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👀
Hoofdstuk 5: 
Betrouwbaarheid/meetprecisie 
(elina margashvili)
Grootste overlap met psychometrie

Psychologische testing beoordelen heb je 3 criteria nodig: validiteit, 
betrouwbaarheid/meetprecisie (omdat maten binnen de klassieke testtheorie), 
fairheid ⇒ assessment evaluatie 

Betrouwbaarheid/meetprecisie: gaat niet over meet je wat je bedoelt te meten 
maar wat je precies meet

Gedachte experiment: stel dat je een psychologisch instrument opnieuw en 
opnieuw ,... afneemt bij een persoon en opnieuw neem je af en stel dat er geen 
leereffecten zijn, dat die persoon niet onthoud wat hij vorige keer heeft 
beantwoord dan komt er een andere score uit, zoals bij elke metingen ook bij 
metingen in de positieve wetenschappen, er zit altijd een fout op de meting. 
Hoe kleiner die fout, hoe groter de meetprecisie. We willen niet alleen meten 
wat we bedoelen te meten, we willen het op precies mogelijke manier doen

 Onderscheid tussen systematische en toevalsfouten: fouten die effect 
hebben op betrouwbaarheid

Systematische fouten die in instrument zitten: geen toeval
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Construct irrelevante surplus 

Validiteitsprobleem

vb je maakt een test en je gebruikt daarbij moeilijke woorden dan 
zal er systematische fout inzitten = het toeschrijven aan 
woordkennis. Mensen met beperkte woordkennis zullen hierop niet 
goed presteren en dat is een systematische fout

Dus betrouwbaarheid gaat niet over validiteit, het gaat niet over 
systematische effecten op u meting, het gaat over toevalseffecten

Toevalsfouten: onvoorspelbare fouten die niets te maken hebben met test 
of de afname van procedure 

Niet eigen aan meeting of gestandaardiseerde context van meting ⇒ 
Betrouwbaarheidsprobleem

 Oorzaken van onbetrouwbaarheid: waar kunnen die problemen, 
systematische -en toevalsfouten toegeschreven worden? je kan ze 
opdelen in 3 grote categorieën en ze kunnen te maken hebben met:

Op elk van die niveaus toevallige fenomenen optreden die impact hebben 
op die meting, en als ze opnieuw doet in andere richting zullen gaan. Dit 
heeft te maken met betrouwbaarheid en meetprecisie, hoe meer je die 
factoren hebt die rol spelen, hoe minder hoe kleiner je meetprecisie. Dus 
als je je meting zou herhalen dan moet het zelfde interpretatie krijgen over 
herhalingen heen

Testconstructie: steekproef afnemen van inhoud, gedrag, processen

vb iemands zijn/haar woordenschat testen een intelligentietest, er zitten 
toevallig 20 woorden die je aan mensen voorlegt. Het kan zijn dat 
iemand toevallig alle woorden kent en toevallig 3 niet kent van de 
moeilijke woorden. 

er zit geen systematiek achter

toevallige items hebben effect op de meting

Je werkt met steekproef en er kan altijd om toevallige redenen kan 
iemand net niet kennen wat je zou verwachten dat die zou kennen 
obv zijn vaardigheid of zijn persoonlijkheid 

Testafname: 

Factoren eigen aan testcontext: contextfactoren worden toevallig 
bepaald
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Het heeft verschil of je die test afneemt op maandagochtend, op 
woensdagochtend of op vrijdag namiddag. Meestal zijn mensen op 
vrijdag namiddag vermoeid van de week en gaan ze die test op 
vrijdag namiddag minder goed afleggen 

Factoren eigen aan geteste persoon

vb je hebt toevallig ruzie met lief en je kan je niet concentreren op 
de test of je bent ziek en je doet test niet goed wat volgende keer 
zal niet voorvallen 

Factoren eigen aan testleider

Onvriendelijke testleider. Testleider heeft het effect op test

Testscoring en testinterpretatie

vb je gaat WISC afnemen en je moet woorden moeten beoordelen, 
antwoorden opschrijven en scoren. Interpretatiefouten bij scoring door 
testleider

 Betrouwbaarheid binnen klassieke testtheorie̶: hoe gaan we die 
meetprecisie objectiveren?

Basisprincipes van klassieke testtheorie 

Vertrekt vanuit 4 axioma’s (veronderstellingen)

Xj = Tj + Ej: we veronderstellen dat de score van een persoon op 
test, de som is de ware score van die persoon is fout

E(Ej) = 0 de som is 0 dus de verwachte waarde van de fouten is 0, 
wanneer we die test opnieuw en opnieuw zouden herhalen bij een 
persoon

PEE = 0 de correlatie tussen de fouten is 0. Het is niet dat er 
verbanden zijn tussen de fouten de ene persoon maakt en die de 
andere persoon maakt, dus fouten zijn niet met elkaar gecorrelleerd. 

PTE = 0 de correlatie tussen de ware score en de fouten is 0. 
Ongeacht welke ware score je hebt, je grote van je fout zal altijd 
zelfde zijn 

Als we die vier aannames accepteren dan kan je al de rest van 
klassieke testtheorie gaan afleiden zoals wat is de variantie van je 
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geobserveerde score 

de afleiding van de eerste 4 kan je de betrouwbaarheid van test 
definiëren van de test is de variantie van de ware score gedeeld 
door de variantie van de geobserveerde score. Betrouwbaarheid is 
de proportie van de variantie toeschrijven aan de ware score of 1 
min de proportie van de variantie toeschrijven aan de fout

Standaartdeviatie van de ware score is gelijk aan de 
standaarddeviatie van de geobserveerde score maal de 
vierkantswortel van de betrouwbaarheid 

Dit is heel belangrijk want dit gaan we gebruiken in onze 
assessment: De standaarddeviatie van onze fouten = de 
standaardmeetfout, die gaan we gebruiken 
betrouwbaarheidsintervallen berekenen rond onze score de 
standaardmeetfout is dan  geobserveerde standaarddeviatie maal 
de vierkantswortel van 1 min betrouwbaarheid 

Als we de betrouwbaarheid kunnen schatten dan kunnen we de 
standaarddeviaties van meetfout berekenen en als we 
standaardmeetfout kunnen berekenen dan kunnen we kunnen we 
betrouwbaarheidsintervallen berekenen vb we observeren bij kind IQ 
een score van 125 we weten dat er fout op zitten en de vraag is hoe 
groot is die fout dan kan je betrouwbaarheidsinterval berekenen 
rond dat IQ van 125 vb 95% betrouwbaarheidsinterval

Test-hertestbetrouwbaarheid: hoe kunnen we dat doen?

Twee afnames: je neemt vb de test vandaag af en binnen 4 weken of 6 
weken opnieuw 
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Afhankelijk van lengte van het testinterval: als je testinterval te kort 
maakt dan heb je de kans dat op geheugen gewerkt, mensen meoten 
het nog gewoon weten en gewoon zelfde gaan antwoorden als ze het 
nog weten. Als je te groot maakt dan kan je de vraag stellen of je 
construct niet veranderd is, mensen leren, ze komen dingen tegen 
waardoor ze anders denken dus interval mag niet te groot zijn. Dit kan 
je alleen maar gebruiken voor stabiele kenmerken

Betrouwbaarheid van stabiele kenmerken: kenmerken waarvan we 
verwachten dat ze niet snel veranderen vb stel dat je een meting maakt 
om kwaadheid als emotie dan verwacht je als je vandaag meet en 
binnen 10 dagen opnieuw dat ongecorreleerd is, dat je nu kwaad bent 
dat is een tijdelijke emotionele toestand dat je verwacht dat iemand 
binnen twee weken ook nog gaan zijn, als dat wel zo is en stel dat je 
sterke correlatie vind tussen die twee metingen dan ben je mss niet een 
tijdelijke emotionele toestand van een persoon aan het meten maar ben 
je een karaktertrek aan het meten vb onvriendelijkheid, mensen die 
onvriendelijk zijn zijn kwader over algemeen

Foutenbron: testafname op zich, vb test wordt vandaag afgenomen en 
het klinkt niet met de testleider of ruzie met je lief, neemt die binnen 
twee weken opnieuw af dan gaat er andere situatie zijn, andere 
testleider, andere context,... we gaat dit met Pearsoncorrelatie doen

Maat: Pearsoncorrelatie (stabiliteitscoëfficiënt)

Parallelle vormen / Alternatieve vormen betrouwbaarheid

1 of 2 afnames: we gaan 2 tests maken

Indien er nood is aan verschillende versies maken van test om zelfde 
construct te meten afhankelijk hoe die twee testen op elkaar gelijken 

Parallelle vormen: zelfde geobserveerde gemiddelden, 
standaarddeviaties, correlatie met ware score hebben

Alternatieve vormen: enkel aquivalent in termen van inhoud en 
itemmoeilijkheid; hier leggen we minder restricties op hoe gelijkend 
test moet zijn, het gaat over zelfde domein en vergelijken van 
moeilijkheid

Foutenbron: tesconstructie en testafname; 

we kunnen ook correlatie berekenen tussen die twee alternatieve 
vormen, is een maat van betrouwbaarheid, stel je hebt twee 
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woordenschat testjes dan gaat andere woorden zijn die je daar gaat 
aanbieden en soms gaat de persoon woorden van de eerste versie 
kennen maar niet van de tweede of omgekeerd, je gaat die 
foutenbron na en krijg je een idee van hoe groot foutenbron is

Je kan ook twee verschillende testen geven op verschillende 
momenten vb geheugen effecten te vermijden de ene versie op 
tijdstip 1 en andere op tijdstip 2 en dan ga je kijken naar 2 dingen 
namelijk perfect van een testafname en naar testinhoud

Maat: pearsoncorrelatie

Interne consistentie: kijken naar de test op zich en kijken hoe consistent is 
die interne correlatie 

1 afname

Samenhang tussen item binnen een schaal: evalueren van homogeniteit 

Foutenbron: testconstructie 

Maten: 

Split-halfbetrouwbaarheid: Spearman-Brown formule; je kan de test 
gewoon in twee delen, dan heb je twee test helften en kijken hoe 
sterk correleren die met elkaar dus je gaat kijken wat is de 
samenhang tussen items binnen een schaal dus wat je evalueert de 
homogeniteit van de test, de items die in die schaal zitten wijzen die 
allemaal in dezelfde richting, leiden die tot coherente conclusie? de 
volledige test gaan betrouwbaarder zijn

Twee keer de correlatie tussen de twee testhelften gedeeld door 
1 plus de correlatie tussen de twee testhelften

Uitbreiding van formule: stel je wil die test met factor m2 
verlengen met factor 4, dan kijken naar de effect van de 
testverlenging vb als de test niet zo betrouwbaar is vb .50 en je 
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wil die test gebruiken voor belangrijke beslissing op individuele 
niveau dan is het niet slecht om betrouwbaarheid van .90 te gaan 
dan kan je kijken hoelang je die test moet maken om 
betrouwbaarheid van .90 te hebben om je meetprecisie 
substantieel te vergroten

Kuber-Richardson 20 voor dichotome items:

Als je items hebt waarbij je antwoorden met fout of juist scoort 
of ja/nee dus dichotome items 

Cronbach's alfa voor Likertschamen: wordt heel veel gebruikt 

kijken of items te samen leiden tot betrouwbare score 

Interscorerersbetrouwbaarheid: 

⇒ relevant om openvragen te beoordelen, je geeft een verschillende 
beoordelaars en kijken in welke mate de beoordelaars overeenkomen 
of niet. 

1 afname

Overeenkomst tussen beoordelaars van zelfde antwoord 

Foutenbron: scoring en interpretatie 

stel je hebt 2 beoordelaars dan ga je kijken wat is de proportie 
overeenkomst tussen beoordelaar en 1 en 2 dan ga je proportie die 
je op toeval verwacht aftrekken. Stel die 2 beoordelaars dezelfde 
antwoorden moeten beoordelen maar ze komen niet overeen, ze 
hebben totaal andere criteria om te zeggen of iets correct is of niet 
dan ga je toch zien dat ze overeen komen.

Maten: 

Cohen's kappa: Dus met Cohen's kappa ga je geobserveerde 
overeenkomsten afzetten tegenover de overeenkomst die je 
verwacht op toeval
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Pearsoncorrelatie: vb 2 beoordelaars een schaaltje geven vb 
essayvragen zijn laten beoordelen op schaal van 1 tot 5 en daarna 
correlatie berekenen tussen die 2 beoordelaars 

Intraklasse correlatie

Betrouwbaarheid ifv aard van de test

⇒ belangrijk: de grote van die betrouwbaarheids coëfficiënt en hoe we 
die moeten interpreteren en welke we kunnen berekenen hangt af van 
aantal factoren:

Homogene testen vs heterogene van de test itv constructie

vb intelligentietest: je meet enkel analoog redeneren dan meet je 1 
specifiek domein binnen dat intelligentie domein dus homogeen 
domein dan verwacht je hoge betrouwbaarheid 

vb je gaat 30 intelligentieitems meten en daar zit beetje van alles in, 
ruimtelijkitem, verbaalitem, blokpatronen dan heb je heterogene test 
dan ligt interne consistentie lager

Hoe hoger je interne consistentie zal zijn zal afhangen hoe 
homogeen of heterogeen je test is

Trekken vs toestanden meten

vb als je trekken meet dan verwacht je hoge testhertestcorrelatie 
want je doelt stabiele kenmerken van een persoon te meten

Waneer je toestanden meet moet je lage testhertestcorrelatie 
vinden, als je hoge testhertestcorrelatie vindt da heb je een 
probleem, maar wat je wel moet vinden is hoge interne consistentie 
of als je twee versies maakt om vb kwaadheid te meten dan meoten 
die twee versies of vormen met elkaar correleren

Afhankelijk of je trekken of toestanden meet ga je voor een stuk 
andere vormen van betrouwbaarheid bekeken 

Snelheids- vs krachttests (power test) in een prestatie domein 

Snelheidstest: vb in 12 min zoveel mogelijk items oplossen en dan 
optellen hoeveel men correct antwoorden kunnen geven binnen de 
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12 min. Met zo’n test kan je geen interne consistentie berekenen, ze 
hebben aantal items niet opgelost maar niet omdat ze niet konden 
oplossen 

Je kan testhertestmeting doen, je neemt dat op tijdstip 1 af en 6 
weken later opnieuw af en kijken of het min of meer overeenkomt 

Krachttest: zp goed mogelijk goed doen op test, hier krijg je meer 
tijd

Criteriumbepaalde tests

vb advers life events test in kader van emotieonderzoek en 
welbevinden: vraag is of dingen gebeuren in je leven vb laatste 
maand die erg moeilijk zijn, er wordt gepeild naar verschillende 
contexten 'zijn er dingen gebeurt in je relatie met anderen' vb 
relatiebreuk of overlijden, zijn er dingen gebeurt itv prestaties vb 
werkverlies ,.. of vervelende route hindernissen vb treinhindernissen 
omwille van ongeluk,.. 

 Hoge interne consistentie Cronbach): hopen van niet want er 
kan van alles verkeerd lopen in je leven, en het heeft gelukkig 
niets met elkaar te maken maar het kan wel samen voorkomen vb 
je hebt relatiebreuk en plots iemand overlijden of werkloos bent 
en dit is zeer predicatief voor welbevinden 

Dus je maakt een schaal niet omdat de items onderling gecorreleerd 
zijn maar omwille dat het gaan om fenomenen die criterium te 
samen heel goed voorspellen en je gaat dus niet verwachten dat er 
een hoge betrouwbaarheid is

!Je moet nagaan of die interne consistentie in verhouding staat met 
dat type instrument 

Interne consistentie is 1 vorm van betrouwbaarheid, dus je kan niet 
zeggen dat interne consistentie volledige betrouwbaarheid omvat 
maartis 1 vorm van betrouwbaarheid

Betrouwbaarheidskwesties

⇒vooral bij de klassieke testteorie dat betrouwbaarheid afhangt van je 
groep omdat we effect hebben van beperking van bereik

Variabiliteit van de betrouwbaarheid: beperking van bereik
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⇒ Betrouwbaarheid van scores voor bepaalde populatie

vb je neemt een test af op tijdstip 1 en Y variabele en dan test op 
tijdstip 2 en je berekend corrematie tussen die twee, dat is 
testhertestbetrouwbaarheid, het moet zo hoog mogelijk zijn als 
je intelligentie meet. Als je volledige groep doet heb je hoge 
Pearsoncorrelatie .89

Stel je wilt mensen bekeken die tussen 0 en 1 scoren (grijze 
zone), de correlatie ligt veel lagen, verband is minder duidelijk 
.50, er is dus een beperking van bereik

Test afnemen in een zeer heterogene groep: vb WISC afnemen en 
die is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar (heterogene 
doelgroep), en binnen die doelgroep grote variabiliteit, als je nu 
afneemt en aantal maanden later gaat goed werken, ga je tot 
ongeveer zelfde conclusies komen. Of stel bij nemen WISC af van 
studenten psychologie dan hebben we beperking van bereik. 
Studenten zitten aan bovenkant van die test, zijn ouder en zijn 
bovenop universiteitsstudenten dus studenten liggen al op hoger 
intelligentie spectrum. Betrouwbaarheid gaat laag liggen niet 
omdat die WISC onbetrouwbaar is maar omdat je hier in een 
groep zit die heel hoog zit (=probleem van beperking van bereik)

Belangrijk: we moeten weten bij welke doelgroep willen we het 
instrument gebruiken en als de doelgroep duidelijk verschilt 
waarvoor dat insttument is ontwikkeld of daar een subgroep van 
is dan meoten we betrouwbaarheid opnieuw onderzoeken, dat 
kan zijn dat voor die doelgroep een slechte test is, dat er geen 
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spreiding meer is en dat die leidt tot homogene scores, zeer 
vergelijkbare scores

Dus betrouwbaarheid in klassieke testtheorie is populatie 
afhankelijk

Probleem van Regressie naar het gemiddelde: als verband tussen twee 
variabelen niet perfect is krijg je regressie naar het gemiddelde

Objectieve assessment: Kijken naar verband tussen gemiddelde lengte 
van de ouders en lengte van het kind, er is een duidelijk verband, hoe 
groter je ouders zijn hoe groter de kans dat je ook groot zal zijn maar 
dat verband is niet perfect. Als verband perfect zou zijn dan zou u 
regressielijn diagonaal moeten liggen, dat de verwachte grote van kind 
overeenkomt met gemiddelde grote van de ouders maar dit is niet zo. 
Gevolg daarvan is dat je regressie naar het gemiddelde krijgt dus stel 
dat je heel grote ouders hebt de kans is dat je kleiner zal zijn dat je 
grote meer naar het middelde zou zijn. Stel je hebt kleine ouders de 
kans is groot dat je groter zal zijn dan je ouders (je lengte zou naar 
gemiddelde zijn)

Zelfde fenomeen doet zich voor bij betrouwbaarheid, vanaf de ogenblik 
dat test niet perfect betrouwbaar is krijg je het fenomeen regressie 
naar het gemiddelde

Stel bij eerste afname heb je zeer extreme score maar die test is niet 
betrouwbaar, je neemt die test nog een keer af dan is de kans groot 
dat je minder gaat scoren 
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Hoe minder minder betrouwbaar de test hoe meer regressie naar 
gemiddelde 

Stel je hebnt een selectieinstrument en je gaat vb 5% beste selecteren 
maar je test is neit zo betrouwbaar, de kans is groot dat bij tweede 
meting 5% andere mensen zijn

Wat is verwachte score op iemands test bij een hertesting? dat is de 
gemiddelde score van die test plus de betrouwbaarheid maal de 
geobserveerde score min gemiddelde. Dus je verwachte scores gaan 
meer onder gemiddelde liggen ⇒ hoe betrouwbaar is een test, hoe 
waarschijnlijk het is je extreme scores bij hertesting opnieuw zal 
observeren

Grootte van de betrouwbaarheidscoëfficiënt: regels van COTAN; hoe groot 
moet die zijn? het zijn geen wetenschappelijl onderbouwde waarheden, het 
zijn afspraken en die hangen af van waarvoor je een test gebruikt.

Idee: je kan test op 3 verschillende manieren hebruiken om belangrijke 
beslissingen te nemen op individueel niveau 

Bij belangrijke beslissingen op individueel niveau 

r < .80 onvoldoende 

.80 < = r < .90 voldoende 

r = > .90 goed

vb stel je hebt een selectietest voor opleiding geneeskunde, is een 
belangrijke beslissing wie mag wel of mag niet beginnen 

vb stel je doet een intelligentie meting in kader van proces, dan wil 
je weten of die persoon toerekeningsvatbaar of niet, heeft gevolden 
voor die persoon. Zeer betrouwbaar 

Bij minder belangrijke beslissingen op individueel niveau: 

r < .70 onvoldoende

.70 < = r < .80 voldoende 

r = > .80 goed

vb advies of jezelf beter leren kennen maar waarbij je "recht" kan 
zetten als advies niet zo goed was

Bij 'experimenteel' gebruik in kader van onderzoek bij grote groepen 
(op groepsniveau)
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r < .60 onvoldoende

.60 < = r .0 voldoende

r = < .70 goed

Afhankelijk hoe we gebruiken kunnen we minder strenge criteria 
voorstellen 

 Generaliseerbaarheidstheorie̶: wordt niet veel gebruikt

Verschillende vormen van betrouwbaarheid relevant voor verschillende 
aspecten van de test

Identificeren van alle facetten die mogelijkerwijze aanleiding geven tot 
fouten in de meeting en samen onderzoeken in een 
generaliseerbaarheidsstudies 

⇒ verschillende vormen van betrouwbaarheid proberen samen te 
brengen in 1 model, een soort variantiemodel

Voorbeeld: betrouwbaarheid van wetenschappenprestaties meten

2 mogelijke bronnen (items + afname) van onbetrouwbaarheid

Facet 1 10 items op toeval geselecteerd 

Interne consistentie: in welke mate wijzen die 10 items in zelfde 
richting en geven betrouwbare totaalscore 

Facet 2 2 tijdstippen op toeval geselecteerd 

Je neemt een test af in tijdstip 1 en later in tijdstip 2 en gaat 
kijken wat is het effect van de afname
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Design: 

je hebt je 1 factor) participanten die elk van de 10 items 
afgelegd (factor 2 en afgelegd op tijdstippen (factor 3

Dan kan je variantie schatten van hoofdeffecten en eenvoudige 
interactieaffecten 

 32% van de totale variantie is toe te schrijven aan 
persoonseffecten, sommige mensen doen systematisch 
beter op die items dan de andere over de 2 tijdstippen 
heen en die effect moet zo groot mogelijk zijn

 5% van de variantie moet toegeschreven worden aan 
items, sommige zijn gemakkelijker te beantwoorden dan 
anderen en dit leidt tot een variantie van tot 5%

 Kleine effect van afname 1%, er is weinig leereffect

 dan heb je persoon maal item, sommige mensen sommige 
items beter doen dan andere over de tijdstippen verklaart 
20%, dit is namelijk veel

 Persoon maal moment waar het wordt afgenomen blijkt 
toch een effect te hebben maar geen globaal effect

 Item maal moment waar het wordt afgenomen geen enkel 
effect
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 Driewegsinteractie plus de foute term 36%

 Betrouwbaarheid binnen moderne testtheorie̶

Basisprincipes van moderne testtheorie: 3 grote modellen die worden 
gebruikt

1 parameter logoritmisch model: Rasch Model: 

Elk item in je test zelfde discriminatie waarde heeft dus elke heling 
van itemkarateristieke functies is de zelfde in dit model. De enigste 
waar de items verschillen is de moeilijkheidsgraag

Mathematisch model om items te voorspellen obv 2 kenmerken

De moilijkheid van een item en de vaardigheid van de persson 

Itemkarakteristieke functie: wat is de vaardigheid van een 
persoon en wat is de moeilijkheid van item; kijken hoeveel wijkt 
die persoon af van moeilijkheidsitem, en moeilijkheidsgraag van 
item definieren we als de vaardigheid die je nodig hebt om het 
item 50% kans correct te beantwoorden 

Als je vaardigheid daaronder zit dan ga je minder dan 50% kans 
hebben om item correct te beantwoorden. Ligt je vaardigheid 
erboven ga je meer dan 50% kans hebben om item correct te 
beantwoorden 

2 parameter logortmisch model: het laat toe dat items verschillen in 
discriminatie; 
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hoe goed worden mensen gediscrimineerd die onder en boven 
die moeilijkheidsparameter liggen (de steilheid van je curve)

Sommige items discremineren beter, laten beter toe om 
onderscheid te maken tussen mensen die hoger of lager zitten op 
de vaardigheid dan andere items 

in dit geval het zwarte en groene items lopen parallel dus 
itemkarakteriestiekecurves, maar blauwe item gaat steiler dus 
differentieert beter

en dit heeft effect op de formule dus vermenigvuldigen met 
discriminatiewaarde

3 parameter logoritmisch model: we laten toe dat gecorrigeerd wordt 
door randomkeuze (gokken)
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vb meerkeuzeexamen elke vraag heeft 4 antwoord alternatieven, 
ook al weet je absoluut niet wat het antwoord is wanneer je gokt 
heb je 25% kans dat je correct antwoord hebt

en dat ga je mee brengen in stemkarakteristiekencurve, dus je 
gaat ervan uit dat iedereen ongeacht de vaardigheid heeft 
altijd de kans om item correct te beantwoorden en alleen 
afhankelijk van waar persoon zich bevindt gaat die meer kans 
hebben om correct te beantwoorden 

Dit gaan we meenemen in formule; de kans dat je op toeval 
hebt om correct te beantwoorden 

Iteninformatiefunctie, testinformatiefunctie, standardmeetfout

1 parameter logoritmisch model: Rasch Model; voor elk item informatie 
functie berekenen 



Hoofdstuk 5 Betrouwbaarheid/meetprecisie (elina margashvili) 18

Obv testinrormatiefunctie kan je testinformatiefunctie berekenen

Obv testinformatiefunctie kan je standaardmeetfout berekenen 

Iteninformatiefunctie: de informatie die je haalt over iemands 
vaardigheid uit een item

Hoe berekenen? de kans dat je de item correct oplost maal de 
kans fout oplost

Zwarte lijn, de itemkarakteristiekecurve hoe groter de 
vaardigheid hoe groter de kans dat persoon de item zal 
beantwoorden geeft dus moeilijkheidsgraad weer

De blauwe curve is de testinformatiefunctie

Heel laag en heel hoog heb je weing informatie, mensen die heel 
laag zitten op vaardigheid die gaat het item niet kunnen 
oplossen, dit geeft weinig differentiatie 

In het midden is een 50% kans om item correct op te lossen, die 
gaat het meeste info geven wie zit meeste hoger op dat item

Fuguur 2 iteminformatiefunctie berekenen voor elk item en optellen 
dan krijg je testinformatiefunctie; meeste info in het midden en aan 
de uiteinden weinig info

overal items, waar heb je meeste info over de persoon; Het 
meeste info is in het midden, onderkant heb je niet zoveel info 
wan de meeste mensen gaan de gemakkelijke item 
beantwoorden en aan de bovenkant heb je ook weinig informatie, 
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de meeste mensen gaan de moeilijke items niet kunnen 
beantwoorden 

Dus waar je het beste differentieert is in het midden 

Als je een test wil gebruiken bij een specifieke doelgroep vb je 
wil een test gebruiken bij mensen die niet zo intelligent zijn en 
daar wil je toch een onderscheid maken dan moet je geen 
standaard instrument maken maar test gefocust op die 
doelgroep zodat je op onderkant goed differentieert 

vb toegangsproef maken voor psychologie dan moet je niet de 
WICS gebruiken want die differentieert niet goed aan de 
bovenkant

Statandardfout van meeting: 

1 op die testinformatiefunctie geeft de standardmeetfout, de 
variantie van de schatting van u vaardigheid of er is een fout rond u 
schatting 

Grote verschil tussne klassieke testtheorie en betrouwbastheorie, bij 
betrouwbaarheidstheorie krijg je betrouwbaarheidsschatting per 
vaardigheidsniveau 

De standardmeetfout is het laagste is het midden en is wat hoger 
aan de uiteinden dus je maakt fouten onderaan vaardigheidsniveau 
en bovenaan vaardighidsniveau 
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Bij klassieke testtheorie bereiken je gewoon 1 standartmeetfout  
voor het volledige instrument, daar hou je dus geen rekening mee 

Bij moderne testtheorie kan je standardmeetfout berekenen 
afhankelijk van vaardigheidsniveau vb als iemand IQ heeft van 60 is 
IQ veel minder betrouwbaar gemeten dan een IQ van 100 of IQ van 
140 is veel minder betrouwbaar dan gemeten IQ van 100 of die aan 
het uiteinde zit. als iemand IQ heeft van 100 of 145 dan moet je veel 
voorzichtiger mee zijn dan IQ van 100 en 110, dat verschil meet je in 
het midden nauwkeuriger 

2 parameter logoritmisch model: kan je ook 
iteminformatiefunctie/testinformatiefunctie functies voor elk item 
omzetten naar inteminformatiefunctie 

Dat de item die hoogste discriminatie waarde heeft geeft ook het 
meeste informatie dus items die niet zo goed discrimineren geven u 
minder informatie over de vaardigheid van een persoon en 
omgekeerd 

Zwarte item doet veel minder dan dat blauwe item, maar in principe 
is het zelfde je berekent informatiefunctie voor elk item, je someert 
die dan heb je de testinformatiefunctie en dan neem je 1 over die 
testinformatie en dan heb je de standardfout van meting 
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Hier heb je heel extreem effect, je meet effect de standartfout van 
meting tussen min 1 en 0 dan is die zeer groot aan de buitenkant. 
Teweinig items die items differentieren vooral goed in het midden en 
niet aan de buitenkant 

3 parameter logoritmisch model: 
iteminformatiefunctie/testinformatiefunctie

Bij deze model geldt exact hetzelfde. Je berekent de 
itemformatiefuncties op basis daarvan kan je testinformatiefunctie 
berekenen en op basis daarvan kan je standartfout berekenen 

Figuur: iteninformatiefunctie ligt wat lager, las iedereen op toeval 
25% kans heeft op item correct te beantwoordt dan gaat je item 
minder informatie opleveren over vaardigheid van een persoon dan 
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een item waarbij je 0% kans hebt om toeval correct te 
beantwoorden 

 Meetprecisie op het individuele niveau 

We gaan zowel in klassieke en moderne testtheorie standardfout van 
meting berekenen; wat is de standarddeviatie van error

In klassieke testtheorie berekenen we dat voor ozne meting in 1 keer en in 
moderne testtheorie kunnen we die standardfout van meting berekenen 
afhankelijk van vaardigheidsniveau afhankelijk waar iemand geschat word 
op dat continuüm dit kunnen we gebruiken op betrouwbaarheidsinterval te 
berekenen 

Meetpricisie van individuele scores 

Betrouwbaarheidsinterval obv standaardmeetfout 95% interval): we 
gaan ervan uit dat die fout (error) normaal verdeeld is, zeer redelijke 
aanname dat fout en als we 95% betrouwbaarheidsinterval willen 
berekenen dan gaan we de geobserveerde score + of - 1.96 maal die 
standardfout of het geschatte vaardigheidsniveau + of- 1.96 maal de 
sdandaardfout van meting voor dat vaardigheidsniveau in de moderne 
testtheorie

Betroubaarheidinterval van verschilscores: vb je wilt meten of therapie 
werkt en je neemt depressiemaat af voor de therapie en een 
depressiemaat af na de therapie en je wil weten zijn mensen minder 
depressief na de therapie. Er wordt gebruikt enkel de verschilscore, de 
meeting voor min de meting na

enorme nadeel: fout wordt groter of de betrouwbaarheid daalt, de 
betrouwbaarheid van verschilscore is de vierkantswortel van de 
fouten bij meting 1 + de fout bij meting 2 tis niet gewoon de som 
maar vierkantswortel van de som van de fouten

Bij dit soort effectenstudies moeten we voozichtig zijn, kan zijn dat 
we geen effect observeren, niet omdat therapie geen effect heeft 
maar omdat onze meting niet zo betrousbaar is op tijdstip 1 en 2 en 
de verschilscore is redelijk onbetrouwbaar of de fout van de 
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verschilscore is  de vierkantswortel van de som van de variantie van 
de fouten bij meting 1 en meting 2

Noot: scres moeten op zelfde schaal worden gemeten)

Voorbeeld IQ scores

Gemiddelde 120

Standaarddeviatie 15

Betrouwbaarheid .95 WISC

⇒ we kunnen de standaardmeetfout berekenen: de 
standaardmeetfout is de variantie van x van de geobserveerde 
scores is 15 maal de vierkantswortel van 1 min de betrouwbaarheid 
van 1 min .95 dus op standaardmeetfout 3.35 

⇒ wanneer we intelligentie meten van 125 dan ligt 95% 
betrouwbaatheidsinterval tussen 120 + of - 6.67

⇒ door die betrouwbaarheidsinterval te berekenen worden we 
bewust van dat er idd onbetrouwbaarheid op die gegevens zit, het is 
niet dat wanneer je intelligentie test opnieuw zal afnemen en 
eventjes van uitgaat dat er geen leefeffecten zijn dan zal je op 
dezelfde score terugkomen, op betrouwbaarheid heb je zicht op hoe 
laag en hoog het ligt 

Betrouwbaarheidsinterval bij IQ van 120 is 

120 + of - 1.96 maal 3.35

 Keuze tussen klassieke en moderne testtheorie̶

Kritiek op klassieke testheorie: problemen
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Gebruik van somsore ipv gewogen somscore: houdt geen rekening met 
verschil in discriminatie 

de schaalscore berekenen als de som van de items, je hebt 
individuele items je scoort ja/nee of correct/fout of op een schaal 
van 1 tot 5 en je neemt somscore, wilt zeggen dat je verondersteld 
dat elk item even discriminerend is, even goed onderscheid makt ie 
goed is en niet. Dit is een assumtie en dat is dikwijls niet te 
verantwoorden dus verschillende items hoe goed ze discrimineren

Schatting van betrouwbaarheid gevoelig voor homogeniteit van de 
steekproef

de betrouwbaarheid is afhankelijk van de homogeniteit van de 
steekproef, stel je hebt de WISC en je neemt af bij alle leerlingen van 
middlebaar of je neemt af alleen van het 5de middelbaar en je 
berekent betrouwbaarheid, in twee gevallen zol die verschillend zijn, 
5de middelbaar homogenere steekproef dus die betrouwbaarder 
gaat lager liggen in het 5de middelbaar dan het hele middelbaar 
bekijkt 

Regressie naar het gemiddelde

 Betrouwbaarheid bij WISC ligt heel hoog en valt zeer goed mee, stel 
je hebt betrouwbaarheid  .80 of .70 dan ga je dit fenomeen met 
regressie naar gemiddelde vrij duidelijk krijgen

Dus bij minder betrouwbare test ga je observeren dat extreme 
scores minder extreem worden en dikwijls ben je daar 
geïnteresseerd in ⇒ probleem!

Noodzaak van normering om betekenis te hechten aan score

De scores op zich geen tekens hebben, je hebt steekproef van items 
vb 10 analoog redeneer items en iemand heeft 8 correct op. Om die 
betekenis achterhalen moet je normeren zoals we typisch doen 
zoals bij intelligentie test afnemen bij normgroep en dan 8 
interpreteren ifv normsteekproef, als gemiddelde participant in 
steekproef 8 haalt dan is 8 gewoon gemiddlede score. Heel anders 
als gemiddelde 4/10 is 

Measurement by fiat: intervalniveau verondersteld, maar niet 
aangetoond 
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je gaat ervan uit dat die aannames van de KKT dat x is de som van 
t+e enzo,.. dat die correct zijn maar terwijl dit niet aangetoond 
wordt 

dus er worden assumpties gemaakt die niet aangetoond worden

Restaties alleen interpreteren binnen test

je kan alleen resultaten interpreteren binnen de test, dit wordt 
probleem wanneer je vb wil nagaan wat is de vordering van iemand 
doorheen lagere school, met deze theorie moet je elk jaar zelfde 
test afnmen van lagere tot 6de, dit is problematisch omdat 
leerlingen van 1ste leerjaar gaan de meeste vragen niet 
beantwoorden want die zeer frustrerend vinden en meeste leerlingen 
van 6de gaan alle vragen beantwoorden wat ze ook zeer frustrerend 
vinden. Dit meot je alleen maar doen om resultaten binnen die test 
gaan interpreteren 

Standaardmeetfout gelijk op ieder niveau van de vaardigheid

standaartmeetfout wordt geschat voor de test ongeacht het 
vaardigheidsniveau, ongeacht waar je je bevindt op een continuüm 
⇒ moderne testtheorie laat ziet dat dit niet klopt! we meten 
betrouwbaarder in het midden dan in het uiteinde 

Voordeel: eenvoudig en gekend: reden waarom dit nog gebruikt wordt

Wiskundig gezien heel eenvoudig model en werkt redelijk goed 

Kritiek op moderne testtheorie 

Mathematisch complex 

Zelden hogere test-criteriumcorrelatie voor MMT-dan voor KTT-test

Voorddelen:

Valideren interne structuur: unidimensionaliteit wordt getoetst 

je maakt geen assumpties, je maakt een model over hoe zouden 
onderliggende vaardigheid moeten samenhangen met de 
testscoresvan us je maakt mathematisch model en je gaat na of 
dat klopt dus je maakt een model van je test, je toetst het

Specifieke standardmeetfout

Equivaleren
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je hebt een standard specifieke meetfout, je kan equivaleren een 
instrument maken voor 1ste leerjaar en dan 1je van 2de waar 
aantal items maar overlappen tussen 1 en 2 en dan 1 voor 3de 
met aantal items die overlappen tussen 2 en 3 enzovoort en toch 
kan je de testscores mooi op 1 onderliggende dimensie brengen 

Bestuderen itemvetrekening

nagaan of item anders functioneert in de andere groep dan in de 
andere te onderzoeken 

 Betrouwbaarheid en validiteit: visuele representatie van relatie tussen 
betrouwbaarheid en validiteit 

Both reliable & valid: Wanneer een test betrouwbaar en valide is, je 
metingen zijn in het doen, ze zijn betrouwbaar dus weinig spreiding en ze 
liggen bij zelfde doel
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Reliable, not valid: test is wel betrouwbaar maar niet valide, systematisch 
kom je op andere score die je wil, je kan er niks mee doen

Unreliable & unvalid: deze klopt

Unreliable but valid: dit kan niet, dit zit overal en niet naast het doel, iets 
wat overal zit kan niet valide zijn. Als een correlatie tussen meting 1 en 
meting 2 0 is, dan verwacht je 0 correlatie met elk mogelijke externe 
variabele die van belang is

vb je wilt test afnemen voor integriteit maar die test blijft heel gevoelig 
te zijn voor sociale wenselijkheid 

Betrouwbaarheid bovengrens van de validitiet: 

Test kan betrouwbaar zijn en validiteit tonen, onbetrouwbare test kan 
niet validiteit tonen

Binnen de klassieke testtheorie kan je dat uitrekenen 

dus rxy is de correlatie tussen twee variabelen vb 2 tijdstippen dat 
je afgenomen hebt rond analoog redeneren en rond verbale 
vaardigheid, en geobserveerde correlatie tussen die 2 tests is de 
functie van de correlatie tussen de ware scores van analoog 
redeneertest en verbaal redeneertest maal de vierkantswortel van 
het product van betrouwbaarheid dus betrouwbaarheid op analoog 
redeneertest en betrouwbaarheid op de verbale test

De correlatie die e observeren tussen testen is de functie van de 
ware correlatie en betrouwbaarheden van elk van individuele testen

Correctie voor attenuatie: wat is de theoretisch onderliggende relatie die 
we perfect meten zouden moeten vinden en dan kan je correctie voor 
attenuatie doen ipv de formule boven

dan neem je de geobserveerde correlatie die door vierkantswortel van 
het product van betrouxbarheden dan krijg je de geschatte correlatie 
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tussen 2 variabelen (testen) gecontroleerd voor onbetrouwbaarheid 

vb bij intelligentie onderzoek dit mag je doen wanneer je geïnteresseerd 
bent in theoretische verbanden, je schat ermee wat is de theoretische 
verband tussen test 1 en test 2. Je mag dit niet doen als je test in 
praktijk zal gebruiken om bepaalde criterium te voorspellen want die 
onbetrouwbaarheid zit in je test en criterium, die betrouwbaarheid kan 
je niet wegtoveren 

Betrouwbaarheid als psychometrisch en psychodiagnostisch kernbegrip̶: 
begrip betrouwbaarheid heeft andere betekenis in dagelijkse gebruik en 
hoe we gebruiken in diagnostiek 

Het verwijst naar Herhaalbaarheid van het meetresultaat̶

vb stel je wilt een test opnieuw en opnieuw afnemen en mensen niet 
leren er zijn dus geen geheugeneffecten dat is de herhaaldbaarheid 
van meetresultaat en het gaat over toevalsmeetfouten, geen 
systematische fouten itv type vragen 

Systematische/constante vs toevalsmeetfouten̶

Standaardmeetfout: standaarddeviatie van de meetfouten̶

Wat is de standarddeviatie van die fout rond onze observaties 

Betrouwbaarheid als alledaags begrip̶: begrip heeft andere betekenis 

Hier hebben we het niet over meetfouten maar over personen die hun 
woordt hoduen 

Een gewaardeerd kenmerk van een persoon̶

Een (individuele) kenmerk waarop mensen te onderscheiden zijn̶ vb 
sommige mensen zijn meer betrouwbaar dan andere 

Verantwoord vaststellen van kenmerken 

�Verwarring validiteit en betrouwbaarheid

Vadiliteit gaat over meet die test wat die test bedoelt te meten en kan 
ik dan verder bouwen op die conclusies en de interpretaties van die 
testscores


