat die weerspiegelt wat we verwachten 
obv onze theorie 

⇒ dus geobserveerde relatie tussen items en geobserveerde 
gedrag in verband brengen met de theorie vb je verwacht dat 
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items van extraversie positief gecontroleerd zullen zijn

Stap verder: we kunnen die samengang modelleren, kijke naar 
interne structuur 

vb tst rond extraversie: meet je 1 begrip en zouden we 
verwachten dat 1 dimensie onder ligt, antwoorden op al die 10 
extraversie items dat we die wergeven via unidimensionale 
structuur 

Interne structuur = modelleren van empirische antwoordconsistenties 

Interne structuurmodellen:

Cumulatief-kwantitatieve modellen: factoranalyse en IRT-modellen 2 
methoden, meest gebruikte)

Hoe hoger je scoort op onderliggend construct, hoe meer je de 
items positiever gaat beantwoorden (oplossen)

vb wanneer het gaat rond inductief redeneervaardigheid, hoe meer 
je inductief redereenvaardigheid hebt hoe meer je kans hebt om 
verschillende items te beantwoorden 

Nabijheidsmodel (ontvouwing): niet hoe meer, hoe beter!

Partijen die kort bij je eigen standpunt posietiever evalueren, 
naarmate ze verder zijn van je eigen standpunt ga je negatiever 
evalueren 

vb politieke voorkeur: partijen links/rechts dimensie plaatsen, en 
tis niet naarmate je naar links/rechts gaat ga je meer 
onderteunen, als je in midden bevindt zal je partijen positief 
beoordelen die ook positief in het midden zitten en extreme 
negatief evalueren. Naarmate je naar loinks gaat ga je linkse 
partijen positiever beoordelen en partijen die aan de rechterkant 
zitten negtiever

Niet-compensatorisch intensiteits/kwaliteitsmodel

Kwalitatieve interpretatie maken ipv kwantietatieve somscore

Typysch van toepassing wanneer we activiteit willen ondrzoeken 
vb criativiteit onderzoeken met divergente redeneer taken (wat 
kan je doen met een baksteen) scoren op originaliteit (huis 
bouwen is niet echt origineel ,..)
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Elke originaliteit beoordelen op 10 puntenschaal van 0 - 
helemaal niet origineel tot 9 -zeer origineel 

Vanuit cumulatief-kwantitatief model zou je zeggen als 
iemand een 0 scoort op 9 items en op het 10de item een 9, als 
je optelt zou hetzelfde zijn als 9 items een 1 scoren. 

Wie zou het meest creatief zijn? 

iemand die op 1 item het maximum haalt en de andere een 
0, of iemand die op alle items op 1 na laagste score haalt

Iemand die bij 1 antwoord creatief komt is intelligenter die 
creatief uit de hoek kan komen

Klassenmodel: obv symptomenprofiel iemand toewijzen aan een klasse 
(psychiatriche stoornissen)

Je verondersteld dat er verschillende groepen zijn van mensen 

Je bent depressief of niet, je hebt schizofrenie of niet

Dynamisch model: verschillende uitingen (gedrag) die verschillend zijn 
en toch wijzen op zelfde onderliggend fenomeen (construct)

vb angstig zijn en angst kan tot uiting komen door aanvalsgedrag of 
doot vluchtgedrag of door geblokkeerd zijn 

Dieren in het nauw zetten en heb je 3 verschillende reacties fight, 
flight en freez die eigenlijk uiting zijn van dezelfde onderliggend 
proces angst

Ipsatieve model: persoon vergelijken met zichzelf en niet met de 
anderen

vb mensen aanvies geven te kiezen studierichting, de vraag is niet 
van kan je dat beter dan iemand anders (wel in selectieproces beste 
kandidaat voor het job), welke studierichting past beter bij jou 
mogelijkheden en bij je interesses 

Structurele getrouwheid (sctuctural fidelity): overeenkomst van 
structurele relaties tussen testitem met andere manifestaties van 
construct, er moet een structurele getrouwheid zijn in je interne 
structuur in realiteit bestaat

Uitleg
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Wilt zeggen dat manier waarop we onze testreacties analyseren, 
gaan modelleren dat die overeenkomt met de realiteit. Als we 
veronderstellen dat in realiteit klassen zijn 'je hebt het 
coronavirus of je hebt het niet', dit is dichotoom, dan ga je in je 
modellen ook werken met klasse model dat dichotoom.

Als er in realiteit om de mate gaat dimensie dan moet je in je test 
ook werken met dimensionele modellen 

Dus het idee is, modellen die je gebruikt om je testgedrag te 
analyseren dat het overeenkomt wat je veronderstelt in realiteit 
gebeurt 

Vaak zijn er problemen daar: kwantitatieve/kwalitatieve modellen 
zijn zo dominant dat onderzoekers en psychologen de neiging 
hebben om die model overal toe te passen, ook wanneer niet 
adequaat is.

Overeenkomst tussen scoremodel en scoreinterpretatie ⇒ 
problemen die optreden bij meide

Modelvermenging: verschillende scoremodellen mengen 
(toepassen)

Dimensie: vb iemand is tot cognitieve vaardigheden 'heel 
zwak' tot 'heel sterk' maar in nogal contexten moet je 
dichotome uitspraak doen, Stel dat je selectieproef doet van 
opleiding geneeskunde, dan is het dichotome uitspraak dat 
persoon 'mag beginnen' of 'mag niet beginnen' = dan werk je 
met klassemodel 'wie is geschikt' en 'wie is niet geschikt'

Het kan zijn dat data dat je verzameld hebt op twee 
manieren gebruiken maar je moet dat wel aantonen en dat 
heeft vooral impact op waar je precies betrouwbaar gaat 
meten, vb als je een meting wil hebben van iemands 
cognitieve vaardigheid en je bent geïnteresseerd in 
dimensie dat moet je even betrouwbaar meten, 
onderscheid maken tussen vb iemand die niet zo goed is, 
een klein beetje beter, iemand die goed is en nog beetje 
beter. 

Wanner je wilt uitspraken doen wie geschikt is en wie niet 
dan meot je heel betrouwbaar meten rond die cutoff, dan 
ben je niet geïnteresseerd bij de geschikte om een 
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onderscheid te maken tussen wie bliriant is en wie goed is, 
wie heel slecht is en wie niet zo slecht is, dit allemaal gaat 
niet geselecteerd worden 

Dus afhankelijk hoe je test gebruikt ga je moeten aantonen 
dat die test voor dat gebruik adequaat is

Modelverwarring: scores ontwikkelen via 1 structuurmodel en 
interpretatie via ander meetmodel (structuurmodel) vb MMPI

 MMPI volgens klassenmodel, instrument om groepen van 
patiënten onderscheiden met psychopathologische 
aandoening 

Klassenmodel: welke patienten zullen hoger s

Instrument wordt soms gebruikt voor 
persoonlijkheidsmeting = dimensionaal 

Hoe meer je scort op een schaal hoe meer je 
verondersteld wordt te hebben van die schaal

Je moet afzonderlijk aantonen dat het een goede 
manier is om deze intsrument te gebruiken 

Wanner je dat instrument gebruikt  op kwantitatieve 
manier: heb je probleem van modelverwarring; 
instrument dat ontwikkeld is om klassen te 
onderscheiden gebruikt om dimensies te meten

Als je dit neit afzonderlijk gaat aantonen spreken we 
van modelverwarring

 Evidentie op basis van responseprocessen: constructrepresentatie

Vorige les: constructvaliditeit gaat over de wetenschappelijke evidentie en 
rationales om vertrouwen te kunnen hebben in scoreinterpretatie itv 
verklarende concepten, die kunnen verklaren hoe mensen presteren op een 
test en hoe die test correleert op andere testen

Grote bronnen om constructvaliditeit aan te tonen 

 Inhoud: kijken naar inhoud van een test, van een procedure, gaat 
over relevantie en represantiviteit. Inhoudsvaliditeit is geen op 
zich staande validiteit omdat inhoud aspect zegt enkel iets over 
de inhoud niet over wat mensen doen op die test, items
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 Interne structuur: als mensen die taakjes oplossen, als mensen 
beantwoorden verschillende indicatoren recept, hoe hangen die 
samen, samenhang die je observeert     is dat die samenhang die 
je verwacht en hoe kan je dan die samenhang gaan modelleren. 
Beantwoord dat model aan wat je verwacht vb bepaalde domein 
dat 5 factoren bevat, om Big Five te meten, dan moet je 
vaststellen dat je wanneer je een factoranalyse doet op die 
persoonlijkheidsvragen dat je daar 5 grote dimensies terug ziet

 Constructurepresentatie: aantonen welke psychologische 
processen causaal verantwoordelijk zijn voor de prestatie op de 
tets en de taakprestatie 

 Nomologische netwerk: zijn er relaties op externa variabelen 

Constructrepresentatie, het gaat om evidentie obv responsprocessen

Causaal modelleren van item- of taakprestaties 

Identificeren van mechanismen onderliggend aan taakprestaties

Bij sommige tests nakijken welke psychologische veroorzaken 
hoe mensen reageren op die test dus je gaat mechanisme 
onderliggend aan die taakprestatie die ga je identificeren, Hoe?

Decompositie van taak itv componentprocessen

Identificeren van mechanismen van onderliggend aan die 
taakprestatie door decomposeren in subcomponenten

 Voorbeeld: compenentieel model voor analoog redeneren

Opsplitsen van globale taak in subtaken

Meten van elk van de subtaken

Analoog redeneeritem (typisch item in intelligentietest)
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De cognitieve processen die mensen moeten gebruiken om 
zo’n item op te lossen te gaan identificeren

 Encoderen: Eerst moet je kijken wat zijn de kenmerken 
van die figuren vb figuur A stelt een man voor met een 
rechthoekige hoed en een lachend gezicht (coderen 
van attributen groot, bij, man, zwarte hoed)

 Infereren: Gaan kijken wat het verband is tussen A en B 
het gaat van man naar vrouw, gaat van lachend gezicht 
naar boos gezicht en van rechthoekige hoed naar 
driehoekige hoed

 Mappen: (afbeelden) gaan kijken wat is de relatie 
tussen A en C van groot naar klein 

 Toepassen: en dan die relatie AB toepassen op CD 
relatie: droevig, klein, vrouw met zwarte hoed  

 Produceren van correcte antwoord: subcomponenten  

Genereren van kandidaat antwoord

Vergelijken tussen alternatieven

Proces van verantwoording indien ze niet matchen 

Sternberg: meten hoeveel tijd mensen nodig hadden om 
volledige item op te lossen

Items systematisch gemanipuleerd om inzicht te krijgen op 
tijd dat mensen nodig hebben om die subprocessen op te 
lossen 

vb mensen alleen figuur A geven en nog niet de andere 
figuren, bij volgende stap laat je volledige item zien, dan 
hebben ze minder tijd nodig om volledige item op te lossen 
omdat ze de encodering al heben kunnen doen en op die 
manier kan je inschatten hoe hoeveel mensen tijd nodig 
hebben om te encoderen, en dit doe je voor elk van de 
processen 

Blijkt dat de tijd nodig is om die items volledig op te 
lossen, daarna kan je volledig terugbrengen op de tijd die 
ze nodig hebben om die individuele processen te 
volbrengen. Dit geeft evidentie dat de totaaltaak kan 
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uiteen gehaald worden in causaal antecedente 
subprocessen

1 probleem met deze benadering: je gaat er van uit dat er 
een volgorde hetzelfde  is voor alle participanten 

In realiteit blijkt dit niet zo te zijn

En blijkt samen te hangen met intelligentie op zich; hoe 
meer mensen scoren op intelligentietesten hoe meer ze 
efficiënte volgorde gebruiken om taken op te lossen 

 Evidentie op basis van relatie met andere variabelen: nomologisch netwerk

Nomologisch netwerk: de relatie van uitslag op je test met andere testen 
en geobserveerd gedrag dus met andere variabelen. De vraag is: vinden 
we dat die relaties overeenkomen met wat we verwachten? je theorie moet 
verklaren waarom die reacties zijn

Overeenkomst tussen verwachte en geobsedeerde relaties van test met 
andere tests en nontest gedrag

Het construct moet de relaties kunnen verklaren

We werken meestal met totaalscore (=tussenliggende variabele tussen 
geobserveerde consistenties en externe variabelen)

die ons zicht geeft op de systematiek binnen de test en de relaties 
met andere variabelen moet je kunnen verklaren met je construct

Twee types relaties: 

Relaties tussen de andere methoden om hetzelfde en onderscheiden 
construct te meten: trekvaliditeit

OF

Relaties met maten van andere constructen vooral theoretisch 
verwachte relaties zoals openheid, inductief redeneren en deductief 
redeneren: nomologische validiteit 

Het verschil: wat gaat hier over, wat is het verschil hier? hoe sterk is je 
theorie over construct

Als je zwakke theorie hebt dan is dat het minste wat je kan 
verwachten van je construct en de meting dat als je andere 
metingen hebt voor dat construct dat er een sterk overlap is, sterk 
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verband, dat je meting van je construct mag niet teveel overlappen 
met metingen van andere constructen

vb je meet emotionele intelligentie, maar blijkt voor sommige 
emotionele intelligentie schalen is dat zo dat die .70 correleren 
met subschalen met SCL90 = symptomchecklist .70 dan ben je 
ongeveer hetzelfde aan het meten, je bent iets nieuws aan het 
doen want er is hoge correlatie metingen met andere metingen 
van  andere constructen 

🛎 Wanner je wel een duidelijke theorie hebt over je construct en 
hoe dat moet samenhangen met andere constructen dan kan je 
dit systematisch onderzoeken en dan spreken we van 
nomologische validiteit en nomologisch netwerk

Conclusie: relaties tussen metingen van hetzelfde construct moet 
hoog zijn en relaties tussen metingen van andere constructen 
moeten laag zijn

Trekvaliditeit en de multitrek-multimethode matrix

Construct niet steeds ingebed in sterk uitgewerkt theoretisch kader, 
soms gewoon lekenconstructen: niet goed voor nomologisch netwerk, 
maar wel voor convergente en divergente validiteit

Trekvaliditeit: onderzoekt de minimale voorwaarde = construct mag 
niet aan 1 enkele methode verbonden zijn, noch ongehoord redundant 
met andere constructen 

Construct is een theoretisch begrip en verschillende mogelijke 
manieren om dat begrip theoretisch te gaan meten en construct mag 
ook niet overlappen met andere constructen 

vb de meting van emotionele intelligentie correleert met .70 met 
een van de schalen van de symptomchecklist, dus je bent niks 
nieuws aan het doen want dit weten we al, er zijn andere 
metingen, constructen die hetzelfde te pakken krijgen 

Twee types van redundantie

Gewenste redundantie: over methoden

Belangrijk: Als we twee methoden hebben die zelfde construct 
meten dan willen we dat die twee methoden zoveel mogelijk 
overlappen zodat we tot zelfde conclusie komen ongeacht 
instrument dat je gebruikt
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vb oordelen over het kind al dan niet naar bijzonder onderwijs 
moet omwille van cognitieve beperking en je gebruikt 
daarvoor een intelligentie test dan wil je je uitspraak kunnen 
doen over iemands cognitief functioneren ongeacht de test 
die je gebruikt dus ook als je andere goede intelligentie test 
zou gebruiken wil je tot zelfde conclusie komen, dat ga je 
doen als er niet teveel methodevariantie is, de verschillende 
testen die gebruikt om je construct te meten dat die heel sterk 
overlappen 

bij goed gevalideerde intelligentie batterijen is dat ook zo, 
die zijn zeer sterk gecorreleerd 

Ongewenste redundantie: met andere constructen

Je wil niet dat je meting, construct heel sterk samenhangt met 
een meting met een ander construct want dan is er probleem met 
de specificiteit van wat je aan het meten bent 

Multimethode-multitrekmatrix Champell & Fiske 1959

Voorgesteld om systematisch te onderzoeken 

Prototypisch voorbeeld: er worden 3 persoonlijkheidskenmerken 
gemeten

Dus 2 verschillende methoden om zelfde begrip (construct) te 
onderzoeken en ongewenste redundantie nagaan
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In welke mate is die persoon afhankelijk, warm en sociaal en er 
zijn 2 methoden om dat te onderzoeken via zelfrapportering en 
via anderrapportering, peers vragen om de 
persoonlijkheidskenmerken van die persoon te beoordelen 

Diagonaal: betrouwbaarheden

Correlaties tussen verschillende metingen van die verschillende 
persoonlijkheidstrekken met twee methoden; Als je zelfde trek 
meet 'monotrait' met verschillende methoden dat die correlatie 
zo hoog mogelijk is(vetgedrukt) ze zijn niet zo hoog 

Dependence via peerrating correleert maar .35 met 
Depentencee via zelsrepport 

Warmth correleert .40 met 2 methode en sociobility .55

Kijken of je min of meer tot zelfde conclusie komt 

Pisitieve correlaties zijn niet to hoog ⇒ goed

Problematisch: 2 metingen van zelfde construct hoger 
gecorreleerd zijn dan de meting van een construct met 
ander construct ⇒ probleem met sociobiliti

Dependence met 2 methode correleert met .35 maar als 
je dependence met zelfreport gaat bekijken hoe 
dependance correleert met sociability met warmth zie 
je dat laag is dat .35 dus is goed

Als je kijkt naar dependence met methdoe 2 correleert 
.30 met warmth maar correleert .40 met sociability 
viamethdoe 2 

Dus afhankelijkheid meten via peerassessment 
correleert hoger met sociability dan waneer je meet met 
zelfassessment

Voor sociobility gemeten met zelfrepport correleert .70 
met warmth maar warmte gemeten via methode 2 
correleert maar .40 en sociobility gemeten  met 
methode 2 correleert .55

🛎 Er is dus ongewenste redundanties: als je mensen 
vraagt om zichzelf te beoordelen itv sociabiliteit en 
warmte blijkt dat heel te hoog gecorreleerd 
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Wat methode niet weergeeft is de verschillen in 
betrouwbaarheden van schalen 

vb beoordeling van warmte via peerrapport 

We willen dat andere metingen van zelfde construct zoveel 
mogelijk correleren en dan meting van construct en 
metingen van andere construct niet teveel correleren, niet 
te sterk overlappen

Nomologische validiteit en nomothetische snanwijdte

Nomologische validiteit = wanneer je sterke theorie hebt ga je kijken 
naar overeenkomst tussen theoretische relaties van construct en 
geobserveerde relaties met andere variabelen

dus welke relaties voorspel je vb dovergente en covergente 
correlaties, waar moet het mee correleren, waar mag het niet mee 
correleren, waar moet het negatief mee correleren 

Causaal modellen anticedenten consequenten 

Je gaat onderzoeken of die nomologisch netwerk klopt of niet 

Nomologisch ruis: (oppassen! terwijl je onderzoekt of er een 
nomologisch netwerk klopt kan er nomologische ruis zijn

Ongewenste impact van methodefactoren (werken met 
multimethode-benadering)

vb figuur 2.3 je weet alles via zelfrapportage op het likerdschaal 
die gevoelig zijn voor responsestijlen, sommige mensen gaan 
ongeacht van de inhoud van de item wat akkoord zeggen of 
omgekeerd dus responsestijl houd geen rekening mee gehouden 
met inhoud van item, het is individueel verschil in hoe je die 
schaal gebruikt. Ze gebruiken het schaal meer naar het midden 
'eerder wel, eerder niet'

Andere individuele verschil dat we zien terugkomen is 
extremiteitstendensen, sommige mensen als ze zo’n likerdschaal 
moeten beantwoorden of gebruiken om een vraag te 
beantwoorden die zijn duidelijk 'tis van toepassing tis niet van 
toepassing' 

Als je al je metingen doet met likerdschaal gaat die zelfde de 
antwoorden beïnvloed zijn door responsestijlen en krijg je 
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nomologische ruis

Responsestijl die heel bekend is, is sociale wenselijkheid, de 
reden waarom sociabiliteit en warmte zo hoog correleren op 
zelfrapportage 

als we met nomologische netwerk werken is het heel belangrijk 
da we met  verschillende methoden werken om aan te tonen de 
relatie die we voorspellen dat we die met verschillende methoden 
kunnen vinden

Verschillen in scorebetrouwbaarheid: als we onbetrouwbare meting 
hebben of minder betrouwbare gaan we minder sterke verbanden 
observeren  dan we verwachten of gaan we minder kans hebben om 
ze te observeren 

vb bij intelligentie onderzoek, ganse discussie of intelligentie wel 
voorspellend is voor zeer veel verschillende jobs. Kleinere studies 
waarbij bij 30 40 mensen testen afnamen en beste testen in 
subtesten, was niet betrouwbaar en men vond geen verband et 
prestaties. Intelligentie is maar relevant voor bepaalde jobs voor 
bepaalde context, blijkt geen correcte conclusie te zijn omdat er 
een probleem was met scorebetrouwbaarheid. Met zo’n kleine 
steekproef ga je niets bijna observeren ondanks dat er wel een 
verband is

Nomologische spanwijdte = empirisch netwerk van relaties van test met 
metingen van adnere cinstructen, en met andere metingen van zelfde 
construct, en me't criterium gedrag: waar is mijn instrument overal 
gecorreleerd

Correlaties met metingen van andere constructen

Correlaties met andere metingen van zelfde construten

Correlaties met metingen van criterium gedrag

 Als je intelligentiebatterij afneemt waar is de score op 
intelligentie batterij overal mee gecorreleerd

Maat van depressie afnemen, waar is die maat overal mee 
gecorreleerd?

Dus wat je ziet is dat psychologische begrippen en metingen 
verschillen in nomotetische spanwijdte 
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Begrip die grootste spanwijdte heeft is intelligentie. Als je 
intelligentietest afneemt blijkt dat ontzettend gecorreleerd te zijn. 
Wanneer je intelligentietest afneemt blijkt dat ontzettend 
gecorrigeerd te zijn gaande van de kans dat je betrokken geraakt 
in een auto-ongeval, de job die je gaat uitvoeren, over de kans 
dat je terechtkomt in echtscheiding, over levensverwachting en 
dan heb je daar tussen in correlaties van schooluitslagen noem 
maar op,...

Sterkte vs zwakte constructvalidering: welke validiteit gaan we kiezen? 
nomologisch of rekvaliditeit

Sterke constructvalidering: duidelijke theorie + deductieve benaderig

Je weet hoe construct zou moeten fonctioneren, waarover het gaat, 
heel theorie gestuurt. Kijken of je hypothese bevestigd worden of 
verworpen worden

Zwakke constructvalidering: beogserveerde relaties zonder duidelijk 
theoretisch kader

Je weet niet zoveel over construct, theorie is onduidelijk en je gaat 
kijken naar differentiele relaties en vinden dat het niet teveel 
overlapt met andere instrumenten enz,...

Om te kiezen tussen de twee: hangt af hoever je weet dat bepaald 
onderzoek naar  onderwerp is gevorderd 

Als we vandaag onderzoek doen naar intelligentie dan kunnen we 
werken met sterke constructen 

Emotionele intelligentie: we zijn nu in fase waarmee we informatie 
verzamelen over een nieuwe construct en grijp te krijgen op dat 
begrip 

Het niet zo dat er voorkeur is voor het ene of de andere, het hangt 
af van waar zit je ergens in  construct, als het om nieuw construct is 
ga je met Lockiaans benadering uitproberen en kijken wat er 
gebeurt

Naarmate je meer duidelijke theorie hebt ga je met Leibnitziaanse te 
werk gaan

Maar interactie tussen Leibnitziaans en Lockiaanse 
onderzoeksbenaderingen 
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Alle componenten van constructvaliditeit

De relatie tussen test domein en niet test domein heeft te maken met 
externe component

Relevantie en representativiteit: zorgen dat je inhoud goed afdekt wat 
inhoud is wat de processen zijn die verondersteld aanwezig te zijn in de 
realiteit

Substantieve component en inhoudelijke structuur component: de 
reacties die de inhoud, die taak is die de vragen uitlokken moeten 
coherent zijn met wat we verwachten, moet je afbeelden interne 
structuur waarmee je je testscores gaat verantwoorden 

Construct representatie: Kijken wat zijn causale processen die toeleiden 
dat mensen wanneer ze bepaalde inhouden krijgen,bepaalde taken, 
vragen, dat ze op bepaalde manier gaan reageren dus wat zijn 
onderliggende causale processen

 itemscores samennemen in schaalscore vb in de woordenschattest van 
de WISC aantal vragen en dan subschaalscore , de manier waarop je 
subschaal scoort de items gaat omzetten in testscores dat er 
structurele fidaliteit is. Dat overeenkomt met hoe je denkt dat het 
overeenkomt met realiteit en hoe je ermee omgaat vb itv mensen 
kunnen minder of meer woordenschat hebben, je neemt dus steekproef 
en je telt hoeveel woorden mensen kennen
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Trekvaliditeit : het verwijst niet enkel naar validiteit van disposities, het 
heeft hier specifieke betekenis, het gaat over de vraag van hoe 
correleert de meting met je instrument met multiple measures of 
construct met andere metingen van zelfde construct, zie je daar sterk 
overlap; trekvaliditeit heeft ook te maken met correlatie tussen de 
meting van je construct en gerelateerde constructen, die mogen niet to 
hoog zijn, mogen niet ongehoord redundant zijn

Nomologische validiteit: relatie tussen testscores en gerelateerde 
sonstructen waar je theoretische verwachting over hebt van positieve 
relaties, nul relaties en negatieve relaties en nagaan of dit klopt 

Criterium gerelateerde validiteit: relaties tussen je testscores en 
toegepaste criteria, slaagt iemand ja of nee, krijgt iemand een depressie 
ja of nee, is de depressie gedaan ja of nee = toegepaste criteria 

Nomotetische spanwijdte: heeft met alle mogelijke relaties te maken, 
heeft te maken relaties tussen je test en andere mogelijke testen voor 
het zelfde construct en alle mogelijke externe relaties om construct 
validiteit te gaan concluderen

📌 Conclusie: alle constructen samengebracht, alle mogelijke 
concepten, begrippen waar je moet naar gaan kijken. 
Construct validiteit is niet ik doe 1 studie, 1 getal en zeggen 
dat dit valide is, neen construct validiteit is geïnteresseerd 
oordeel van verschillende belangrijke aspecten 

Test domein: assessment instrument waarin je geïnteresseerd bent 

Inhoud van het instrument

Kijken in welke mate de inhoud relevant en representatief is de 
inhoud in de realiteit?

Items of task response consistenties: 

Niet test domein: assessments van andere dingen 

 Soorten gegevens en data-analyses: wat zijn de psychologische methode, 
data-analytische modellen die we gebruiken in de psychologie? 

Hoe gaan we wat onder construct validiteit valt onderzoeken? manier 
waarop we onderzoeken is gewoon manier waarop we psychologisch 
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onderzoek doen, dus alle mogelijke methoden die we gebruiken in 
psychologische  onderzoek zijn relevant in proces van constructvalidering 

Beoordelings- en logische analyses: denk goed na waar je me bezig bent 

Identificeren van mogelijke rivaliserende hypothesen voor score-
interpretatie

Uitbreiden van itempool

Aanpassen van antwoordformaat

Aanpassen van procedure

Keuze van data-analyse

Watenschap gaat niet alleen over confirmeren maar ook over 
falsifiëren: falsifiëren door revalliserende hypotheses, 
revaliserende interpretaties te bedenken in u constructieproces, 
we willen dus onderzoek naar constructvalidering zo opzetten 
dat we evidentie vinden voor interpretatie van we denken dat er 
goede interpretatie is en ook kunnen uitsluiten dat andere 
revaliserende interpretaties correct zouden zijn

Verwijten: dit is gewoon een proxy voor een sociale status en dit 
blijkt idd zo te zijn naarmate mensen uit hogere SES komen dat 
ze meer kans hebben om hoger scoren op intelligentietest = 
evaliserend hypothese dus je bent niet cognitieve vaardigheid 
aan het meten, je bent gewoon aan het meten uit welke klasse 
die persoon komt 

Als je die revaliserende hypothese op voorhand identificeert op 
voorhand door goed na te denken door eer items op te nemen of 
items opnemen die niet goed zouden zijn die niet passen in 
model, je kan antwoord formaat aanpassen vb vanuit de 
crossculturele psychologie zie je systematische verschillen tussen 
blanke, zwarte en Amerikanen met aziatische roots, 
extremiteitstendensen vooral aziaten tenderen naar midden van 
het schaal te gaan, latino’s zitten aan de extreme. Fenomeen blijk 
zich niet voordoen op 10 puntenschaal wel op 5 puntenschaal. Je 
kan je procedure aanpassen, sommige intelligentie subtests zijn 
getimed, op tijd doen, mss afvragen is dit niet goede manier, 
tijdsrestrictie laten vallen. Belangrijk: op voorhand nadenken hoe 
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we data moeten analyseren, is een geschikt model voor mijn 
gegevens, wat is geschikt intern structuur model 

vaak fouten bij masterproef, je verzint een schaaltje voor iets 
en blijkt dat je maar 2 facetten hebt, op 1 facet heb je 5 
vragen en op 2de facet heb je maar 2 vragen geformuleerd dit 
is probleem omdat 2 vragen itv betrouwbaarheid weinig, itv 
stabiliteit van factorstructuur niet goed dus op voorhand 
nadenken welk ata is adequaat en welk structuur verwacht ik 

Voorbeeld: test maken voor leesbegrp

Alternatieve hypothesen: woordenschat, geheugen, 
leessnelheid

Mogelijkheden: aanpassen woordenschat, minder directe 
matching vragen, tijdslimiet aanpassen 

Je wilt weten als mensen tekst lezen hoe goed slagen ze 
erin om de betekenis van die tekst te identificeren

Je moet oppassen want er kunnen andere alternatieve 
verklaringen kunnen zijn waarom mensen goed gaan doen 
op die test, alternatieve verklaring is gewoon dat je 
woordenschat aan het meten bent

Stel je hebt moeilijke woorden in tekst die mensen moeten 
lezen en dan doen ze slecht op, dan is dat een alternatieve 
verklaring het is niet omdat ze zwak zijn itv woordkennis 
maar gewoon dat ze de woorden niet snappen 

Je kan ook vragen stellen die gewoon kan 
beantwoorden als je geheugen hebt, dan ben je 
geheugen aan het meten en niet zozeer leesbegrip 

Het kan ook zijn als mensen snel moeten lezen om de 
taak op tijd af te ronden

Correlatie- en covariantie-analyses (meeste psychologische studies vallen 
hieronder)Belangrijke clusters van methode

Multimethode-multitrek benadering: nagaan of je meting voldoende 
sterk samenhangt met andere metingen van zelfde construct; correlatie 
moet niet perfect zijn, het hangt er vanaf wat je moet doen; dus 
aantonen dat je meting niet redundant (overlapt) is met met bestaande 
metingen
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Convergentie van indicatoren

Onderscheidsvermogen ten overstaan van andere constructen

Consistentie over methoden 

vb je wilt algemene intelligentie meten en hiervoor ontwikkel je 
een testbatterij, dan moet die correlatiemaat zo hoog mogelijk 
zijn; je moet zelfde meten en tot zelfde conclusie komen 

vb onderzoek rond morele distres, negatief gevoel; 
verpleegkundigen die allerlei dingen moeten doen waarvan ze 
vinden dat niet hoort of dat ze dingen niet kunnen doen waarvan 
ze weten wat wel hoort; We moeten werken met euthanasie waar 
we niet achterstaan 

Schalen hebben beperkingen 

Iemand heeft nieuwe schaal ontwikkeld waarvan de pretenties 
beter doen, divergente validiteit correleert haar schaal met de 
bestaande schaal, correlaties zijn substantieel maar niet 
perfect en dat is hetgeen wat we verwachten 

vb schaal eenzaamheid bij adolescenten, valideringsproces 
feedback gekregen dat het niet enkel depressie aan het meten is, 
dan heeft hij vervolg studie gedaan waarbij hij zijn nieuwe schaal 
opgenomen ook een depressiemeting en daarmee kon hij 
aantonen zijn nieuwe schaal degelijk correleerde met depressie, 
eenzaamheid en depressie zijn hangen samen (constructen) maar 
zijn niet hetzelfde; aangetoond dat met 1 construct eenzaamheid 
kon je andere dingen voorspellen dan met die depressieschaal

Expploratorische factoranalyse: meten van interne structuur; altijd een 
oplossing krijgen

Beperkt aantal factoren onderliggend aan correlatiematrix

Factorinterpretatie = te toetsen hypothese

Zowel convergente als divergente info

Onregelmatige bevindingen kunnen leiden tot aanpassen van theorie: 
levert andere structuur op en zal impact hebben op hoe je theorie 
formuleert 

Kritiek en nadelen: als je slechte vragenlijst hebt die niet goed 
geconceptualiseerd is, je krijgt altijd een resultaat
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Voordelen: fatoranalyse geeft 

Convergente info: het feit dat zelfde items onder zelfde factor 
laden is evidentie voor convergente info, de samenhang

Divergente info: het feit dat die items niet op andere factoren 
laden ze hangen niet erg samen met andere dingen 

Uitdaging: hoe je die factoren moet interpreteren vb lischaamdeel 
waar men klachten heeft, belangrijk de interpretatie hypothese die 
nadien moet bevestigd worden vb hoe moet je factoren intraversie 
en extraversie interpreteren vooral discussie bij openesss to 
experience hoe ga je aantonen; zijn hypotheses die je formuleert 
over wat de betekenis is van zo’n factor en dan die hypothese gaan 
bevestige

Schaal om 5 grote typen lichamelijke klachten te meten: via 
kwalitatief onderzoek

Vragenlijst afgenomen bij studenten en volwassenen en er is 
exploratoische factoranalyse op gedaan
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Ladingenmatrix en factormatrix zijn de correlatie tussen een item 
en de onderliggende factor

5 dimensies: 

hoofdpijn en nek

borstkas hart

Temperatuur

Algemene energie

Confirmatorische factoranalyse: 

Deductieve benadering: a priori op voorhand (zeggen) specificeren 
op wel items is een indicator van welke factor(over de structuur 
dus) en hoe moeten die factoren samenhangen 

Het is duidelijke wat met elkaar samenhangt en waar zit je in je 
proces, als je in begin zit dan ga je exploratorisch werken, maaar 
naarmate je meer en meer leert kennen over domein kan je 
confirmatorisch gaan werken 
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Doctoraat onderzoek: duidelijke a priori structuur geformuleerd 
(factoren interpreteren) obv voorgaande onderzoeken waarbij 
die 5 type lichamelijke klachten duidelijk kon onderscheiden maar 
wat er ook gevonden is, is dat ze niet volledig onafhankelijk 
waren van elkaar en die samenkomen in algemene lichamelijke 
klachten factor. Model blijk heel goed te fitten met andere 
studenten en volwassenen steekproeven, zelfs steekproef in 
Turkije ⇒ dus heel stabiele structuur

Regressieanalyse, padanalyse en struturele vergelijkingsmodellen:

Je gaat verbanden via een model in kaart brengen

Modelleren van causale structuur 

4 typen van (emotionele) lichamelijke gewaarwordingen 
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 Westerlingen zouden psychologiseren: negatieve ervaringen 
psychologisch beleen

Niet- Westerlingen die somatiseren: informatie niet 
psychologisch verwerken maar lichamelijk 

2 groepen vergelijkt: Belgen van Turkse herkomst en Turken uit 
Turkije 

Turken in Turkije bleken meer lichamelijk te rapporteren dus 
somatiseren

Vergelijking met Turken en Belgische Turken blijkt leverden 
geen significante verschillen op maar Belgische Turken waren 
toch in de richting bij Westerlingen 

Hierna sterke emoties toegevoegd: niet enkel gevraagd welke 
lichamelijke reacties zat je maar ook weke emoties had je

Resultaat: er waren ook verschillen in ervaren emoties psy

sholoriseren 

Effecten

Turken in Turkije sterkere emoties rapporteren dan 
België 

Padanalyse: groepsverschil heeft te maken met emoties die men 
ervaart en het zijn die emoties die verklaren welke lichamelijke 
reacties men heeft

Blijft er nog iets over vat dat rechtstreeks verband? bijna niks 
meer

Dus wanneer je controleert voor de emoties die in Turkije ervaren 
dan zie je dat er bijna geen verschil is itv lichamelijke reacties 

Conclusie: door gebruik van padanalyse ja Truken in Turkije 
rapporteren meer lichamelijke reacties in emotionele situaties 
maar kunnen we niet toeschrijven aan somatiseren wat blijkt is 
dat ze meer emoties ervaren
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Procesanalyses: allerlei causale effecten identificeren door

Protocolanalyses: mensen vragen om luidop te denken wanneer ze 
een vraag moeten oplossen en dan ga je analyseren

Computermodellering: via een computer proberen na te bootsen wat 
er in hoofd gebeurt van een persoon

vb als je raven oplost bij intelligentie test, kan je zeggen welk 
cognitief psychologisch proces gaan daar een rol spelen bij het 
oplossen van die raventaken en welke taak, subitem, welk proces 
zal van belang zijn

Psychologisch computermodel kon goed aantonen dat 
computermodel vrij goed voorspelde hoe de antwoordpatronen 
van reële respondenten was

Chronometrische analyses: zie vb van Sternberg boven: hoe snel lost 
iemand een eenvoudige taak op

Cognitieve correlaten: we willen psychologische kenmerken weten 
van mensen en daarvoor geven we hun taken maar soms gaan 
mensen die taken op andere manier oplossen vb taken warbij 
verbale als visuele info krijgt dan gaan sommige mensen die taak 
eigenlijk verbaal oplossen en andere visueel dus er zijn individuele 
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verschillen in hoe mensen zelfde taak oplossen, ze gaan dus andere 
cognitieve processen gebruiken 

Dit is aangetoond door combinatie door chronometrische 
analyses en correlaten vb klassieke intelligentie batterij afnemen 
waarbij je verbale intelligentie meet en ruimtelijk intelligentie en 
dan zie je mensen die de taken verbale manier oplossen daar zien 
we hoe goed ze die taak oplossen correleert. 

Analyse van de redenen: Je kan ook vragen waarom iemand voor 
die oplossing kiest

Analyse van de oogbewegingen: 

Oogbewegingstudies

vb bij ruimtelijke intelligentie taken waarbij driedimensionale 
figuren roteren om juiste oplossing te komen

Je kan aantonen dat mensen die aan taken heel goed doen die 
doen dat in een keer, die kijken naar de vertrekfiguur dus roteert 
die figuur in een keer en dan naar de oplossingen en die maken 
hun keuze

Mensen die slecht zijn in die talen die gaan weg en weer, die 
roteren stukjes van die figuur

Analyse van de systematische fouten: 

vb bij kinderen die in pre-operationele of concreet-operationele 
stadium zitten gaan verschillende typen fouten maken, dus 
afhankelijk type fout die kinderen maken weet je in welk stadium 
ze zitten

Analyse van de strategieën en stijlen van taakprestatie om de taak 
op te lossen (individuele verschillen)

Mathematische/prychometrische modellering

Complexiteitsfactoren (vb encoderingscomplexiteit + 
transformatiecommplexiteit = moeilijkheidgeometrische analogieën)

vb rotatietaak: items kunnen verschillen in coderingscomplexiteit, 
je hebt een eenvoudige kubus 3D figuur) of het kan zijn dat je 
heel complexe figuur hebt met veel uitstulpingen enzo,.. dan gaat 
die figuur veel complexer zijn om in coderen en je hebt 
transformatiecomplexiteit als die gewoon kwartslag wordt 
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geroteerd is het eenvoudig maar stel die in een richting wordt 
geroteerd en dan nog een beetje in andere richting, dus dat je 
moet een heel complexe operatie moet uitvoeren dan is die 
transformatiecomplexiteit veel groter

Op voorhand op die items bepalen hoe complex is het item en 
hoe complex is de rotatie de bewerking die je moet uitvoeren op 
de item om tot een goede oplossing te komen en dan kun je 
psychometrisch modelleren

Dan kunnen wee zien de antwoorden op verschillende items 
beantwoorden aan die theorie

Of je kan werken met subtaken (onder)

Subtaken (vb genereren + beoordelen = divergent productietaak)

Divergente redeneertaak, productietaak, wat kan je doen met een 
baksten (divergente productietaak), het bestaat vb uit twee 
subprocessen, je moet alle mogelijke kandidaten genereren en 
dan beoordelen, daarna moet je nagaan of je verwachting 
adequaat was

Je kan 2 subtaken maken en mensen zeggen 'wat ga je doen met 
een baksteen' en  zeggen van 'zeg maar alles wat in je opkomt of 
het fout is of juist' 

Andere taak, je geeft mensen alle mogelijke voorstellen en zo 
snel mogelijk beoordelen wat goed relevant antwoord is of niet

Als je die 2 taken afzonderlijk voorlegt dan voorspelt zeer goed 
hoe ze doen op totaal taak

Analyses van groepsverschillen en veranderingen doorheen de tijd

Longitudinale analyse: relatieve stabiliteit en 
ontwikkelingsveranderingen (heel belangrijk!

Soms moeten die leiden tot grote stabiliteit en is dat goed, en soms 
is het vinden van stabiliteit is niet goed

Goed: Bij eigenschappen waarvan je zegt dat ze stabiel zijn vb 
intelligentie of persoonlijkheidstreken

Slecht: bij constructen depressie een tijdelijke toestand waarin 
een persoon is, dan is problematisch. Na een tijd kan die meting 
stabiel is dan kan je geen vragen stellen  tijdelijk probleem maar 
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je bent dan vragen aan het stellen die eigenlijk wijzen naar het 
stabiel kenmerk van het persoon

Verschillen tussen vooraf gekende groepen

Ontwikkelingsveranderingen: wat verwacht je itv ontwikkeling; we 
kunnen naar voorafgekende groepen kijken MMPI, mensen met 
psychiatrische diagnose en zonder 

Verschillen tussen experts en beginnelingen: kwalitatieve verschillen

Kijken hoe beide probleem oplossen en kan de die vaststellen

Test-hertestbetrouwbaarheid overeenkomstig het construct (vb trek vs 
gemoedstoestand)

vb je neemt een schaal vandaag af en binnn 6 weken 

Soms denkt men dat zo hoog mogelijk moet zijn, dit klopt niet; dit 
moet zo hoog mogelijk zijn als je claimt een stabiel kenmerk van een 
persoon te meten; dit mag niet zo hoog zijn als je claimt iets zeer 
tijdelijk te meten bij een peroon vb 'hoe kwaad iemand op dit 
ogenblik is' je neemt die maat vandaag af en binnen 6 weken 
opnieuw en je hebt correctie van .60 dan heb je een pobleem want 
niet idereen in steekproef die vandaag kwaad is gaat binnen 6 
weken nog altijd kwaad zijn

Dus je moet zorgen dat test-hertestbetrouwbarheid de hoogte heeft 
die je theoretisch voorspeld 

Veranderingen in scoreniveau (gaan mensen hoger/lager scoren), 
scorevariabiliteit (gaan er meer verschillen tussen mensen ontstaan of 
minder) en dimensionale structuur

Depressievragenlijft afnemen bij mensen die niet depressief zijn, 
gemmideld genomen dan krijg je een grote dimensie als dat zelfde 
instrument afmeet en mensen alleen depressief zijn dan krijg je 
verschillende dimensies, dan zie je dat somatischee klachten sterker 
zijn, soms krijg cognitieve factor, mativationele factor

Gevoeligheid van scores voor experimentele behandelingen en manipulatie 
van condities

Is impact vn behandeling, interventie, instructie in overeenstemming 
met theoretische verwachtingen?
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vb depressiemaat, aantal goede therapieën voor depressies dan 
moet je kunnen aantonen met die maat ontwikeld hebt dat mensen 
voor een therapie hoger scoren dan na een therapie 

Systematische maipulatie van itemeigenscchappen of testcondities 
(instemming belangrijker onder hoge tijdsdruk)

Je kan op het niveau van instrument systematisch manipulaties gaat 
aanvoeren om een fenomeen aan te tonen vb een van de 
responsstijlen die problematisch is, bij likerdschalen is die 
instemmingstendens een neiging om te zeggen van 'ik ben akkoord' 
of 'ik ben niet akkoord' ongeacht inhoud van de item; dit hang 
samen de tijd die je gebruikt om de items de vragen correct te 
beantwoorden of goed te beantwoorden 

Je kan ook gaan experimenteren manipuleren vb 
persoonlijkheidsvragenlijst wel of niet onder tijdsdruk laten afnemen 
en blijkt wanneer mensen mer tijd hebben om in te vullen   dan heb 
je minder responsetendens, minder instemmingstendens. Wanneer 
mensen dat snel moeten doen dan ga je veel sneller of veel meer 
verschillen zien tussen personen die gewoon te maken hebben 
schaalgebruik. als je niet veel tijd hebt lees je die vragen niet al te 
gondig, ga je snel antwoord en ga je veel meer terugvallen op je 
algemene tendens om net zo’n schaal om te gaan en veel minder om 
de inhoud van die schaal

 Generaliseerbaarheid en beperkingen van scoreinterpretatie 

Veralgemeing van constructbetekenis

Generaliseerbaarheid van betekenis van testscores mag niet worden 
verondersteld 

Generaliseerbaarheid: met wat heeft dat te maken? de vraag is 
wanneer we een test ontwikkelen en valideren voor een bepaalde 
context voor een bepaalde doelgroep 

vb je valideert een test een waardenvragenlijst voor anoniem 
gebruik bij studenten dan is de vraag naar generaliseerbaarheid; 
kan je die interpretatie gebruiken naar andere contexten vb 
gebruiken bij niet-studenten, bij ouderen, wanneer mensen 
herkenbaar zijn, in kader van therapie, in kader van 
selectiekontext 
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📌 Er zijn verschillende vormen van generaliseerbaarheid: zeer 
belangrijke vragen naar generaliseerbaarheid naar het 
gebruik en interpretatie van de testscores 

Populatiegeneraliseerbaarheid: vb wat voor Belgen ontwikkeld is kan 
je naar minderheden met andere culturen achtergronden 
generaliseren? of kan je generaliseren naar Franstaligen; kan je 
instrument afnemen op zelfde manier  en op zelfde manier 
interpreteren als voor doelgroep waar je voor ontwikkeld hebt

Ecologische generaliseerbaarheid: staandaardisering als mogelijke 
bron van verschillen 

De vraag binnen de experimentele psychologie: onderzoeken we 
in experimentele context allerlei fenomenen, doen die fenomenen 
ook zich voor in de realiteit? niet in labo maar in echte leven

In welke mate is er ecologische generaliseerbaarheid, kan je dit 
ook toepassen in dit geval dan buiten de essessment context?

Belangrijk: je benadeirng, methode standaardiseren, als niet 
dan kan je gedrag aan verschillende dingen toeschrijven 

Temporele generaliseerbaarheid: stabiliteit & continuïteit 

vb als je intelligentieschaal ontwikkeld voor kinderen, in welke 
mate kan je gebruiken als ze adolescenten of jongvolwassen zijn?

Taakgeneraliseerbaarheid: van assessment naar reële taak

In welke mate wat je observeert op een taak in kader van 
assessment generaliseerbaar naar adere taken? dan sluit dat aan 
bij ecologische generaliseerbaarheid, in welke mate kan je 
generaliseren naar effectief gedrag vb in de werkcontext

Generaliseerbaarheid is NIET validiteit!!! het kan perfect zijn dat 
je intelligentie test ontwikkeld hebt voor Vlaamse kindjes en daar 
perfecte validiteitsevidentie vind voor interpretaties die je 
daarvoor wil voor maken en dat je die test niet kan generaliseren  
naar kinderen met Turkse en Marokkaanse achtergrond. Dus het 
kan zijn dat er neit mag generaliseerd worden maar dat wil niet 
zeggen dat testinterpretaite invalide is. Alleen invalide vb voor 
nieuwe populatie of nieuwe doelgroep
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Als we een test ontwikkelen centrale vraag: voor wie doen we 
het en in welke context doen we het?

Dan heb je ganse valideringsproces voor die doelgroep en die 
context

Als je voldoende info voor vind mag je toepassen bij die 
doelgroep bij die context. Mogelijk naar andere doelgroepen, 
tijdstippen contexten? aparte vraag naar generaliseerbaarheid 
en dat kan niet, als je wil doen moet je aantonen

vb bij waardenonderzoek: dat kan je niet zomaar gebruiken in 
een selectiecontext, instrument is te gevoelig voor sociale 
wenselijkheid 


