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HOOFDSTUK 1 – INLEIDING 
Wat is psychometrie? 

• Psychometrie handelt over het meten van psychologische kenmerken 
• Psychometrie is een huis met veel kamers 

o Testtheorieën 
o Methodes om scores te bekomen voor objecten of voor mensen 
o Psychologische meetinstrumenten op psychologische testen 
o Data-analytische methodes voor psychologische data 
o Een traditie/historiek van ongeveer 150 jaar 
o Veel terminologie, formules en berekeningen 
o Speciale software 

• Gerelateerde disciplines 
o -metrics (bv. biometrics, chemometrics, …): handelen allemaal over ontwikkelen en 

bestuderen data-analytische technieken voor empirische data verzameld in de 
discipline 

o Mathematische psychologie: toepassen van mathematische modellen voor het 
bestuderen van psychologische aspecten, in het bijzonder perceptie, geheugen en 
algemene cognitieve functies 

o Statistiek: studie van random variabelen, inferentiemethoden 
o Data-analyse: methodes o.b.v.  empirische data een antwoord te bieden op OV 
o Kwantitatieve psychologie: verzameling van statistische, data-analytische, 

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

Belang van psychometrie 
Psychologie als wetenschap 

• Vele theorieën in de psychologie staan nog in hun kinderschoenen 
o Er is nog een hoop werk aan 
o De mens laat zich niet gemakkelijk meten 

• Vele van deze theorieën postuleren het bestaan van psychologische constructen zoals 
attitudes, motivatie, racisme, vindingrijkheid, … 

• Theorieën impliceren vaak relaties tussen meerdere psychologische constructen onderling, 
en/of relaties tussen psychologische constructen en niet-psychologische constructen 
(geslacht, leeftijd, land, …) 

• Om deze theorieën wetenschappelijk te toetsen, willen we data verzamelen alwaar deze 
constructen op een of andere manier ‘gemeten’ en met elkaar in verband kunnen gebracht 
worden  

Psychologische meten 
• Meten van psychologische constructen is niet evident 

o Constructen zijn vaak latent, m.a.w. niet observeerbaar en indirect meetbaar 
o Meetfout is aanzienlijk 
o Meting zelf wordt vaak uitgevoerd oor mensen 
o Hoe weten we dat de metingen het beoogde construct meten (construct validiteit) 

• Meten is enkel nuttig wanneer de instrumenten aan een aantal voorwaarden voldoen 
o Standaardisatie, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit, … 
o Zonder deze voorwaarden hebben de metingen geen nut 
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• Er zijn heel wat manieren om te meten 
o Observatie, vragenlijsten, interview, fysiologische metingen, experimenten, … 

• Er zijn verschillende meetniveaus 
o Nominaal = eerder categorisch (bv. geslacht) 
o Ordinaal = volgt een bepaalde orde (bv. eerste, tweede, derde) 
o Interval = bevat gelijke intervallen 
o Ratio = bevat intervallen en heeft een nulpunt 

Psychologisch meten in de klinische psychologie 
• Het meten van psychologische constructen kadert vaak in het bepalen van psychologische 

problemen 
o Leerstoornissen 
o Depressie 
o Stress, burn-out 

• Vaak een onderdeel van bredere assessment, waarbij verschillende aspecten gemeten 
worden, met verschillende bronnen (beoordeling van ouders, experten, …) 

• Scores leiden vaak tot classificatie 
o Moeten we heel voorzichtig mee zijn! 
o We plaatsen mensen in hokjes 

• Scores leiden vaak tot interventie 
o Therapie en medicatie 

Psychologisch meten in de bedrijfs- en organisatiepsychologie 
• Human Resource Management (HRM) vandaag is ondenkbaar zonder psychologische testen 
• Voornamelijk bij selectieprocedures 

o Persoonlijkheidstesten, leiderschapsstijlen, emotionele intelligentie, … 
o Vaak met het oog op predictie 

• Maar ook evaluatie en monitoring van werknemers (wat eventueel kan leiden tot 
interventies, acties, bijsturen, …) 

• Psychologie van de werknemer: jobsatisfactie, job demands, welbevinden, … 
• Psychologie van de consument: marketing, reclame, … 

Psychologisch meten in een onderwijscontext 
• Educational assessment is vakgebied op zich 
• De beoogde constructen zijn vaak: kennis, skills, attitudes, … 

o Doel is vaak meten van achievement of abilities van individuele leerlingen via testen 
o Evaluatie 
o Bijsturing waar nodig 
o Evaluatie leervormen 

• Maar ook op niveau van klas, school, organisatie, schoolnet of land worden metingen gedaan 

De test industrie 
• Vroeger vaak pen en papier, nu vaak online 
• Bv. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test 

o Populaire test die persoonlijkheid meet, op het einde krijg je 1 v/d 16 labels 
toegewezen 

o Ongeveer 2 miljoen afnames per jaar 
o Psychometrische kwaliteit is zeer laag!! LAGE validiteit + LAGE betrouwbaarheid 
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• Veel controversie over de zin en onzin van psychologische testen 

Belang van psychometrie 
• Iedereen wil meten, en de toepassingen zijn oneindig 
• Zowel wetenschappelijke wereld, onderwijswereld, businesswereld, medische wereld, … 
• Het is van belang dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de problematiek die eigen is aan 

psychologisch meten 
• Verkeerd begrip van de meetproblematiek kan dramatische gevolgen hebben 
• Psychometrie biedt een referentiekader om deze problematiek beter te begrijpen 
• Vele opleidingsonderdelen in de psychologie steunen op psychometrie (assessment, 

diagnostiek, toegepaste data-analyse, …) 

Psychometrie in een oogopslag 
• Klassieke test-theorie, generaliseerbaarheidstheorie, betrouwbaarheid 
• Validiteit 
• Latente variabelen en meetmodellen 

o Factoranalyse 
o Item response theory  
o Latente klasse modellen 

• Schaalmethodes 
• Kwantitatieve methodes voor de analyse van data verzameld binnen de sociale en 

gedragswetenschappen 
o Structurele vergelijkingsmodellen (SEM) 
o Correspondentie analyse 
o … 

Latente modellen 
• Representeert een unidimensioneel psychologisch construct 

o Y1, y2, … zijn geobserveerde indicatoren van de latente 
variabele  

• Een meetmodel postuleert een relatie tussen de latente variabele, 
en geobserveerde indicatoren; afhankelijk van het meetniveau zijn 
er 4 mogelijkheden: 

 

Psychologische test 
• Een psychologische test poogt bij een individu (een reeks van) gedragingen uit te lokken 
• Steeds onder gestandaardiseerde omstandigheden 
• Het testgedrag dienen we te vertalen tot testscores 
• Dit gebeurt op basis van vooraf vastgestelde afspraken 
• Voor de interpretatie van testscores willen we ook weten hoe betrouwbaar en valide een 

test is 
• De psychologische test is het meetinstrument van de psycholoog en poogt vaak om latente 

variabelen te meten 
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Software voor psychometrie 
• Tot voor kort enkel te vinden in gespecialiseerde ‘niche’ softwarepakketten 

o Bv. item response theory (IRT) 
o Bv. structural equation modeling (SEM) 

• Software niet altijd voor iedereen toegankelijk, en vaak werden dat ook suboptimale 
methodes gebruikt die wel beschikbaar waren in standaard software 

• Bovendien was software niet altijd transparant, en was het vaak moeilijk te achterhalen hoe 
een en ander werd berekend 

Oorsprong van standaardisatie: examens 
• DE STAAT 

o Oudste sporen van gestandaardiseerde testen in oude China: examen om te werken 
voor de staat 

o In Han Dynastie (2200j geleden);  
§ Volledig ontplooid in Tang Dynastie (618-907) 
§ In gebruik tot 1905 

o Door missionarissen en diplomaten geïntroduceerd in W-Europa  
§ 17de eeuw: British East India Company – selectie van personeel 
§ 17de eeuw: Pruisen – Frederik Willem I à examen staatspersoneel 

• Andere Europese landen volgen (Frankrijk onder Napoleon, Britse 
rijk in 1855) 

• STUDENTEN  
o In W-Europa geen traditie van gestandaardiseerde testen of examens 
o Oude Grieken:  

§ Voorkeur voor discussie en debat 
§ Beoordelingen o.b.v. redevoering 
§ Geschreven essays 

o 13de eeuw: mondelinge examens in Europese universiteiten 
o 16de eeuw: Jezuïeten introduceren schriftelijke examens 
o 19de eeuw: verplichte examens in Europa en USA 

Grondleggers 
• 2 scholen met impact op ontstaan van psychometrie 

o Quetelet, Darwin, Galton en Cattell waren pioniers in bestuderen van individuele 
verschillen 

o Fechner en Wundt grondleggers experimentele psychologie, zochten wetmatigheden 
die golden voor alle mensen 

• Tot vandaag zichtbare invloed 
• Spanningsveld in elk domein van psychologie 

o Individuele verschillen 
o Kenmerken gemiddelde mens 

Markante figuren in de psychometrie 
• ADOLPHE QUETELET (GENT, 1796 – 1874) 

o Doctoraat universiteit Gent in 1819 
§ Uitvinder BMI en oprichter KMI 

o Toepassing statistische methoden op sociale data 
o Bestudeerde verschillende sociale fenomenen (misdaden, huwelijken, …) 
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o Concept ‘gemiddelde mens’ die op elke karakteristiek een ‘gemiddelde waarde’ 
heeft, en waarbij individuen hiervan afwijken volgens de normaalverdeling 

o Nieuwe wetenschap kreeg de naam ‘sociale fysica’ 
§ Comte noemde het sociologie 

• FRANCIS GALTON (ENGELAND, 1822-1911) 
o Individuele verschillen op systematische manier bestudeerd, toonde aan dat ze 

gemeten konden worden op objectieve + repliceerbare manier  
§ Dacht dat alles gemeten kon worden 
§ Probeerde intelligentie te meten o.b.v. reactietijd (RT) en zintuigelijke 

discriminatietaken 
§ In ‘Antropometrisch Laboratorium: gegevens van 17.000 mensen 

(voornamelijk fysieke metingen) 
o Gemotiveerd door menselijke eugenetica 
o Beschouwd als grondlegger van differentiële psychologie 

• JAMES MCKEEN CATTELL (USA, 1860-1944) 
o Professor psychologie in Pennsylvania 
o Oprichter van Psychological Review en editor van Science 
o Interesse in individuele verschillen 

§ Gestandaardiseerde metingen bij studenten 
o Waagde zich niet aan metingen van hogere mentale processen, met argument dat ze 

het resultaat zijn van lagere mentale processen 
o Systematische metingen bij studenten, via batterij van 10 zintuigelijke en 

bewegingsgerelateerde testen 
§ Introduceert mental tests in 1890 

• CLARK WISSLER (1870-1947) 
o Gebruikt Pearsons correlatiecoëfficiënt in doctoraat om relatie te bestuderen tussen 

mentale testen van Cattell 
§ Geen correlaties gevonden 
§ Vroeg voorbeeld van validiteitsstudie 
§ RT werden voor 70j niet meer gebruikt voor intelligentie à meer interesse in 

Binet-Simon en Spearman 
§ Weinig rekening gehouden met  

• Lage betrouwbaarheid van maten 
• Problematiek van range restriction (weinig variantie) 

o Wordt beroemde antropoloog en archeoloog 
• CHARLES SPEARMAN (ENGELAND, 1863-1945) 

o Oordeelde dat gebrek in correlaties te wijten is aan probleem van betrouwbaarheid 
§ Bedacht correlatie om ‘attenuatie’ effect (het te klein uitvallen van de 

correlatie door toevallige meetfout) te verwijderen, om een betere schatting 
te krijgen 

o 1904: paper “general intelligence”  
§ Eerste versie van factor analyse 
§ Voor elke score een ‘common factor’ en ‘specific factor’ bepaald 

o Geloofde in bestaan van onderliggende intelligentie factor ‘g’, ter verklaring van 
correlaties die hij observeerde tussen afzonderlijke intelligentie domeinen 

• THURSTONE (1887-1955) 
o ’30: factoranalyse ontwikkeld voor meerdere factoren 
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§ 1947: meerdere-factorenanalyse  
o Belangrijke bijdrage tot schaalmethodes: ‘wet van paarsgewijze vergelijking’, basis 

van Thurstone schaal 
o Vaktijdschrift psychometrika in 1936 
o Meerdere-factorenanalyse aan basis van nieuwe testen, met meerdere dimensies 
o Opkomst van computers maakt berekeningen makkelijker 

Meten op grote schaal 
• EERSTE WERELDOORLOG: ARMY ALPHA/BETA 

o 1917: statistische werkgroep – nieuwe rekruten Amerikaanse leger testten 
§ Army Alpha: meten van verbal ability, numerical ability, ability to follow 

directions, knowledge of information 
§ Army Bèta: niet verbale test voor ongeletterden en immigranten  
§ 1.726.966 testen afgenomen 
§ Motivering: na gaan of rekruten geschikt waren (detecteren feebleminded) 

o Amerikaans leger was weigerachtig (meer dan 50% scoort onder gemiddelde) 
• NA WO1 

o Otis ontwikkeld methode om MC te scoren en zo groep-afnames mogelijk te maken 
o Start pen-en-papier test 

• WO 2 
o Ambitieus testprogramma voor Army Air Force – selectie rekruten 

§ Meet grote aandacht naar validiteit van testten 
o Psychologen betrokken 
o Ontwikkelingen hebben invloed op onderzoek naar meten PH en selecteren 

personeel 
• EDUCATIONAL TESTING 

o 1923: Stanford Achievement Test door Terman à objectieve meting van wat 
studenten geleerd hebben 

o 1924: Psychological Examination door Terman à examen met twee scores (taal en 
wiskundige score) 

§ Jaarlijkse aanpassing van test tot 1947 
o 1947: Educational Testing Service (ETS) 

§ Scholastic Aptitude Test (SAT): resulteert ook in twee scores 
• Verbal Aptitude (correleert met Engels en geschiedenis) 
• Mathematical Aptitude (correleert met wiskunde en 

wetenschappen) 
o Vele andere organisaties ontwikkelden hun eigen tests 

De opkomst van de moderne psychometrie 
• Opkomst computers à uitvoeren van vele berekeningen en beter onderzocht 
• Factoranalyse en IRT worden volwaardige onderdelen van psychometrisch instrumentarium 
• Betrouwbaarheid en validiteit krijgen precieze definitie 
• Opkomst nieuwe methodes 

o Generaliseerbaarheidstheorie (1972), metrische en niet-metrische 
multidimensionele schaalmethodes (’60 en ’70), structurele vergelijkingsmodellen 
(’70) 

• Beter begrip gevaren en nadelen van testen en psychologisch meten 



BRENT BAEYENS 12 

 

HOOFDSTUK 2 – SCORES 
Inleiding 

• Bespreking van beschrijvende statistieken (bv. gemiddelde, correlatie, min. vs. max, …) 
• Overlap met statistiek 1 
• Gebruik van RStudio 

Scores 
• Voorbeeld: alle 2de bachelor psychologie studenten op de wereld 

o Populatie: alle studenten in 2de bachelor die psychologie studeren 
o Steekproef: n willekeurig gekozen studenten 

• We verzamelen p scores 
o Scores op p subtesten 
o Scores op p items uit een vragenlijst 
o Scores op p vragen van een examen 
o Alle scores pogen hetzelfde kenmerk te meten 

• De som van alle p noemen we de: totaalscore/ somscore/ testscore 
• Nadat de scores zijn verzameld gaan we ze bestuderen 

o Starten met beschrijvende statistieken  
o Ook visualiseren van data (histogram, boxplot, …) 

2 soorten scores 
• We maken een onderscheid: 

o Numerieke/metrische scores: scoren met een meeteenheid 
§ Continu 
§ Minstens intervalniveau 

o Niet-numerieke scores: 
§ Geven discrete of categorische scores 
§ Nominaal of ordinaal 
§ Dichotome scores à maar 2 waardes mogelijk (bv. juist/fout) 

Dataset 1: ‘Satisfaction With Life Scale’ 
• Data o.b.v. 7-punt Likertschaal 
• Data zijn numeriek, en bijna continu 
• Testscore: som van de 5 items 

o Minimum = 5 
o Maximum = 25 

• Stel we nemen een test af bij n = 200 
> Head (…, n=20): toont de eerste 20 rijen van de dataset 
> RowSums: maakt de testscore 
> Cbind (…, testscore): hangt de testscore vast aan het databestand 

• Meetniveau van Likertschaal is eigenlijk ordinaal 
o In de psychometrie is het echter gebruikelijk om Likertschalen met minstens 5 

antwoordcategorieën als intervalniveau te beschouwen 
o Een likertschaal is ontworpen om interval-eigenschappen te hebben 

§ Afstand score 1 en 2 is gelijk aan afstand tussen score 2 en 3 
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o De gelijke afstand kunnen we beschouwen als continu 
§ Niet altijd in praktijk 
§ Maakt uiteindelijk niet uit want of we nu beschouwen als interval of 

ordinaal, we komen tot dezelfde conclusies 
o Dit laat ons toe om statistieken te berekenen die geschikt zijn voor variabelen van 

minstens intervalniveau 

Beschrijvende statistieken voor numerieke scores 
Rekenkundig gemiddelde 

 

> mean (…) gemiddelde per item 
> colMeans (…): alle gemiddelden  

 Optellen met a Vermenigvuldigen met a 
Regenregel  mean (DataSWL$sat1 + a) 

mean (DataSWL$sat1) + a 
mean (DataSWL$sat1 * a) 
mean (DataSWL$sat1) * a 

 

Variantie 

 

> var (…): variantie per item 

 Optellen met a Vermenigvuldigen met a 
Regenregel var (DataSWL$sat1 + a) 

var (DataSWL$sat1) 
var (DataSWL$sat1*a) 
a^2*var (DataSWL$sat1) 

 

Standaarddeviatie 

 

> sd (…): standaardafwijking per item 
• Kan ook via sqrt (var (…) 

Histogram 
• Geeft frequentieverdeling weer van scores 

o Enkel voor interval niveau 
o Minder nuttig voor individuele items 
o Nuttig voor testscore) 

> par (mfrow=c (2,3)) à zorgt ervoor dat er 2 rijen met 3 histogrammen gemaakt worden 
> hist (…) à voorbeeld op slide 17 
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Boxplot 
• Geeft mogelijke verdeling van scores weer aan de hand van een box die wordt uitgelijnd door 

het 1e en 3e kwartiel en whiskers die aangeven wat de kleinste en grootste waarden zijn van 
de scores 

o P25 enP75 zijn de uitersten van de box 
o Q = P75 - P25  
o Outliers 

§ P25 – 1,5Q 
§ P75 + 1,5Q 

> boxplot (…) 

2 variabelen 
Covariantie 

• Lineaire samenhang tussen variabele X en Y 

 

• covXY > 0: positief lineaire samenhang 
• covXY < 0: negatief lineaire samenhang 
• covXY = 0: geen lineaire samenhang 
• covxx = s2

x 
> cov (…, …) 

 Optellen Vermenigvuldigen 
Regenregels cov (DataSWL$sat1 + a,  

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

cov (DataSWL$sat1 * a,  
DataSWL$sat2 * b) 
cov (DataSWL$sat1, DataSWL$sat2)  
* a * b 

 

Correlatie 

 

• Waarde tussen [-1,1] 
> cor (…, …) 
• Als we kijken naar de correlatie tussen X en X krijgen we een correlatie van 1 

 Optellen vermenigvuldigen 
Regenregels  cor (DataSWL$sat1 + a,  

DataSWL$sat2 + b) 
cor (DataSWL$sat1, DataSWL$sat2) 
 

cor (DataSWL$sat1 * a,  
DataSWL$sat2 * b) 
cor (DataSWL$sat1, DataSWL$sat2)  
* sign(a) * sign (b) 

Merk op bij vermenigvuldiging kijken we dus enkel naar het teken van de constanten 
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Spreidingsdiagram 
• Spreidingsdiagram voor twee variabelen X en Y 

o Scores van X op de X-as 
o Scores van Y op de Y-as 
o Elke observatie wordt een punt in een 2-dimensionale ruimte 
o Visuele weergave van samenhang 

> plot (…): maakt spreidingsdiagram van aangegeven items 
• Testscore met testscore correleren geeft perfect positief verband 
> jitter (…): overlap van datapunten vermijden 

Meerdere variabelen 
Variantie-covariantie matrix 

• Samenhang tussen p variabelen in een symmetrische 
p x p matrix 

• Variaties komen op diagonaal 
• Op i-de rij, en j-de kolom komt de covariantie tussen 

Xi en Xj 
• Notatie: S 
>  rund (…): om af te ronden 

 

Correlatie matrix  
• Diagonaal altijd 1 
• Op de i-de rij, en j-de kolom correlatie tussen Xi en Xj 
• Notatie: R 

Relaties 
Gemiddelde testscore met gemiddelde itemscores 

• Als we kijken naar het gemiddelde van de testscore 
zien we dat deze overeenkomt met de som van alle 
gemiddelde itemscores 

• Voorbeeld uit DataSWL 
o Gemiddelde testscore = 21.34 
o Som van individuele items = 4.075 + 4.515 + 5.125 + 4.745 + 2.880 = 21.34 

Variantie testscore met variantie itemscores 
• De variantie van de testscore is niet gelijk aan de som van varianties van de itemscores 
• Voorbeeld uit DataSWL 

o Variantie testscore = 31.83 
o Som itemscores = 11.50 

• De reden is dat de itemscores gecorreleerd zijn met elkaar, en we moeten dus de 
covarianties meenemen in de berekening 

 

> In R: var (DataSWL$sat1) + var (DAtaSWL$sat2) + 2*cov (DataSWL$sat1, DataSWL$sat2) 
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> Dit komt neer op de som van alle varianties, en alle covarianties, kortom dit is de som van 
alle elementen in de variantie-covariantie matrix 

>  S <- cov (DataSWL) 
> sum(S) 

correlaties tussen testscore en itemscore 
> as. vector (round (cor (DataSWL, testscore), 2))  
> Correlaties zijn gerelateerd aan begrip itemdiscriminatie (komt later aan bod) 

o Een hoog discriminerend item onderscheidt erg goed subjecten met een hoge dan 
wel een lage testscore 

o Een laag discriminerend item heeft een minder duidelijk onderscheidt 
> Deze correlaties zijn te optimistisch; een alternatief is het berekenen van de item-

restcorrelatie 
o De correlatie tussen de itemscore en een somscore waarin het item niet werd 

opgenomen 
> Round (cor (DataSWL$sat1, DataSWL$sat2 t.e.m. sat5), 2) 

§ Round rondt af tot op twee decimalen 

De normaalverdeling 
• Normaalverdeling speelt belangrijke rol in psychometrie 
• Dichtheidsfunctie van normaalverdeling wordt gegeven door: 

 

• Een speciaal geval wanneer µ = 0 en σ = 1 à standaardnormale verdeling: 

 

o Waarden op X-as noemt men standaardnormaalscores of standaardnormale Z-scores 
o Onder de verdeling ligt 95% van de scores in het interval [-1.96, +1.96] en 99% van de 

scores in het interval [-2.58, +2.58] 
• Φ(z) correspondeert met de distributiefunctie  

o Φ (z) geeft probabiliteit weer dat scores worden waargenomen die kleiner zijn dan z 
o Correspondeert met de oppervlakte onder de dichtheidsfunctie voor het interval [-

∞, z] 
o Probabiliteit kan vermenigvuldigd worden met 100 om percentielen te bekomen 

• De omgekeerde functie van Φ, bekomen door Φ-1 
o Probabiliteit omgezet in een standaardnormale Z-score 
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> dnorm (…): berekent de waarde op de y-as 
o d staat voor densiteit 
o geeft aan hoe hoog de curve is van de standaardnormaalverdeling, hoe waarschijnlijk 

dat je zulke scores krijgt 
> pnorm (…): neemt een z-score en rekent de kans uit 

> p staat voor een kans 
> qnorm (…): neemt een kans en rekent een z-score uit 

> omgekeerde van pnorm 
> proportie nodig 

§ invoeren van 0 resultaat – oneindig 
§ invoeren van 1 resultaat + oneindig 

> rnorm (…): genereert random getallen 
> als je er enorm veel genereert zal je uiteindelijk een normaalverdeling benaderen, 

het is dus niet volkomen random 
> set. seed (…): zorgt ervoor dat je 2x dezelfde random getallen gaat gebruiken 

> handig bij simuleren van onderzoek 
> tussen haakjes vul een random getal in 

Transformatie van testscores 
• Hoe moeten we testscores van bv. 23 interpreteren?  

o Hoog/laag? 
o Boven/onder gemiddelde? 

• Ruwe testscores worden vaak getransformeerd zodat individuele scores beter 
interpreteerbaar worden 

o In vergelijking met andere scores in steekproef 
o In vergelijking met referentiegroep 
o Bv. examen op 43 wordt getransformeerd naar een score op 20 om zo te kunnen 

vergelijken met het gemiddelde/de persoon te situeren tegenover de anderen. 
• Transformaties naar: 

o Z-scores, T-scores, IQ-scores 
o Percentielscores, decielscores 
o Genormaliseerde scores, stanines 

Transformeren naar Z-scores 
• Z-scores zijn scores die we transformeren als volgt: 

o We trekken het gemiddelde af van alle scores (=centreren): 

 

o We delen de gecentreerde scores door de standaardafwijking: 

 

• Het gemiddelde van Z-scores is altijd gelijk aan 0 
• De standaardafwijking is altijd 1, variantie is dus ook gelijk aan 1 
• Bijna alle Z-scores liggen in het interval [-4, +4] of zelfs –3 en +3 
• Z scores zijn doorgaans niet normaal verdeeld (tenzij ruwe score zelf normaal verdeeld is) 
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Z-scores in R 

 

OF 

 

• We kunnen onze Z-scores nu gaan vergelijken met onze ruwe scores 
o We gebruiken cbind  
o We krijgen matrix met 2 kolommen en 10 rijen 
o Als testscore hoog is + boven gemiddelde ligt dan krijgen we positieve Z-score 
o Als testscore gelijk zou zijn aan gemiddelde dan is Z-score gelijk aan 0 
o Z-score zegt dus iets over de positie tegenover het gemiddelde 

Transformeren naar a priori gegeven gemiddelde en spreiding 
• Soms willen we de ruwe scores transformeren zodat het gemiddelde en de 

standaardafwijking van de getransformeerde scores gelijk zijn aan vooropgestelde waardes 
• Twee stappen 

o Transformeer de ruwe scores naar Z-scores 
o Herschaal en verschuif de Z-score met de gegeven waarde voor het gemiddelde en 

standaardafwijking 
• Bv.: T scores hebben gemiddelde van 50 en standaardafwijking van 10: 

 

• Bv.: Weschler IQ-scores hebben gemiddelde van 100 en standaardafwijking van 15: 
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T-scores in R 

 

• In de matrix hierboven krijgen we niet 2 maar 3 kolommen 
o In de eerste kolom zien we de ruwe scores 
o In de tweede de T-scores 
o In de derde zien we dezelfde T-scores, maar afgerond (dit wordt vaak gedaan bij T en 

IQ-scores) 

Rangscores 
• Om percentielscores te kunnen berekenen dienen we de ruwe scores te rang-ordenen  
• Als alle scores uniek zijn, is dit triviaal: de kleinste score krijgt rangnummer 1, de tweede 

kleinste rangnummer 2 enzoverder tot de grootste die rangnummer n krijgt 
o Zolang de scores uniek zijn is er geen probleem 
o Anders krijgen we knopen, zie hieronder 

• Bv.: n = 12 unieke scores 
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• Sommige scores kunnen meer dan 1 keer voorkomen; dit zijn knopen, en 
er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan 

o 2,5 is afkomstig van de optelling, gedeeld door het aantal 
(vergelijkbaar met hoe je de mediaan berekent) 

 

Nadeel rangnummers: afhankelijk van aantal observaties (n) 

Rangnummers voor de testscores 

 

 

Percentielscores en decielen 
• Percentielscores herschalen de rangnummers zodat de scores komen te liggen tussen 0 en 

100 
• Stel dat een ruwe score van 23 correspondeert met een percentielscore van 10 (P10), dan 

betekent dit dat 10% van de scores kleiner of gelijk zijn aan 23 
• De percentielscore 50 komt overeen met de mediaan 
• Percentielscores 25 en 75 komen overeen met het eerste en derde kwartiel 
• Ruwere indeling zijn decielen:  

o Eerste deciel bevat percentielscores 1-10 
o Tweede deciel: percentielscores 11-20 
o Derde deciel: percentielscores 21-30 

• Een decielscore gelijk aan 10 betekent dat de score behoort tot de 10% hoogste scores van 
de steekproef 
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Percentielscores en decielen in R 

 

• Bv. Voor de percentielscore 87: 87% van de waarden is kleiner of gelijk aan 28 
o Percentielscores zijn altijd gehele getallen van 0 – 100 

• Length(…) zorgt voor proporties: ranking wordt gedeeld door het aantal observaties 
• Vervolgens zorgt het vermenigvuldigen met 100 voor percentages 

o Bevatten nog steeds getallen na de komma 
o Floor commando zorgt voor de afronding 
o We wensen dat getallen die eindigen op 5 naar boven afgerond worden, round zorgt 

voor afronding naar dichtstbijzijnde getal 

Genormaliseerde scores 
• De ruwe scores zijn doorgaans niet normaal verdeeld 
• Soms wenst men de scores te ‘normaliseren’, zodat de getransformeerde scores beter een 

normaalverdeling volgen 
• 3 stappen 

o Omzetten van ruwe scores xi naar percentielscores pci 
o Percentielscores worden omgezet naar standaardnormaalscores (z-scores) 

 

o Z-scores transformeren naar scores met gewenst gemiddelde en standaardafwijking 
(optioneel) 
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Genormaliseerde T-scores in R 

 

• Testscores worden omgezet in percentielscores, deze worden naar standaardnormaal scores 
omgezet via de code qnorm 

o Er moet wel een tussenstap gemaakt worden 
o Als er scores zijn gelijk aan 100 dan zetten we deze om naar 99,9; de rest mag 

behouden worden 
o Ifelse (…) 
o 100 gedeeld door 100 is 1, qnorm van 1 zorgt voor + oneindig, dit is niet wat we 

willen 
• Kunnen ook nog verder omzetten naar genormaliseerde T-scores 

o Lijken goed op gewone T score 
o Verschil zit in de grafiek 
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Stanines 
• Komt van ‘standard nine’ en is een indeling voor genormaliseerde scores in negen gelijke 

delen 
• Hebben gemiddelde van 5 en standaardafwijking van 2 
• Eerste keer gebruikt bij US Army in 1943 

Stanines in R 

 

• Staninescores van 1 – 9; daaronder de waarden die tot de stanine behoren 
• Gemiddelde zal 5 zijn en sd net geen 2 

Normen 
• Alle voorgaande transformaties waren gebaseerd op steekproef en gaven aan hoe een ruwe 

score zich situeert t.o.v. de overige scores in de steekproef 
• Normen zijn in het leven geroepen voor het vergelijken met de populatie 

o We nemen de testscore af bij een zo groot mogelijke en representatieve steekproef 
o Op basis van de testscore berekenen we de geschatte waarde voor het gemiddelde 

en de standaardafwijking van de testscore in de doelpopulatie 
o Vaak worden de zo bekomen scores getransformeerd tot percentielscores, decielen, 

… voor de doelpopulatie 
o Een normtabel bevat de mogelijke ruwe scores van een test, samen met de 

percentielscores, decielen, stanines, … zodat een nieuwe score meteen kan 
gepositioneerd worden t.a.v. de doelpopulatie 

o Vaak aparte normen bepaald voor subgroepen 

Voorbeeld 1: SWL-scores 
• We zien dat voor verschillende subpopulaties de gemiddelde scores en standaardafwijkingen 

berekend worden 
• In deze tabel kunnen we dus makkelijk gaan vergelijken welke participant uit de die 

steekproef boven/onder/gelijk scoort aan het gemiddelde 
• We kunnen ook meteen verschillende subpopulaties met elkaar gaan vergelijken. 
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Voorbeeld 2: GRE-scores 
• Graduate Record Examination (GRE) is een toelatingstest gebruikt bij Amerikaanse 

universiteiten die 3 testen scoren 
o Verbal reasoning 
o Quantitative reasoning 
o Analytic writing 

• Afhankelijk van de percentielscores, mag een student starten of niet aan de opleiding 
o Toelatingsgrens is afhankelijk van universiteit tot universiteit, er zijn er ook die geen 

grens hebben 

Conversietabel  
• Soms moet men standaardnormaal scores omzetten in percentielscores, of T-scores in 

stanines, … 
• Deze conversietabel is optioneel! 
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In deze tabellen kunnen we dus voor elke waarde, maakt niet uit in welke score ze staan, kijken hoe 
deze zou scoren in een andere score. Zo zien we bijvoorbeeld een Z-score van 3.00, wanneer we de 
lijn verder aflopen komen we op een T-score van 80.0, een IQ-score van 145.00, … 

In tabel er onder zien we een range van 3 tot -3. Dit is gelijkaardig aan de tabel erboven maar met 
stappen van 1 in plaats van 0.05. Ze is dus iets minder gedetailleerd. 

Dataset 2: 10 itemscores examen ‘Statistiek II’  
• Dit is een realistisch voorbeeld van wanneer de professor zelf nog het vak statistiek 2 gaf. We 

zien hierbij dat we discrete of categorische items voorgeschoteld krijgen. 
• Kenmerken van de dataset: 

o Subset van 10 scores van 40 MC-vragen van een examen statistiek 2 
o Vragen worden gescoord als juist of fout 

§ Juist: 1 
§ Fout: 0 
§ Dichotome of binaire items 

o Testscore ligt dus tussen 0 en 10 
o N = 556 studenten 

• Uit dat dataset van de examens krijgen we volgende matrix 
• We kijken naar de eerste 11 studenten 

o We zien inderdaad dat de testscore maximaal 10 en 
minimaal 0 kan zijn. 

o Bv. bij student 1 hebben we een testscore van 9 

Testscore  
• Voor de algemene testscore moeten we per student een 

testscore bepalen 
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• De testscores worden gegroepeerd per aantal studenten die de score heeft 
o Bv.: student 1 en 159 behalen beiden een testscore van 9, dan hebben we al een 

frequentie van 2 voor de testscore 9 
o In R doen we dit met het commando rowSums 
o Het commando table (…) geeft de frequentietabel 

weer 

Gemiddelde scores en varianties 
• A.d.h.v. colMeans krijgen we de gemiddeldes 

van elke vraag gepresenteerd 
o V4 is een makkelijke vraag wat 95% 

heeft deze vraag juist 
o We spreken hier eerder van 

proporties 
• D.m.v. het commando diag (…) krijgen we 

enkel de diagonaal van de covarianties te 
zien. Dit is makkelijker dan de volledige 
covariantiematrix te zien 

• Bij var (…) berekenen we de varianties bij elk 
item apart 

• Door te vermenigvuldigen met (n-1) en te 
delen maken we gebruik van de tweede 
mogelijkheid om een standaarddeviatie te 
gebruiken 

o Hierdoor krijgen we een verband 
met de proporties (zie bemerkingen) 

Bemerkingen 
• Gemiddelde van dichotoom item j correspondeert met de proportie ‘1’ antwoorden voor dit 

item genoteerd als pj  
• Pj kan geïnterpreteerd worden als een maat van gemakkelijkheid voor item j; hoe hoger, hoe 

makkelijker het item 
o 1-pj is dan de maat voor moeilijkheid 
o Bij dichotome items is de variantie gelijk aan het product pj x (1 – pj) 

 

• Bij gevolg zijn de variantie en het gemiddelde van een dichotoom item gerelateerd aan elkaar 
• De itemvariantie bij dichotome items kan dan ook nooit hoger zijn dan 0.25 
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Relatie tussen 2 dichotome items 
• Met 2 dichotome items, zijn er 2 x 2 = 4 mogelijke combinaties 

o Voor elke combinatie kan men tellen hoeveel keer deze combinatie voorkomt 
o We bekomen 4 celfrequenties 

 

o Als we de celfrequenties delen door n bekomen we celproporties 

 

o Proportie combinatie (1,1) voor twee items j en k kunnen we noteren als pj k voor de 
items 7 en 8 is dit dus p7 8 = 0.46 

o De som van de proporties vormen altijd 1 
• De covariantie kunnen we berekenen zoals bij metrische items 

o Rekenregels zijn bijgevolg hetzelfde  
o Als we gebruik maken van de versie die deelt door n i.p.v. n-1 bekomen we: 

 

Voor de versie die deelt door n kunnen we ook 
een R code opstellen (gebruik makend van de 
formule hierboven).  

Het commando prop [“1”, “1”] geeft de rij en de 
kolom weer waar we p7 8 kunnen terugvinden. 

Phi-coëfficiënt 
• Een veelgebruikte associatiemaat voor dichotome items 
• Phi-coëfficiënt berekenen o.b.v. celproporties en marginale proporties (som van proporties 

per rij of per kolom); dit kan d.m.v. volgende formule: 
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• Computationeel kan men echter evengoed de ‘gewone’ correlatie 
berekenen 

De tetrachorische correlatiecoëfficiënt 
• Bedacht door Pearson 
• Naam verwijst naar de numerieke methode die men vroeger hanteerde om de coëfficiënt te 

berekenen 
• Basisidee: achter elke dichotome score y gaat een (niet-geobserveerde, latente) continue 

variabele schuil: de y* (y-star) variabele 
• Subjecten variëren op deze continue variabelen, maar eenmaal ze een grenswaarde 

overschrijden, krijgen ze de waarde ‘1’; zo niet krijgen ze de waarde ‘0’ 

 

• Stel dat men voor twee dichotome items y1 en y2, de latente variabelen kan achterhalen y1
* 

en y2
*: dan is de tetrachorische correlatie gedefinieerd als: 

 

Berekening tetrachorische correlatiecoëfficiënt 
• Men veronderstelt dat y1* en y2* samen een bivariate standaardnormaalverdeling volgen 
• De grenswaarden verdelen het volume onder de dichtheidsfunctie in vier delen 
• Het totale volume is gelijk aan 1: de 4 delen corresponderen met de 4 proporties waarvan de 

som gelijk is aan 1 
• Door de grenswaarden te verschuiven, en/of de correlatie van de bivariate 

standaardnormaalverdeling te wijzigen, bekomen we andere indelingen en dus andere 
proporties 
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• We zoeken deze waarden voor de grenswaarden en de correlatiecoëfficiënt zodat de indeling 
proporties oplevert die zo dicht mogelijk aansluiten bij de geobserveerde celproporties van 
de 2x2 tabel 

• Berekening was lange tijd niet evident, maar nu geen probleem meer 

3 bivariate standaardnormaalverdelingen 

 

De onderste figuren zijn eigenlijk een bovenaanzicht van de bovenste 
figuren waarbij de top is afgesneden. We kunnen de binnenkant eigenlijk 
gaan vergelijken met de ouderdomsringen van een boom. Bij een 
correlatie van 0 zien we dat we concentrische cirkels krijgen. Wanneer de 
correlatie verhoogt naar 0.50 krijgen we eerder elliptische vormen. 
Naarmate we verder verhogen worden deze elliptische vormen meer en 
meer uitgetrokken. De maximum correlatie is 1, maar dit is bijna nooit het 
geval, indien dit wel het geval zou zijn dan krijgen we een gewone rechte 
lijn. 

We bekijken de correlatie van r = 0.50 iets dichter. Hierbij zien we 2 
stippenlijnen. De verticale representeert de cut-off van y1; de horizontale 
die van y2. Deze stippenlijnen verdelen de elliptische vormen in 4 
kwadranten, deze 4 kwadranten stellen de proporties voor en vormen dus 
samen de som van 1.  

Tetrachorische correlaties in R 
• Kunnen we niet zomaar berekenen in R à we moeten de package ‘lavaan’ oproepen via het 

commando library (…) 
• We kunnen dan de tetrachorische berekenen doormiddel van lavCor (…)  
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• Het ordered argument staat voor ordinaal; dichotome variabelen worden beschouwd als een 
speciaal geval van ordinaal 

• We kunnen ook alle correlaties in 1 keer bekijken 
o Op de diagonaal zien we de correlaties van het item met zichzelf, deze zijn logischer 

wijs gelijk aan 1 
o Daaronder zien we dus de correlaties van het item met de overige 
o Boven de diagonaal wordt niet ingevuld omdat de matrix anders onleesbaar wordt, 

de waarden zijn per slot van rekening al eens gegeven. 

 

Intermezzo: Pearson vs. Yule 
• Pearson was groot voorstander van tetrachorische  
• Yule was een student van Pearson en had toch wat kritiek op de tetrachorische 

o Vond het idee van een onderliggende continue variabele (y-star) maar niets, en 
helemaal niet toepasbaar 

• Pearson schrijft 200 pg’s wederwoord 
• In recent doctoraat toont men aan dat er een continue mapping bestaat tussen Phi-

coëfficiënt en de tetrachorische waardoor validiteit van deze maten niet langer afhangt van 
onderliggende discrete dan we continue assumpties 

Relatie testscore en dichotome items 
• Voorstanders van Phi-coëfficiënt hanteren voornamelijk de punt-

biseriële correlatiecoëfficiënt, die men voor een dichotoom item 
kan berekenen via de Pearson productmoment correlatie 

• Voorstanders van tetrachorische 
berekenen de biseriële 
correlatiecoëfficiënt 
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Overzicht maten van correlatie 

 

  



BRENT BAEYENS 32 

 

HOOFDSTUK 3 – HET 1-FACTORMODEL 
Inleiding 

• Eerste statistisch model in de cursus 
o Statistisch model is een formele representatie van een stuk van de werkelijkheid 
o Cfr. Architect die een plan maakt. We kunnen met een statistisch model, net zoals 

met het plan van de architect, de gegevens bestuderen en een inzicht verwerven. 
• Voorlopig ook met metrische/numerieke indicatoren 
• Model wordt geformuleerd op het niveau van de populatie 
• Vandaar moeten we vooraleer we een 1-factormodel bespreken: 

o Informatie in verband brengen met de notatie 
o Herhaling van kansvariabelen, verwachting en (co)variantie in de populatie  
o Rekenregels toepassen 

Het Grieks alfabet 

 

Kansvariabelen 
• Bij het beschrijven van vele concepten in de psychometrie maken we gebruik van 

stochatische of random variabelen 
o Worden ook kans- of toevalsvariabelen genoemd 
o Kansvariabelen zijn variabelen waarvan we de scores nog niet hebben geobserveerd; 

deze scores zijn de uitkomst van een toevalsexperiment 
o Observeerbare (manifeste) kansvariabelen noteren we met hoofdletters X, Y, Z 
o De geobserveerde scores noteren we met kleine letters 
o Latente variabelen duiden we aan met Griekse letters  

• Er zijn discrete en continu kansvariabelen 

Discrete en continue kansvariabelen 
• Discrete kansvariabelen:  

o Er zijn maar p mogelijke uitkomsten mogelijk 
o Afhankelijk van de kans 
o Bv. Ogen van een dobbelsteen; we kunnen ze letterlijk tellen 
o We noemen fx(x) de kansverdeling van X 
o Theoretische verdelingen: binomiaalverdeling, Poisson verdeling, … 
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• Continue kansvariabelen: 
o Oneindig veel mogelijke uitkomsten 
o Voor elke waarde x een kansdichtheid  
o Theoretische verdelingen: normaalverdeling, t-verdeling, F-verdeling, chi-kwadraat-

verdeling 
• De cumulatieve verdelingsfunctie Fx(x) geeft de kans aan dat de waarde van een variabele X 

kleiner of gelijk is aan x 
o Voor zowel discreet als continu 

 

De verwachting 
• Het gemiddelde van een kansvariabele X in de populatie noemt men de verwachting of 

verwachtingswaarde en wordt genoteerd met E(X) 
o Voor de discrete kansvariabele X met p mogelijke uitkomsten wordt de verwachting 

gedefinieerd met 

 

o Voor een continue kansverdeling hebben we te maken met een integraal en moeten 
we de formule niet kennen 

De variantie 

 

• Voor discrete variabelen wordt dit: 

 

• I.p.v. var kunnen we ook gewoon V noteren (statistiek 1) 
• De standaarddeviatie bekomen we opnieuw door simpelweg de vierkantswortel te nemen 

De covariantie 
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Rekenregels 
• Gelijk aan rekenregels uit vorige hoofdstuk 

o Maar nu voor abstracte waarden 
o Constante noteren we als a en b 
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Het lineaire 1-factor model 
• Eerst beschreven door Spearman (1904) 

o Noemde het een 2-factor model maar in moderne nomenclatuur telt men enkel het 
aantal factoren dat correspondeert met de constructen 

• In 1-factor model postuleren we 1 continue latente variabele: de factor 
o Factor representeert psychologisch construct 
o Subjecten variëren en hebben elk een bepaalde (onbekende) waarde voor de latente 

variabele 
o Omdat men op voorhand het aantal factoren bepaalt, noemt men dit een 

confirmatorisch factor model 
o Het analyseren van data via dit model noemt men confirmatorische factoranalyse of 

CFA 

Indicatoren 
• De p indicatoren van die psychologisch construct zijn geobserveerde of manifeste variabelen 

o Kunnen subtesten, items van vragenlijsten, … zijn 
o Subtesten zijn zo gekozen omdat men vermoedt dat ze hetzelfde meten 
o Scores zijn numeriek/metrisch  

• Ook al kunnen de indicatoren corresponderen met subtesten, zullen we de literatuur volgen: 
we zullen de termen indicatoren en items door elkaar gebruiken 

• Relatie tussen indicatoren en factor is lineair (zie uitleg bij lineaire relatie) 
• Het niet-lineaire factor-model treedt op wanneer de indicatoren discreet/categorisch zijn, dit 

wordt later besproken bij IRT-modellen 

Grafische voorstelling 
We bespreken bijvoorbeeld leesmotivatie (factor). Deze kunnen we grafisch 
weergeven door de Griekse letter η (eta).  

De waarden van Y1 – 6 zijn factorscores met elk hun eigen unieke informatie. 
In het factormodel kijken we enkel naar hetgeen wat ze gemeen hebben. 
Waar deze factorscores uniek in zijn kunnen we zien als meetfouten en 
duiden we aan met de Griekse letter ε (epsilon). 

Het enige wat nog overblijft zijn de factorladingen deze geven we weer 
d.m.v. van de Griekse letter λ (lamda). De factorladingen kunnen we ook 
zien als de correlatie tussen, in dit voorbeeld, leesmotivatie (factor) en de 
indicatoren. 
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Lineaire relatie 
Op de x-as vinden we de latente variabele (in bovenstaand 
voorbeeld zou dit de leesmotivatie weergeven). Op de y-as 
vinden we een item. Zoals we op de figuur zien is er en lineair 
verband tussen de factor en het item. 

Dit lineair verband is afhankelijk van twee parameters: de 
factorlading (helling) en het intercept. Het intercept kunnen we 
zien als de waarde op y als de latente variabele 0 is. 

We kunnen hier nu eigenlijk mee spelen. Wanneer de 
factorlading verhogen zien we bijvoorbeeld dat de rechte steiler 
zal worden. 

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

 

• Assumpties 
o E(εj) = 0 
o Cov (η, εj) = 0 

• De metriek van de factor is niet gedefinieerd; we maken de afspraak 
o E(η) = 0 
o Var(η) = Ψ2 = 1 

• Modelparameters: νj, λj, θ2
j voor elke j 

Cogeneriek factor-model 
• Cogeneriek voegt een assumptie toe 

o De errortermen (tussen twee indicatoren) zijn ongecorreleerd 
o Impliceert dat de enige reden waarom de twee indicatoren met elkaar correleren, 

ligt bij de gemeenschappelijke factor 
o Elke indicator wordt beïnvloed door  

§ Gemeenschappelijke factor η 
§ Indicator-specifieke errortermen εj 

o Er zijn geen verborgen factoren die mogelijk een bijkomende reden vormen waarom 
ze correleren 

• Alle indicatoren meten hetzelfde, ze zijn van dezelfde soort (= cogeneriek) 
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Voorbeeld niet-cogeneriek model 

 

Implicaties cogenerieke model: de variantie van Yj 
• Door toepassing van de rekenregel vinden we: 

 

• Kortom: de totale variantie van een indicator j kan men splitsen in twee delen 
o Een deel dat gemeenschappelijk is met de overige indicatoren 

§ Communaliteit genoemd 
§ λ2

j 
o Een deel dat uniek is voor de indicator 

§ Unieke variantie genoemd 
§ Var (εj) = θ2

j 

Toepassing rekenregels 

Implicaties model: de covariantie 
• Door toepassing van de rekenregels vinden we: 

 

• De volledige modelgeïmpliceerde covariantiematrix kan 
men schrijven als 

• Deze matrix kan vergeleken worden met de covariantie 
matrix (S) 

o Zo kan men bepalen of het 1-factor model wel goed 
past bij de data 

o Als het model juist is dan zien we een patroon in de matrix 
o Significante verschillen zorgen ervoor dat data en theorie niet overeenstemmen en 

daarom kan het een slecht model zijn 

Deze correlatie maakt het 
model niet-cogeneriek 



BRENT BAEYENS 38 

 

Toepassing rekenregels 

 

Generatie van data volgens 1-factor model in R 
• Om het factormodel beter te begrijpen gaan we random data genereren vertrekkende van 

factorscores en een set vooraf gekende parameters 
o Genereren van n = 100 factorscores en noemen deze f.scores 

§ Veronderstelling dat ze normaal verdeeld zijn 
§ Commando set.seed(123) zorgt dat random generator steeds dezelfde 

getallen produceert 
o Elk item is een som uit 3 termen 

§ Intercept 
§ Factorscore * factorlading 
§ Random errorterm (met gegeven errorvariantie) 

Genereren van de data in R 

 

Zoals hierboven beschreven staat dient het commando set.seed(…) ervoor dat de random generator 
(rnorm) steeds dezelfde data zal produceren, de scores zijn standaardnormaal verdeeld doordat we 
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aangeven dat het gemiddelde gelijk is aan 0 en de standaardafwijking is gelijk aan 1. De 
gegenereerde data slaan we op onder de naam f.scores.  

In de lijn boven head(…) zien we dat we de formule van Z-scores gaan toepassen, dit omdat we 
anders een gemiddelde gaan hebben dat niet echt 0 is en een standaardafwijking die ook niet echt 1 
is. Via deze formule kunnen we dat dus ‘forceren’. 

Y1 tot en met Y6 zijn telkens de som van 3 delen: 

• Eerste deel: 5, 4 en 3 zijn de intercepten 
• Tweede deel: f.scores * lamda (factorladingen) 
• Derde deel: random ruis of meetfout 

Code data.frame verzamelt de 6 items, deze slaan we op onder de naam ‘data’ 

Gemiddelden + covariantie/correlatie 

 

We zien dat de gemiddelde corresponderen met de intercepten uit de vorige figuur. 

We krijgen ook een 6x6 covariantie-matrix, op de diagonaal vinden we de varianties. Boven en onder 
vinden we de covarianties. 

Op de correlatie-matrix zien vinden we op de diagonaal de correlaties, deze zijn 1 want ze 
representeren de items die met zichzelf correleren. 
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Effect intercepten 

 

In dit voorbeeld vermenigvuldigen we de intercepten met 10. We maken dus nieuwe data aan en 
slaan deze op onder de naam Data2. We voeren opnieuw de beschrijvende statistieken uit. De 
gemiddeldes zijn ook vermenigvuldigt met 10. De correlatiematrix blijft ongewijzigd. 

Effect factorladingen 

 

De factorladingen worden gehalveerd. Gemiddelden blijven gelijk, de correlatie-matrix is nu wel wat 
anders, ze zijn kleiner. 
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Effect variantie errortermen 

 

De standaarddeviaties worden aangepast. We krijgen dezelfde gemiddeldes en dezelfde 
correlatiematrix als bij de factorladingen. 

Conclusie 
• Het wijzigen van de intercepten heeft enkel een effect op de gemiddelden; de 

correlatie/covariantie matrix blijft identiek 
o Intercepten worden daarom vaak gegenereerd, en arbitrair op 0 gezet 
o Intercepten krijgen pas aandacht bij settings die buiten het bestek van de cursus 

vallen 
• Het halveren van factorladingen heeft geen effect op gemiddelden, wel op de correlaties 
• Het verdubbelen van de standaarddeviaties van de errortermen heeft geen effect op 

gemiddelden, wel op correlaties 

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

schatten van de 
o Intercepten (vaak niet van belang) 
o Factorladingen 
o Varianties van de errortermen 

• We noemen dit de ‘model parameters’ van het factoranalyse model 
• Verschillende methodes werden ontwikkeld om deze parameters te schatten; we kijken naar 

de maximale aannemelijkheid methode (Maximum Likelihood) 
o Voorlopig veronderstellen we 1 factor 

• We illustreren het gebruik d.m.v. 2 methodes 

Stappen in factoranalyse 
• Selectie indicatoren 
• Bepaling steekproef en steekproefgrootte 
• Verzamelen van data + preparatie 
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o CFA vertrekt uit variantie-covariantie matrix, maar als we vertrekken uit volledige 
dataset hebben we meer mogelijkheden 

• Evaluatie modelfit: past model bij data? 
o Nee: terug naar exploratief 
o Ja: model te vereenvoudigen? Hoe parameters interpreteren? 

• Optioneel: berekenen factorscores, betrouwbaarheidscoëfficiënten, … 

Eerste methode: factanal 

 

In deze figuur zien we het gebruik van de code factanal (…). Het eerste wat opvalt en verduidelijking 
nodig heeft is de term uniquenessess, dit zijn de schattingen van de errorvarianties. Vervolgens 
komen we op de loadings dit zijn dan de factorladingen. 

De waardes van de errorvarianties en factorladingen komen niet in de buurt van de echte waarden. 
We zien dat de gestandaardiseerde modelparameters: latente variabele (factor) en 
gestandaardiseerde scores. Dit komt omdat de functie factanal vertrekt uit de geobserveerde 
correlatiematrix van de data en niet uit de covariantiematrix. 

Tot slot hebben we nog de p-value, uit statistiek 1 weten we dat dit de modeltest is, deze is bijna 1 
en past dus goed bij de data 
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Tweede methode: cfa 
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We zien bij de cfa dat dit een stuk uitgebreider is en dat we met 1 slide niet toekomen. Een 
vergelijkbaar iets is de p-toets of p-value, deze toont dus opnieuw aan dat het model goed past bij de 
data. 

Het volgende dat we tegenkomen is de estimate kolom; hier vinden we de ruwe, niet-
gestandaardiseerde parameterschattingen terug met daarin de factorladingen, intercepten en 
errorvarianties. 

De kolom met std.err omvat de standaardfout van de schatting hoe kleiner deze is hoe preciezer. de 
z-value en bijhorende pwaarde (p > |z|) toetst telkens of de geschatte waarde gelijk is aan nul 

De kolom met std.lv toont parameterwaardes wanneer we enkel de latente variabele 
standaardiseren. Dit heeft geen effect omdat de latente variabele al gestandaardiseerd is. 

Tot slot hebben we nog een kolom std.all, deze toont de parameterwaardes indien we zowel de 
latente variabele als de items standaardiseren; deze kolom bevat voor de factorladingen en 
errorvarianties dezelfde waarden als de output van factanal. 

Kwalitatieve interpretatie  
• De modeltoetsen zijn telkens niet-significant 

o We kunnen dus de nulhypothese aanvaarden (H0: het model past bij de data) 
o 1-factor model is dus goede beschrijving voor data 

• Gestandaardiseerde factorladingen 
o Items hangen het best samen met latente variabele 
o Y3, Y2, Y1, Y4, Y6 en Y5 (volgorde rond mate van correlatie) 

• Testconstructie: we willen items detecteren met lage factorladingen à verwijderen 
• Errorvarianties volgen hetzelfde patroon 

o Hoe groter de errorvariantie, hoe meer unieke informatie het item bevat dat niet 
samenhangt met de latente factor 

Factorscores 
• Als factormodel is gefit à factorscores berekenen 
• We proberen onzichtbare data zichtbaar te maken 
• Verschillende methodes mogelijk 
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• Belangrijk: 
o Factorscores zijn enkel betrouwbaar als factormodel goed past bij data 
o Kwaliteit van factorscores hangt sterk af van sterkte van factorladingen en 

errorvarianties 
o Factorscores zijn standaarnormaalscores 

• Factorscores kunnen we hanteren om subjecten te rangschikken op basis van hun (niet-
geobserveerde) scores op de latente variabele 

Factormodellen met minder parameters 
6 verschillende modellen 

• ESSENTIEEL CONGENERIEK 
o Standaard 1-factor model 
o Inbegrip van item intercepten 

• CONGENERIEK  
o Zelfde als voorgaande 
o Intercepten zijn gelijk aan 0 

• ESSENTIEEL TAU-EQUIVALENT 
o Alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar 

• TAU-EQUIVALENT 
o Alle factorladingen zijn gelijk 
o Intercepten zijn gelijk aan 0 

• ESSENTIEEL PARALLEL 
o Factorladingen zijn gelijk aan elkaar 
o Errorvarianties zijn gelijk aan elkaar 

• PARALLEL 
o Factorladingen zijn gelijk aan elkaar 
o Intercepten zijn gelijk aan 0 
o Errorvarianties zijn gelijk aan elkaar 

Cogeneriek, tau-equivalent en parallel model 
• Vaak zijn intercepten niet van belang, en dus maakt men niet altijd het onderscheid tussen 

bv. ‘essentieel tau-equivalent’ en ‘tau-equivalent’ 
• Modellen zullen van belang zijn bij de bespreking van betrouwbaarheid, in het kader van 

klassieke testtheorie 
• Opleggen van restricties zal ertoe leiden dat modellen minder goed passen bij data 
• Door model met en model zonder gelijkheidsrestricties met elkaar te vergelijken, kan men 

nagaan of deze restricties gelden voor de huidige dataset 
o Indien p-waarde van deze modelvergelijkingstoets niet significant is, is de restrictie 

aannemelijk 
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Fitten van congeneriek, tau-equivalent en parallelle modellen in R 
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Modelvergelijkingstoetsen 

 

• Verschil tussen tau-equivalent model en congeneriek model is niet significant (p = 0.3132): 
voor deze data is de assumptie dat alle factorladingen gelijk zijn aan elkaar perfect 
verdedigbaar 

• Echter, het verschil tussen het parallel model en het tau-equivalent model is wel significant p 
= 0; de assumptie dat errorvarianties gelijk zijn aan elkaar lijk niet op te gaan in deze dataset 
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Factoranalyse van SWL-schaal 
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We kunnen aflezen dat het model wordt bepaald door 1 factor (aangeduid door f). Deze factor wordt 
gemeten door (=~) sat 1 tot en met sat 5. D.m.v. de cfa-functie kunnen we het model fitten o.b.v. de 
SWL-data. 

Std.lv geeft aan dat de variantie van de latente variabele op 1 zal worden gefixeerd. Meanstructure = 
true betekent dat de gemiddelden in de output zullen getoond worden. 

Via summary krijgen we een samenvatting 

• Modeltoets: 
o P-waarde is significant toont aan dat we moeten verwerpen 
o 121 wijkt ook veel te ver af van 5 
o 1-factor model past dus niet bij de structuur  

• Std.all sat 4: bijzonder laag! 

Later bijken we nog het 2-factormodel, dit zal beter passen, maar is ook nog niet perfect. We kunnen 
dus eigenlijk vaststellen dat een verdere interpretatie niet veel nut heeft. Het enige wat we dus 
kunnen zien is dat bij de sectie van de latente variabelen sat 2 en sat 4 niet echt goed scoren 
tegenover de rest. 

Somscores  
• In plaats van factorscores kunnen we ook somscores berekenen: de som van de itemscores: 

 

• Kwaliteit van somscores hangt af van model dat best past bij data 
o Is factormodel met 1 factor genoeg? 
o Hoe betrouwbaar is somscore? 

• Om problematiek te begrijpen moeten we eerst het conceptueel kader uitleggen van de 
klassieke testtheorie 
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HOOFDSTUK 4 – KLASSIEKE TESTTHEORIE 
Inleiding 

• De KTT handelt voornamelijk over de betrouwbaarheid van een testscore 
o De term klassiek veronderstelt dat het al enkele jaren mee gaat. 
o Impliceert ook dat er een moderne testtheorie zou zijn 

§ Dit zou de Item Response Theorie zijn 
§ De IRT en KTT hebben verschillen in perspectief 

o In werkelijkheid is het onderscheid ongelukkig want er is heel wat overlap tussen 
beide benaderingen 

• KTT is een meetmodel: wat is de relatie tussen de testscore, de ware score (tau) en de 
meetfout 

• We kunnen de KTT formuleren over 1 subject, maar ook over een populatie van subjecten 

KTT voor een populatie van subjecten 
• Gedachtenexperiment; we selecteren iemand uit een populatie en nemen een test af 

o Random gekozen subject stellen we voor als X1  
o De testscore voor dit subject is x1 
o De ware score stellen we voor als τ1 (tau 1) 
o De nog niet geobserveerde testscore noteren we met X, we beschouwen deze als 

kansvariabele 

Klassieke meetmodel voor een testscore X 
• Het alom bekende meetmodel van de KTT voor een testscore X kan geschreven worden als: 

 

o X, T en ε worden beschouwt als kansvariabelen 
• Assumpties en implicaties 

o ASSUMPTIE 1: HET GEMIDDELDE VAN DE MEETFOUTEN IS 0 

 

o ASSUMPTIE 2: DE COVARIANTE TUSSEN DE WARE SCORES T EN DE MEETFOUT IS 
GELIJK AAN 0 

§ Tussen deze twee termen mag geen verband zijn! 

 

• Voor elke test is het van belang om deze standaardmeetfout te kennen; ze laat toe om de 
onzekerheid omtrent de testscore te quantificeren door bv. een 95% confidentie interval op 
te stellen ronde de geobserveerde testscore 

o We kunnen de standaardmeetfout voorstellen door:  
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Betrouwbaarheid: definities 
• De betrouwbaarheid kunnen we vertalen als reliability, dit is dan ook hoe we het zullen 

noteren: Rel(X). We kunnen deze betrouwbaarheid meten door de correlatie tussen de 
geobserveerde score X en de ware score T te kwadrateren: 

 

• De definitie impliceert dat: 
o De betrouwbaarheid is een getal tussen 0 en 1 
o De definitie is louter theoretisch: de ware scores T 

zijn ongekend 
o Bemerk dat de betrouwbaarheid afhangt van de variantie van de ware scores, en 

deze verschillen van populatie tot populatie 
o Betrouwbaarheid is dus niet louter een eigenschap van de test à het is een functie 

van de empirische verdeling 

Parallelle testen 
• Parallelle testen zijn bv. 2 testen die hetzelfde pogen te meten. Alles is hetzelfde behalve de 

meetfout varieert 
o Vaak niet haalbaar om volledig parallelle testen te ontwikkelen 

• Stel dat we een tweede testscore (X’) kunnen vinden die parallel of equivalent is aan de 
eerste (X): 

 

• Een tweede definitie van betrouwbaarheid: 

 

o Deze lijkt een meer praktische methode te suggereren: indien we een ‘parallelle’ test 
kunnen opstellen, kunnen we de betrouwbaarheid bepalen 

o Men kan aantonen dat Cor(X,X’) = [Cor(X,T)]² 

Praktisch belang van betrouwbaarheid 
• Indien verschillende testen gehanteerd worden om 1 (of meerdere) psychologische 

constructen te meten in dezelfde populatie, dan is het van belang zicht te hebben op de 
‘betrouwbaarheid’ van de testscores 

• De betrouwbaarheid van een test is een kwaliteitskenmerk (maar zeker niet het enige); een 
vaak gehanteerd minimum is 0.70 

o Dit is minimum is eigenlijk nog te weinig, men prefereert een betrouwbaarheid van 
.80, .90 

o Vaak zal het zo zijn dat we testen gaan moeten vergelijken en de beste eruit kiezen 
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• Indien we de betrouwbaarheid kennen, kunnen we een aantal berekeningen maken 
o De standaardmeetfout van een test 
o Het schatten van de ware scores en hun precisie 
o Het effect van de lengte van een test 
o De correlatie tussen ware scores van 2 testen 

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

Toepassingen van betrouwbaarheid 
Standaardmeetfout van een test 

• De definitie van betrouwbaarheid: rel(X) = var (T) / var (X) kunnen we herschrijven 

 

• Doordat var (T) = var (X) – var (ε) kunnen we vinden dat: 

 

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

 

• Het is van belang dat de standaardmeetfout gekend is bij de afname van elke test, het is een 
indicatie van de precisie van de meting 

Testlengte en de Spearman-Brown formule 
• Stel X is de som van p items: X = ∑ 𝑌!

"
!#$ , en de betrouwbaarheid: Rel (X) 

• Indien we het aantal items van een test verdubbelen, dan bekomen we een nieuwe testscore 
X(2): wat is de nieuwe relatie? 

o Antwoord vinden we in Spearman-Brown formule voor dubbele testlengte 

 

o Algemeen kunnen we een k-formule opstellen 

 

o Bedacht in 1910  

Toegepast in R 
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• Stel dat we een betrouwbaarheid hebben van .60 maar willen graag een betrouwbaarheid 
van .80; welke factor moeten we dan gebruiken in de formule?  

 

 

Correctie voor attenuatie (SPEARMAN, 1940) 
• Veronderstel dat we de sterkte van samenhang willen berekenen tussen twee 

psychologische constructen A en B 
o Voor elk construct nemen we een test af à testscores: XA en XB 
o De correlatie Cor (XA,XB) is vaak een onderschatting van de echte correlatie tussen de 

ware scores Cor(TA,TB) omwille van de meetfout die zowel bij A als B aanwezig is 
§ Dit noemen we attenuatie (onderdrukking, demping) 

o Als we de betrouwbaarheid van XA en XB kennen kunnen we een correctie uitvoeren 
om het attenuatie-effect uit te schakelen 

 

OPGELET: INDIEN WE DE BETROUWBAARHEID ONDERSCHATTEN KRIJGEN WE EEN OVERCORRECTIE 

Voorbeeld uitgevoerd in R: 

 

Het schatten van de betrouwbaarheid 
De geschatte waarde voor de betrouwbaarheid voor een testscore X op basis van een steekproef 
noteren we als volgt:  

 

Twee parallelle testen 
• Deze methode volgt onmiddellijk uit de tweede definitie van betrouwbaarheid: indien we 

twee parallelle testen X en X’ kunnen opstellen, dan volgt: 

 

• We noemen dit ook wel de equivalentiecoëfficiënt 
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• De constructie van parallelle testen is echter niet evident! 
o Afname zal twee keer zolang duren! 
o Is de lengte wel adequaat? Mogelijks moeten we de 2 parallelle testen bijeenvoegen 

om een meer betrouwbare test te verkrijgen 
• Vooraleer we de betrouwbaarheid schatten o.b.v. van een steekproef, moeten we eerst 

nagaan of de assumpties van de ‘parallelle’ delen wel geldig zijn voor de huidige dataset 

Test-hertest methode 
• Idee is eenvoudig: we nemen de test twee keer af op 2 verschillende tijdstippen 

o Bv. voor een vak twee keer een examen afnemen, eens in januari (XT1) en een keer in 
juni (XT2) 

o De twee scores zijn per definitie afkomstig van parallelle testen dus: 

 

o Noemen we ook de stabiliteitscoëfficiënt  
• Enkele voorkomende problemen: 

o We kunnen het geheugen niet wissen à we zullen weten wat er in de test zal 
bevraagd worden; invloed van geheugeneffecten 

o Tussen de twee tijdstippen kan er heel wat gebeuren (bv. je kan extra gestudeerd 
hebben), deze zaken kunnen ook zorgen voor vertekening 

• Longitudinale studies maken gebruik van deze methode 

Split-half methode 
• Bij deze methode is het zo dat we de test opsplitsen in twee parallelle delen: elk met p/2 

items; voor elk deel wordt een somscore berekent (XH1 en XH2) 
o Als we de betrouwbaarheid zouden meten krijgen we 

 

o RelH (X) is een onderschatting van de betrouwbaarheid van X, omdat zowel XH1 als XH2 
de helft minder items bevatten dan X 

o Via Spearman-Brown vinden we: 

 

• Probleem: opdeling is arbitrair, waarom juist die 2 helften? 

Coëfficiënt alpha  
• Stel dat we de split-half methode herhalen voor alle mogelijke manieren waarop de set van p 

items in twee helften kan worden opgedeeld 
o Voor elke splitsing bekomen we een andere maat van betrouwbaarheid; alle maten 

samen vormen een distributie van betrouwbaarheidsmaten 
• Cronbach (1951): toonde aan dat de spreiding van de distributie relatief klein was: de 

verschillende maten liggen dicht bij elkaar 
o Rekenkundig gemiddelde lijkt goede samenvatting te zijn van distributie 
o Cronbach toonde dat gemiddelde gelijk is aan coëfficiënt alpha 
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• Berekening van coëfficiënt voor test met p items: 

 

Praktische berekening Cronbachs Alpha 
• In de praktijk werkt men als volgt: we berekenen de steekproef covariantiematrix S voor de p 

items; de individuele elementen van de covariantiematrix noteren we als sjk  
o Doen we via cov commando 

• O is som van covarianties (staan onder/boven de diagonaal) 

 

• D zijn de diagonaalelementen 

 

• S zijn de som van alle elementen, hierbij krijgen we de variantie van de testscore 

 

• We kunnen Cronbachs Alpha berekenen door 

 

Cronbachs Alpha in R 

  

Sum(diag(S)) staat voor D (deze hebben we hierboven al even besproken). 

Interne consistentie 
• Begrip dat vaak met Cronbachs Alpha wordt geassocieerd 
• Interne consistentie = de mate waarin de items in de test samenhangen als uiting van 

eenzelfde gemeenschappelijk psychologisch construct 
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o Hoe beter de items samenhangen, hoe hoger de interne consistentie 
o Aspect van constructvaliditeit 

• Alpha is schatter van betrouwbaarheid en interne consistentie, daarom lijkt het dat deze 
begrippen hetzelfde betekenen, maar dat is niet het geval 

o Alpha is geen goede maat van interne consistentie 
o Zegt niets over aantal factoren 
o Alpha wordt groter naarmate het aantal items groter wordt 

Historiek Cronbachs Alpha 
• Een gelijkaardige coëfficiënt werd eerst beschreven in 1937 door Kuder en Richardson 

o Hun coëfficiënt werd beschreven in een formule nummer ‘20’ in hun paper, gekend 
als KR20 

o Enkel voor dichotome items 
• In ’45 werd deze coëfficiënt aangepast voor metrische scores door Louis Guttman onder de 

naam λ3 
• Sinds Cronbachs paper in ’51: meest gebruikte maat van betrouwbaarheid van een test 

o Cronbach zorgde er dus voor dat deze coëfficiënt werd ingeburgerd in het brede 
publiek van de psychologen 

Kritiek op Cronbachs Alpha en alternatieven 
• Druk bekritiseert in literatuur 

o Niet bruikbaar om unidimensionaliteit van de test te bepalen à beter af met 
factoranalyse of IRT 

o Cronbach was het eens: suggereert dat generaliseerbaarheidstheorie is een beter 
kader om de betrouwbaarheid te bepalen 

o Verschillende alternatieven voor Alpha 
§ Guttman introduceerde λ2  
§ De mu-reeks  
§ Greatest lower bound 
§ Coëfficiënt Omega (McDonald) 

o Meeste alternatieven zijn ondergrenzen à onderschatting van de ware 
betrouwbaarheid 

o Van alle alternatieven is Cronbachs Alpha de kleinst à meest conservatief 
o Moderne literatuur: overschakelen op coëfficiënt Omega 

Berekening coëfficiënt omega in R 
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Relatie met het 1-factor model 
• Impliciet veronderstelt men in de KTT een meetmodel dat kan gezien worden als een speciaal 

geval van het 1-factor model 
o P verschillende testen, Yj, elk met hun ware score en meetfout 

 

o Als testen parallel zijn, dan allemaal dezelfde ware score en dezelfde meetfout (j-
index kan achterwege gelaten worden) 

 

o Wat we in het 1-factor model zouden schrijven als het parallel model: 

 

§ De latente variabele η is een herhaalde versie van de ware score T 
§ Ware scores en factorscores zijn hetzelfde 

• Indien we enkel veronderstellen dat de ware scores dezelfde zijn, maar met verschillende 
precisie (meetfout), dan kunnen we het meetmodel zo formuleren 

 

• Wat we in het 1-factor model zouden schrijven als het ‘tau-equivalent’ model: 

 

• Het 1-factor model laat ook minder restrictieve modellen toe, zoals het congeneriek model 

 

Implicaties congeneriek, tau-equivalent, parallel 
• Factoranalyse laat toe om na te gaan of een congeneriek, tau-equivalent, dan wel een 

parallel model past bij de data 
• Indien zelfs het congeneriek model niet past, heeft het geen zin om de betrouwbaarheid te 

berekenen volgens de formules van de KTT 
• Indien enkel een congeneriek model past (maar niet een tau-equivalent) dan is coëfficiënt 

Alpha steevast een onderschatting van de betrouwbaarheid 
o Een beter alternatief is coëfficiënt omega 
o Indien de assumpties van tau-equivalent model blijken te gelden in de data, dan is 

Alpha gelijk aan Omega 
• Spearman-Brown formule is enkel toepasbaar voor parallelle testen 

Conclusie 
• KTT richt zich op betrouwbaarheid 
• Achterliggende modellen zijn doorgaans het parallel 1-factormodel en tau-equivalent 1-

factor model 
• KTT besteed geen aandacht aan karakteristieken van items à hiervoor dient IRT 
• KTT kijkt naar meetfouten 
• Alternatieve kaders: 
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o Generaliseerbaarheidstheorie 
o Latent State-Trait Theory 

§ Uitbreiding van de KTT 
§ Error termen worden opgesplitst 
§ Situationele factoren worden mee in rekening gebracht 
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HOOFDSTUK 5 – FACTORANALYSE MET MEERDERE FACTOREN 
Inleiding  

 

In deze cursus kijken we alleen naar de kolom waarbij Eta numeriek/continu is. 

• Bij factoranalyse beschouwen we zowel de latente variabelen (η1,η2,…) als de indicatoren als 
numerieke metrische variabelen 

• Factoranalyse is meest gebruikte vorm van latente variabele benadering 

Voorbeelden 
1 factor congeneriek model 

 

 
 

 

  
  
• Model postuleert 1 factor als oorzaak van de indicatoren 
• Behalve de unieke errortermen, is het enkel de factor die de items beïnvloedt 

o Errortermen mogen niet met elkaar correleren anders zijn er andere oorzaken 
mogelijk 

• Factorladingen geven we weer in de Lamda-matrix 
o Rijen zijn de indicatoren 
o De kolommen stellen de factoren voor 

Niet-congeneriek model 
• Errortermen correleren onderling nog eens met elkaar 

o Noemen we de meetfoutcorrelatie 
• In het kader van de testconstructie is dit een belangrijk signaal: er is 

meer aan de hand  
• Mogelijks moeten de items opnieuw geëvalueerd worden, eventueel 

nieuwe items nodig 
• Alternatieve verklaring: 1 factor volstaat niet: 

Factormodel met twee gecorreleerde factoren 
• Factormodel met twee gecorreleerde factoren 
• De eerste 3 items behoren tot de eerste factor, de volgende 3 tot de 

tweede factor 
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• Het model is factorieel éénduidig/factorial simple: elke indicator hangt samen met 1 factor 
o Dit is de reden waarom er nullen staan in de lamda-matrix 

 

 
 

 

 

Factormodel met twee gecorreleerde factoren + kruislading 
• Lijkt op het voorgaande model, maar is factorieel complex: er is geen éénduidige relatie 

tussen de indicatoren en factoren 
• Testconstructie: signaal dat de twee items ambigu zijn 

o Waarschijnlijk items evalueren of nieuwe bedenken 

 

 
 

 

Mimic model 
• Mimic model staat voor multiple indicators, multiple causes 
• X1 en X2 zijn exogene geobserveerde variabelen 

o Rechtstreeks effect op indicator: indicator is niet 
equivalent voor verschillende waardes van X 

§ Dit noemen we item bias 
o Rechtstreeks effect op factor: mogelijke verklaring 

voor variabiliteit in factor 
• Voorbeeld van structureel verklaringsmodel 

Multiple group factormodel 
• In hoeverre zijn de modelparameters dezelfde in twee 

groepen 
• Probleem van meetvariantie: is de relatie tussen indicatoren en de factoren dezelfde in beide 

groepen? 
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Bifactor model 
• Globale factor (η1) heeft een invloed op alle indicatoren 
• Twee specifieke indicatoren (η1 en η2) hebben enkel een invloed op een 

subset van indicatoren 
o Corresponderen niet altijd met psychologische constructen, maar 

met methode-gerelateerde effecten omdat de scores van 
sommige items via dezelfde methode werden verzameld 

• Factoren zijn niet gecorreleerd  
• Hoewel het conceptueel aantrekkelijk is, zijn bifactor modellen heel 

controversieel 

Tweede-orde factormodel 
• Η1-3 zijn eerste-orde factoren; η4 is van tweede orde 

o Tweede-orde (en hogere) factormodellen zijn populair in 
veel gebieden van de psychologie 

o In de intelligentieliteratuur: 
§ η4 = g 
§ η1 = verbale intelligentie 
§ η2 = visuo-spatiale intelligentie 
§ n3 = geheugencapaciteit 

Structureel vergelijkingsmodel 
• postuleert de effecten tussen de latente variabelen 
• wellicht is dit het meest relevante statistisch model voor de sociale- en 

gedragswetenschappen 
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Exploratief factormodel 
• Aantal factoren staat niet vast in dit model 
• We willen weten welke items ‘samenhoren’ 
• I.t.t. Confirmatorische modellen worden alle factorladingen geschat 
• Rotatie is essentieel bij exploratieve factoranalyse 

 

 
 

 

 

Exploratief vs. Confirmatorisch 
• Exploratieve factoranalyse (EFA): 

o Zoektocht naar het aantal factoren dat nodig is 
o Zoektocht naar vragen die zullen peilen naar de factor à om geschikte vragen op te 

stellen moet je zeer goed begrijpen wat je wil meten 
o Veel items bedacht, maar er blijven maar enkele over; slechte items laten we vallen 
o Doel: nagaan hoeveel latente variabelen nodig zijn om de correlatiestructuur te 

begrijpen/beschrijven 
o Courant in software (ook SPSS), en heel populair 

• Confirmatorische factoranalyse (CFA): 
o Gegeven een factormodel (met op voorhand vastgestelde details, lees: vast aantal 

factoren en hun relaties met indicatoren), past het model bij de data? 
o Was minder courant in software, en daarom minder gebruikt 
o Veel meer mogelijkheiden, en doorgaans te verkiezen boven exploratief 

• 1 factor is speciaal geval: EFA = CFA 

Exploratieve factoranalyse 
Ingrediënten van een EFA 

• We vertrekken uit de ruwe data 
o Beschikken over rijen en kolommen met p scores 
o Scores afkomstig van N observaties 

• EFA vertrekt gewoonlijk uit correlatiematrix 
o CFA vertrekt uit covariantiematrix 

• Uitvoering van een EFA: 
o Selecteer een methode om de factoren te extraheren = factorextractie 
o Bepaal hoeveel factoren er moeten worden weerhouden 
o Indien meer dan 1 factor: roteer de factoroplossing teneinde een betere 

interpretatie van de factoren te bekomen  
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Voorbeeld: 8 subschalen omtrent persoonlijkheid 
• Voorbeeld waarbij 250 personen die psychotherapie volgen werden gescoord op 8 

subschalen uit een persoonlijkheidstest 
o Er wordt al prijsgegeven dat deze 8 items kunnen onderverdeeld worden tot 2 

factoren 
o De eerste 4 items behoren tot de factor neuroticisme 
o De andere 4 zullen behoren tot de factor extraversie 

• De correlatiematrix van deze data kunnen we terugvinden op slide 18, deze is niet te kennen 
o Enkel wordt nog toegelicht dat bij een correlatiematrix 

§ De diagonaal 1 is 
§ Er symmetrie is boven en onder de diagonaal 

Model 1: 1 factor – factor extractie 

 

Uit de gegevens van de bovenstaande factoranalyse kunnen we stellen dat alle items zich op 1 as 
bevinden. Op deze as vinden we dat alle items van neuroticisme zich aan de positieve kant bevinden, 
en alle items van extraversie zich aan de negatieve kant bevinden. Uit deze gegevens kunnen we ook 
besluiten dat de items van neuroticisme (factorlading rond .800) dominant zijn over de items van 
extraversie (factorladingen maar rond .400 – absolute waarde). 

De communaliteit is het stuk van de variantie dat verklaard wordt door de factor. Deze kunnen we 
berekenen door het kwadraat te nemen van de factorladingen. 

 

• SS loadings (in dit geval 3.599) bekomen we door de som te nemen van de gekwadrateerde 
factorladingen, SS staat in dit geval voor sum of squares 
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• Proportion Var (0.450) is het percent, uitgedrukt in decimalen, van de totale variantie dat kan 
verklaard worden door de factor 

 

Tot slot kunnen we nog de modeltoets bespreken. Aangezien deze (sterk) significant is kunnen we de 
nulhypothese niet behouden. Wat we bedoelen met significant is dicht bij 0. We kunnen deze 
modeltoets nagaan op het laatste bij het stukje van p-value. 

Model 2A: factoren, zonder rotatie 

 

Wanneer we deze factoranalyse bekijken zien we niet zo heel veel verschil met de voorgaande, 
behalve op het vlak van de factorladingen. Deze zien er anders uit aangezien deze nog niet geroteerd 
zijn.  

• We krijgen te maken met hoog-ladingen  
o Bevinden zich ver van 0 (bij voorkeur rond de .80) 
o We hebben bij voorkeur maar 1 factor die maar hoog laadt  
o Jammer genoeg treedt er verwarring op bij de eerste factor omdat we bij zowel de 

positieve als de negatieve ladingen hoge-ladingen vinden, (0.50 is ook hoog) 

Wanneer we vervolgens kijken naar de modeltoets, zien we dat deze niet langer significant is, dit 
suggereert dat een twee-factor oplossing een goede beschrijving zou kunnen vormen van de data.  

Bij de proportion kunnen we zeggen dat 48.4% van de totale variantie kan verklaard worden door de 
eerste factor en dat 19.7% kan verklaart worden door de tweede factor 

Op de comulative var-lijn kunnen we aflezen dat 68.1% van de totale variantie door de twee factoren 
kan verklaard worden. 

Bepalen van aantal factoren 
• Wellicht de grootste mogelijkheid bij EFA: hoeveel factoren moeten we weerhouden? 
• Te weinig factoren: underfactoring; te veel factoren; overfactoring 
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• Belangrijkste criterium: inhoudelijke interpretatie van factoren 
• Niet-inhoudelijke criteria voor het bepalen van het aantal factoren 

o Kaiser criterium 
o Scree test 
o Parallel analysis 
o Goodness-of-fit 

• Een oneindige bron van discussie 

Eigenwaarden  
• Een eigenwaarden-decompositie decomposeert een matrix in drie matrices; de middelste 

matrix is diagonaal en op de diagonaal staan de eigenwaarden (van groot naar klein) 
• De som van de eigenwaarden is gelijk aan de som van de diagonaal elementen van de matrix; 

bij een correlatie-matrix is dit gelijk aan het aantal variabelen 

 

• De eigenwaarden gedeeld door het aantal items geven het relatieve belang aan van de 
eerste ‘component’, de tweede component, etc. 

o Componenten zijn net als factoren, maar veronderstellen geen meetfout 

Kaiser criterium 
• Selecteer enkel de componenten met een eigenwaarde groter dan 0.10 

o Bij ongerelateerde indicatoren zijn de eigenwaarden (in grote steekproeven) zo goed 
als gelijk aan 1 

o In R kunnen we dit nagaan door: 

 

• Meest gebruik want de default in SPSS 
• Uit simulatiestudies blijkt dit criterium redelijk onbetrouwbaar (i.e. 

leidt zowel tot underfactoring als overfactoring) 
• Verduidelijking figuur 

o Op de y-as vinden we de eigenwaarden 
o De rode lijn geeft 1 weer, het is de bedoeling dat we boven de 

lijn gaan kijken 
o Het Kaiser criterium zegt dat er 2 waarden boven 1 liggen 
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Scree test 
• Bij deze vorm zoeken we de kink ofwel de ellenboog (altijd subjectief) 
• Het aantal factoren boven de knik zou moeten overeenkomen met aantal 

waarden dat zich boven de 1 (Kaiser) bevindt 
o Na de knik zou alles min of meer plat moeten zijn 

Parallel analysis 
• Hierbij zien we dat de rode lijn van het Kaiser criterium vervangen is door 

een groen lijn 
• Deze groene lijn is gebaseerd op de random ongecorreleerde data met 

dezelfde steekproefgrootte 

Exploratory graph analysis (EGA) 
• Onderdeel van een nieuw veld in de psychometrie: ‘network 

psychometrics’ 
• Naast het bepalen van het aantal factoren, krijgt de gebruiker ook een visualisatie van de 

netwerkstructuur 
• In een recente simulatie blijkt deze methode het bijzonder goed te doen 
• In R: 

o We zullen eerst de package van EGAnet moeten oproepen via het commando 
library(…) 

o Vervolgens gebruiken we het commando EGA(Brown2006, n = …) 

 

• verduidelijking van de figuur 
o We zien een verschil in de diktes van de lijnen 
o Hoe dikker de lijnen, hoe sterker de connectie is 
o We zien ook dat er 2 clusters gevormd worden, een cluster 

tussen de items van neuroticisme en een cluster tussen de 
items van extraversie 

o We zien ook nog een onderlinge ruimte tussen de clusters, de 
connectie tussen de items van de verschillende clusters 
worden aangegeven met de rode lijnen, en zijn dus niet erg 
sterk. 

Rotatie 
• Rotatie enkel vanaf meer dan 1 factor, enkel bij EFA 
• Rotatie is bedoeld om tot een beter interpreteerbare oplossing te komen 
• ‘simple structure’: een eenvoudige interpreteerbare factoroplossing waarbij idealiter 
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o Elke factor gedefinieerd wordt door een subset van indicatoren die hoog laden op 
deze factor 

o Elke indicator heeft een hoge lading op 1 factor (> 0.40, > 0.50) (primary loadings), en 
zo goed als geen lading op de overige factoren (cross loadings) 

• Rotatie heeft geen enkel effect op de communaliteiten, de unieke errorvarianties of op de 
evaluatie van het aantal factoren 
 

• Twee soorten rotaties: 
o Orthogonale rotatie 

§ De factoren de niet-gecorreleerd zijn (i.e. de assen staan loodrecht op elkaar) 
§ Meest gebruikt, default in SPSS  
§ Varimax rotatie à meest gebruikte rotatie 
§ Maar indien de latente variabelen theoretisch gezien correleren, dan leidt 

een orthogonale rotatie soms tot een misleidende oplossing 
o Oblique rotatie 

§ De factoren mogen met elkaar correleren 
§ Te weinig gebruikt 
§ Informatie verkrijgen over correlaties 
§ Verschillende methodes: promax, quartimin, … 

Model 2B: 2 factoren, varimax rotatie 
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We zien dat er zo goed als geen verschil is tussen de geroteerde en niet geroteerde factoranalyse. 
Het enige verschil wat we kunnen opmerken ligt bij de factorladingen. Deze zijn nu makkelijker te 
interpreteren; de neuroticisme items laden vooral op de eerste 
factor, de extraversie op de tweede factor 

We moeten wel opmerken dat de proportie verklaarde variantie 
van de twee factoren samen en de modeltoets compleet 
hetzelfde blijven als de niet geroteerde versie 

De figuur rechts kunnen we verklaren door voor te stellen dat 
elke factor een as vormt. De zwarte items hierbij zijn de 
oorspronkelijke, de groene de geroteerde. Deze groene items 
zullen dichter bij de assen liggen door de rotatie. 

 

 

Model 2C: 2 factoren, oblique rotatie 

 

 

Uit de eerste regeltjes kunnen we afleiden dat we gebruik gemaakt hebben van een oblique rotatie 
onder de vorm van een promax algoritme. 



BRENT BAEYENS 70 

 

Het verschil met het voorgaande model is dat alle factorladingen tussen de -
0.10 en de +0.10 eruit zijn gehaald om ze de interpretatie van de analyse te 
vereenvoudigen. 

De modeltoets en totale variantie zijn ook in dit geval identiek aan de 
voorgaande als de niet-geroteerde versie. 

We zien echter ook dat er correlaties tussen factoren mogelijk zijn (r = 0.434). 

Exploratieve factoranalyse: via CFA 
• Klassieke exploratieve factoranalyse heeft enkele nadelen: 

o Doorgaans worden er geen standaardfouten bij de factorladingen gerapporteerd 
o Eventuele identificatieproblemen (bv. doublet factors: factoren met slechts 2 items) 

vallen hierdoor niet op 
o Andere software voor EFA dan wel CFA staat een coherent gebruik van factoranalyse 

in de weg 
o CFA kan ook overweg met categorische data (bv. dichotome items) 

• CFA kan ook worden gebruikt voor exploratieve factoranalyse 
o Nu pas in opmars dankzij beschikbaarheid van software 
o Al blijft soms de vraag of een ‘pure’ exploratieve analyse echt wel nodig is; bij 

testconstructie worden items speciaal zo geselecteerd om een bepaald construct te 
meten; er is dus op voorhand sprake vaneen factorstructuur, en waarom zouden we 
die voorkennis niet gebruiken in de analyse door meteen CFA te hanteren 

Exploratieve CFA in R 
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Confirmatorische factoranalyse 
• We beschikken op voorhand over een hypothese omtrent 

o Het aantal factoren 
o Welke indicatoren hangen samen met elk van de factoren 
o Zijn de factoren gecorreleerd of niet 

• We gaan na of dit vooropgesteld model past bij de data 
o We kijken naar de modeltoets (bij voorkeur niet significant) 

§ Wanneer niet significant dan hebben we evidentie gevonden dat het model 
goed past bij de data 

o Bij grotere steekproeven kijken we ook naar ander fitmaten (bv. bij voorkeur CFI > 
0.95, RMSEA < 0.05, SRMR < 0.05) 

o We hechten dus veel belang aan de evaluatie van het model 
• Analyse vertrekt van ruwe data, of van de covariantiematrix (niet de correlatiematrix) 
• Indien het model niet goed past, zijn er allerlei manieren om na te gaan waar het schoentje 

wringt 
o We gaan op zoek naar de oorzaak 
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o Alle technische details zijn niet te kennen (1e master) 

Voorbeeld 1: neuroticisme en extraversie 
• Op basis van de figuur kunnen we zien dat 

o Er twee factoren zijn: neuroticisme en extraversie 
o De indicatoren N1-4 behoren enkel en alleen tot neuroticisme 
o De indicatoren E1-4 behoren enkel en alleen tot extraversie 
o De factoren correleren onder elkaar 

• Data is afkomstig uit correlatie matrix, deze zal omgezet moeten worden naar de 
covariantiematrix (R code [van correlatie naar covariantiematrix] is niet te kennen) 

R code en output  
We zullen een model fitten dat zowel neuroticisme als extraversie omvat. Het model bevat 
twee lijnen aangezien er twee factoren aanwezig zijn. Via het =~ geven we aan dat een bepaalde 
factor gemeten wordt door de combinatie indicatoren die na het tilde teken worden opgesomd. 

Via het commando cfa zullen we het model gaan fitten. Verder kunnen we ook nog aantonen dat we 
gebruik maken van de covariantiematrix door het commande sample.cov = cov. Daarnaast zien we 
dat we 250 observaties hebben en dat de latente variabelen gestandaardiseerd zijn. 
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Voor de interpretatie van deze factoranalyse kijken we eerst naar onze modeltoets. We bekomen 
een chi-kwadraat van 13.285 en een p-waarde van 0.824. Deze zijn niet significant en geven al een 
eerste aanwijzing dat het model goed past bij onze data. 

Wat verder naar onder kunnen we de CFI (1.0), RMSEA (0.000) en SRMR (0.019) waarden gaan 
aflezen. Deze maten wijzen in de zelfde richting, aangezien de CFI bij voorkeur groter is dan 0.95 en 
de RMSEA en SRMR kleiner dan 0.05. 

De kolom met std.all bevat de gestandaardiseerde modelparameters; eerst zien we de 
factorladingen, vervolgens de correlatie (-0.435), unieke varianties van de indicatoren en tot slot de 
varianties van de twee indicatoren (1.0). De gestandaardiseerde factorladingen zijn vrij hoog, met 
uitzondering van e4 die lager scoort dan de andere items. 

De correlatie tussen de twee factoren (neuroticisme en extraversie) scoort -0.435; we kunnen dit 
interpreteren door te stellen dat wanneer er een hoge mate aan neuroticisme is er een lage mate 
van extraversie zal zijn, en omgekeerd. Deze correlaties is vrij van meetfouten, er is dus geen nood 
aan een correctie voor attenuatie. 
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De covariantiematrix zoals voorspeld door het model 

 

Als deze matrix (sigma) vrij goed lijkt op de datagebaseerde variantie-covariantiematrix dan hebben 
we een goede fit. 

Voorbeeld 2: de Holzinger en Swineford data 
• Klassieke dataset, gebaseerd op de data van Holzinger en Swineford 

o Jöreskog: belangrijke paper over hoe je CFA modellen kan schatten 
o.b.v. maximale aannemelijkheid, voorbeeld was gebaseerd op deze 
dataset 

• 9 geobserveerde indicatoren die verondersteld worden om 3 latente 
variabelen te meten 

o Visuele factor: x1, x2, x3 
o Tekstuele factor: x4, x5, x6 
o Snelheidsfactor: x7, x8, x9 

• We beschikken over 301 observaties 
• We veronderstellen dat de 3 factoren onderling gecorreleerd zijn 

CFA in R 
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Bij het interpreteren starten we opnieuw bij de modeltoetsen. De chi-kwadraat levert ons een score 
van 85.306, daarnaast zien we een significante p-waarde van 0. Het CFI = 0.931 en is te optimistisch 
(> 0.90 is redelijke fit), maar de RMSEA en SRMR zijn beiden te hoog (zou moeten kleiner zijn dan 
0.05 of toch iets kleiner dan 0.06) om te wijzen op een goede fit. 

Ondanks het klassieke statuut van de dataset, past het 3-factor model niet goed bij onze data. Dit zou 
eventueel een aanleiding kunnen zijn naar een exploratieve bestudering van de data. Binnen het CFA 
kader: modification indices en residuen laten toe mogelijke oorzaken van een misfit te ontdekken. 

Een verdere interpretatie is nutteloos aangezien het model niet past bij de data. 

 

Factorscores CFA model 

 

Aangezien we weten dat het gemiddelde rond 0 ligt kunnen we elk individu gaan vergelijken per 
factor. Zo zien we dat individu 1 rond het gemiddelde licht voor de indicatoren tekstueel en snelheid, 
maar toch iets verder ligt voor de indicator visueel. 
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Factoranalyse van de SWL-schaal 
Exploratieve factoranalyse, 1 factor 

 

 

We kijken naar de modeltoetsen: voor de chi-kwadraat krijgen we 118.81 met 5 veiligheidsgraden. 
Daaronder krijgen we de p-waarde te zien die gelijk is aan 5.61e-24; dit is een eerder significante 
waarde, deze is zo goed als nul.  

Het 1-factormodel is geen goed model 

Exploratieve factoranalyse, 2 factoren + oblique rotatie 
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Via promax geven we aan dat we zullen oblique roteren, m.a.w. de factoren mogen onderling met 
elkaar correleren. Voornamelijk sat1-3 correleren hoog, 5 scoort op beide factoren. 

De modeltoetsen zien er al beter uit, de chi-kwadraat geeft ons nu 8.35 met slechts 1 
veiligheidsgraad. De p-waarde is nog steeds niet hoe het zou moeten en geeft 0.00386. 

Het 2-factormodel met oblique rotatie is geen goed model 

Exploratieve factoranalyse, 2 factoren met CFA software 
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Via het oblimin kunnen we opnieuw zien dat we werken met oblique rotatie. 

De modeltoets is opnieuw verbetert. De p-waarde geeft nu 0.036, dit ligt nog steeds onder 0.05 maar 
als we mild zijn kan het nog werken. 

Bij de varianties zien we een negatieve variantie die op zich niet klein is. Varianties zijn 
gekwadrateerde termen, en horen dus strikt positief te zijn. Dit wil zeggen dat er iets niet klopt in het 
model! 

Ook dit model is niet geschikt 

Confirmatorische factoranalyse 

 

 

 

We stellen de twee factoren vast door present en past, d.m.v. =~ geven we aan door welke 
indicatoren deze gemeten worden. 
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We voeren dus een confirmatorische factoranalyse. De modeltoets is opnieuw verschrikkelijk slecht; 
de p-waarde is ongeveer 0. Het heeft dus GEEN nut om de andere gegevens te gaan vergelijken. 
Moesten we dit wel doen, zien we dat bij de variantie van sat5 een negatieve waarde staat. 

Ook dit model is niet geschikt 

 

Het zou beter zijn dat we een grondige herziening uitvoeren, zeker voor het item sat4. We kunnen 
besluiten dat de schaal niet deugd op basis van het factormodel 
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HOOFDSTUK 7 – VALIDITEIT 
Inleiding 

• Validiteit = containerbegrip, met een andere invulling naargelang de context 
o Validiteit is een cumulatief proces waarbij we ons zullen richten op testen en 

meetinstrumenten 
• Basisdefinitie: meet de test/het meetinstrument wat het poogt te meten? 
• Validiteit in wetenschappelijk onderzoek 

o Is het onderzoek zo uitgevoerd dat de conclusies geldig zijn? 
o Hangt af van: onderzoeksopzet, steekproeftrekking, metingen, analyses, … 
o Interne validiteit, externe validiteit, ecologische validiteit à worden nu niet 

besproken, eerder van toepassing in het vak methodologie (1e bach) 
• Validiteit in de diagnostie: is de diagnose correct? 

Belang van validiteit 
• Belang in wetenschappelijk onderzoek 

o Hoe kun je nu een theorie vormen als de concepten niet meten wat ze proberen te 
meten 

o De verbanden die we vinden gelden mogelijks voor de gemeten scores, maar niet 
noodzakelijk voor de psychologische constructen die we wensen te meten 

• Belang in de psychologische praktijk 
o Meetinstrumenten worden vaak gekozen op basis van niet-wetenschappelijke 

argumenten (prijs, filosofie, duur, populariteit, …) 
o Iedereen werkzaam in de psychologische praktijk moet op de hoogte zijn over de 

validiteit van een bepaalde test à heeft te maken met de ethiek 
§ Een lage validiteit kan menselijke, financiële, maatschappelijke, … gevolgen 

hebben 

Voorbeeld 1: gewelddadige videogames 
• In juni 2006 werd in de Verenigde Staten een hoorzitting gehouden omtred de neiging tot 

aggressief gedrag door het spelen van gewelddadige videogames 
o Na verloop van tijd begon men zich af te vragen of de manier waarop wel valide was 
o De meeste experten dachten van niet 
o Meetinstrument is voornamelijk gebaseerd op zelfrapportage  
o Probleem met causaliteit 

• Wanneer er wel consensus zou geweest zijn was er een kans dat aggressieve spelletjes 
verboden zouden worden 

• De problematiek van validiteit wordt hier aangehaald 

Voorbeeld 2: sollicitatiecontext 
• Voor een sollicitatiegesprek wordt een colorquiz gebruikt 

o Deze quiz meet de persoonlijkheid van een sollicitant 
o Achteraf krijg je te horen dat je persoonlijkheid niet bij het bedrijf past 
o Is dit wel een valide instrument? 

• Sommige bedrijven huren een ziener in om het aura van de sollicitant te kunnen lezen tijdens 
het gesprek 

• Myers-Briggs Type Indicator heeft zeer lage validiteit 
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Korte historik over het concept validiteit 
• Wissler (1901): geen correlatie/ 0-correlatie gevonden tussen mentale testen en 

examenscores 
• Kelley (1927): basisdefinitie voor validiteit geïntroduceerd 

o Meet een instrument wat het poogt te meten? 
o Definitie die we vandaag de dag nog steeds hanteren 

• Jaren 30 – 50: invloed behaviorisme 
o Alles moet meetbaar zijn 
o Accent naar ‘criterium’ validiteit (voorspellen van andere maten) 

• APA (1954): Technical Recommendations for Psychological Tests and Diagnostic Techniques 
o Cronbach heft hier belangrijke invloed op gehad 
o 4 soorten validiteit: concurrente, predictieve, inhoud en construct 
o Later concurrente en predictieve samengevoegd onder criterium validiteit 

• Messick (1989): validiteit als 1 construct 
o Heeft wel 6 onderdelen gemaakt 
o Validiteit m.b.t. gebruik van meetinstrumenten, niet zozeer de kenmerken van het 

instument 
o Opgenomen door APA 

• Borsboom (2004): validiteit opnieuw gericht op test zelf 

Een veelvoud van definities 
Constructvaliditeit 

• Ook wel construct validity of begripsvaliditeit genoemd 
• In moderne benadering: overkoepelende term voor alles wat met validiteit te maken heeft 
• Theoretisch kader staat centraal 

o Afbakening nodig  
o Hoe verhoud het construct zich tegenover andere (meten door correlaties) 

• Twee onderdelen 
o Convergerende validiteit = in hoeverre zijn de metingen die verondersteld worden 

te correleren, effectief gecorreleerd? 
§ Accumulatie van evidentie 

o Discriminante validiteit = in heovere zijn de metingen die niet verondersteld 
worden te correlren, effectief niet gecorreleerd 

§ Gebaseerd op vele verschilende studies, met verschillende groepen, in 
verschillende contexten, … 

o Beiden gemeten door mulitrai-multimethod matrix 
o Moderne manier hanteert confirmatorische factor analyse of vergelijkingsmodellen 

Op zicht 
• Ook wel face validity genoemd 
• Een test lijkt valide wanneer alle items valide lijken 
• Bv.: vragenlijst in de VS, 1 van de items klinkt als volgt: “every citizin should be allowed to 

hava a gun at home”  
o Item lijkt valide om attitude te meten 
o Lijkt intuïtief maar is volstrekt onwetenschappelijk 
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Inhoudsvaliditeit 
• Komt de inhoud van de itmes overeen met de betekenis van het construct 

o Peilen alle items naar hetzelfde construct 
o Is de volledige reikwijdte van het construct bedekt 
o Komen alle deelaspecten aan bod? 

• Kan enkel beoordeeld worden door experts 
o Methode ontwikkeld waarbij experts moesten aangeven hoe essentieel ze een item 

vonden 
o De maten van consensus zal bepalen of een item behouden wordt of niet  
o Content validity ratio ligt tussen -1 en +1 

• Vaak discussie over (subjectieve interpretatie verschillend bij elke expert) 
• Voor bv. Wiskundige proefen is het geen enkel probleem 

Criteriumvaliditeit 
• Criterion validity 
• In hoeverre kan een meetinstrument een criterium variabele voorspellen 
• Concurrente validiteit = metingen worden gelijktijdig gemeten 

o Stel dat men over een meetinstrument beschikt dat depressie met, en algemeen als 
valide beschouwd word 

o Wanneer er en nieuw instrument pretendeert ook depressie te meten, dan zouden 
we een correlatie kunnen verwachten tussen beide instrumenten 

• Prediciteve validiteit = meting op twee verschillende momenten 
o Bv. Een eerste meetmoment vindt plaats op het sollicitatiegesprek, na 10 jaar 

worden de (toegelaten) sollicitanten beoordeeld 
o We kijken of deze twee meetmomenten met elkaar correleren (slechts 0.10 tot 0.40) 
o Probleem met range restriciton 

§ Beide variabelen moeten voldoende spreiding hebben 
§ De spreiding van de scores is vaak beperkt omdat er enkel scores 

beschikbaar zijn van een subgroep van de populatie 

Validiteit vs. Betrouwbaarheid 
• Betrouwbaarheid heeft te maken met meetfouten; hoe lager een meetfout is, hoe hoger de 

betrouwbaarheid 
• We bespreken het voorbeeld van de ideale weegschaal 

o Je gaat op de weegschaal staan en deze geeft 60kg aan, je gaat er enkele keren op en 
af en merkt dat er steeds weer 60kg op staat à goede betrouwbaarheid want er is 
geen meetfout 

o In werkelijkheid weeg je 70kg à lage validiteit van de weegschaal 
• Een test kan ook valide zijn, maar een lage betrouwbaarheid hebben 

o Soms is meetfout aanzienlijk ondanks evidentie voor validiteit 
o Maar onbetrouwbaar is onwetenschappelijk, en dus niet bruikbaar in de praktijkj 

• In de ideale situatie hebben we dus een hoge betrouwbaarheid én een hoge validiteit 

Conclusie  
• Bewijzen dat meetinstrument valide is blijkt niet zo evident als het lijkt 
• Naast wetenschappelijke en praktische implacties zijn er ook heel wat wetenschappelijk-

filosofische aspecten 
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HOOFDSTUK 8 – PSYCHOLOGICAL SCALING 
Situering en terminologie 

• Meten heeft betrekking tot mensen; schalen heeft betrekking tot objecten 
o Het eindresultaat is een schaal, vaak op interval niveau 
o De procedure om van gedrag tot schaal te komen noemt men de shcaalmethode 
o De meeste schaalmethodes werden ontwikkeld voor stimuli/objecten/items 

waardoor de term psychological scaling bijna uitsluitend wordt gebruikt in deze 
context 

o Ook factoranalyse en IRT kunnen beschouwd worden als schaalmethodes met als 
eindresultaat factorscores en person scores 

• Traditioneel is de schaal unidimensioneel, maar er zijn ook methodes die leiden tot 
multidimensionele schalen  

Psychologische objecten 
• De stimuli/objecten/items die we doorgaans willen schalen in de psychologie zijn 

o Stimuli die kunnen worden aangeboden via een apparaat (computer); kleuren, 
voorwerpen, tonen, … 

o Uitspraken zijn ook mogelijke stimuli 
o De proefpersonen worden gevraagd om te responderen op deze stimuli à deze 

responsen vormen de ruwe data; o.b.v. deze ruwe data zullen we de stimuli 
beoordelen 

• Door de objecten te positioneren op een schaal kunnen we te weten komen welke dicht/ver 
uit elkaar liggen 

• Bij voorkeur interval-schaal, afstanden tussen objecten/items/… vergelijken 
o Soms bekomen we een ordinale schaal en hebben we enkel een ordening 

Dataverzameling 
• Presentatie van objecten 

o Vroeger dacht men dat loutere presentatie voldoende was 
o 1 object per keer: beoordelingen  

§ Bv. Behoort statistiek in de psychologie? 
§ We krijgen hier antwoorden in de vorm van 1: ja en 0: nee 
§ Ook de mogelijkheid om bv. Likertschalen te gebruiken 

o 2 objecten per keer: vergelijkingen 
§ Welke van de 2 prefereer je à preferentiedata 
§ Zijn er gelijkenissen à similariteitsdata 
§ Welke toon klinkt luider? 

o Alle objecten samen 
§ Sorteren van klein naar groot 
§ Gelijkaardige stimuli bij elkaar plaatsen 

• Verschillende taken, verschillende responsen 
o Verschillende taken leiden tot verschillende responsen 
o Taken: ordenen, groeperen, beoordelen, kiezen, … 

§ Ordenen en sorteren geeft ons rangnummers 
§ Groeperen geeft ons categorieën 
§ Beoordelingen maken kan op verschillende manieren 

• Binair: akkoord/niet akkoord 
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• Ordinaal: bv. Likerschaal 
• Kwantitatief: hoe snel rijdt een auto 

§ Keuzes geven vaak binaire responsen (ja/nee) 

3 types data 
• We bekomen vaak matrices 
• Preferentiedata 

o Rijen en kolommen corresponderen met de objecten 
o Elke cel bevat de frequentie dat de stimulus in rij A geprefereerd wordt boven de 

stimulus in kolom B 
o Vaak bekomen via paarsgewijze vergelijking 
o Methoden: Thurstone Case V, Bradley-Terry-Luce 

• Profile data 
o Rijen zijn participanten, kolommen zijn objecten 
o Elke cel bevat een response van een participant voor een bepaald object 
o Schaalmethoden: successieve intervallen, likert’s summated rating 

• Proximiteits data 
o Proximiteit = nabijheid 
o Rijen en kolommen corresponderen met objecten  
o Elke cel bevat de mate waarin de stimulus in rij A en de stimulus in kolom B op elkaar 

gelijken 
o Kan bekomen worden op basis van profiel data 

Psychofysica 
• Psychofysica bestudeert de relatie (f) tussen de intensiteit van fysieke fenomenen (F) en de 

psychologische ervaring (Y) van de fysieke fenomenen 
• Bijvoorbeeld: de relatie tussen fysieke geluidssterkte en de subjectie perceptie van 

geluidssterkte 
• 3 grote aspecten 

o 1 stimulus: het bepalen van absolute drempelwaardes: hoe intens moet een signaal 
zijn vooraleer we het kunnen waarnemen à detectie genoemd 

§ Hoe luid moet een signaal zijn vooraleer we het kunnen horen? 
o 2 stimuli: het bepalen van de ‘just noticeable differences’ of JNDs: hoe groot moet 

het verschil zijn voordat we een verschil kunnen waarnemen tussen 2 stimuli à 
discriminatie genoemd 

§ Welk geluid is luider dan de andere? 
o Het bepalen van een psychofysische schaal voor de subjectieve waarnemingen à 

scaling 
§ Effectief subjectieve ervaringen gaan meten 
§ Zal op intervalniveau gebeuren 

• Moderne varianten worden vaak vergeten 
o Bv. Theory of signal detection (TSD) 
o Bv. General recognition Theory (GRT) 
o Beiden tot op de dag van vandaag nog ontwikkeld 

De wet van Weber 
• Ernst Heinrich Weber (1795 – 1878) 

o Duitse arts – 1 vd grondleggers van de experimentele psychologie 
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• Omschreef term JND: de hoeveelheid/het verschil waarmee je de intensiteit van een 
signaal moet verhogen opdat het verschil merkbaar kan worden getecteerd (minstens de 
helft van de tijd) 

o Mensen zijn niet altijd consequent, de ene keer zeggen ze ja, de andere keer nee. Als 
ze minstens de helft van de tijd ja zeggen dan is er een JND 

• Wet van Weber 
o Voor een bepaalde intensiteit kunnen we een verschil bepalen. De ratio tussen het 

verschil en de intensiteit is constant. Naarmate de intensiteit stijgt, zal het verschil 
ook stijgen 

 

• Bv. Indien twee objecten van 10 en 10,5 gram als ‘net detecteerbaar verschillend’ worden 
beoordeeld, dan zullen ook twee objecten van 100 en 105 gram als ‘net detecteerbaar 
verschillend’ worden beoordeeld 

(10,5 − 10)
10

= 	
(105 − 100)

100
= 0,05 

Gustav Fechner (1801 – 1887) 
• Volgens sommige bronnen is hij op 22 oktober 1850 tot het inzicht gekomen hoe hij de 

menselijke geest kon bestuderen; namelijk door het quantificeren van menselijke reacties 
op fysieke stimuli 

• 1860: boek met de wet van Fechner in 

 

o F stelt een maat van een fysieke stimulus voor 
o Y is een maat van de perceptie van de stimulus 
o A en b zijn hierbij constantes die experimenteel moesten worden bepaald o.b.v. van 

data 
• Op die manier ontwikkelde Fechner de eerste psychofysische schaal, waarbij 1 JND gelijk 

stond aan 1 eenheid 
o Noemde deze schaal een sensorisch continuïm 

• Stevens suggereerde een alternatieve wet (Steven’s power law) – blijkt flexibeler en 
geprefereerd boven de logaritmische wet 

 

Thurstone’s law of comperative judgement  
• De setting: beschouw 2 objecten A en B die we met elkaar kunnen vergelijken in termen van 

meer/minder, beter/slechter, …; we moeten een keuze maken tussen 1 van deze 2 objecten 
o De objecten kunnen fysieke stimuli zijn (bv.: kleuren, tonen,…) zoals in de 

psychofysica, maar ook dagdagelijkse voorwerpen (bv. Auto’s, smaken, …) of 
uitspraken/stellingen/opinies 

o Tijdens een keuze-experiment worden de twee objecten aangeboden, en moet de 
participant zijn/haar voorkeur aangeven; we wissen het gehegen van deze 
participant, en herhalen dit N = 200 keer 
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• Een typische uitkomst is dat 150 trials object B verkozen boven A 

𝑃	(𝐵 > 𝐴) = 0,75 

o Waarom niet 100% 
o Mensen zijn niet consistent, omdat de perceptie van de objecten steeds wijzigt, 

omdat de objecten zo gekozen zijn dat ze dicht bij elkaar liggen 
 

• Thurstone verving het sensorisch continuüm vna Fechner door een psychologisch continuüm 
o De subjectieve perceptie/oordeel (XA) varieert van trial tot trial 

§ Idem voor object B 
o We kiezen de schaal van het psychologisch continuüm zo, zodat de verdeling van XA 

een normaalverdeling volgt 
§ Gemiddelde µA 
§ Variantie s2

A  
§ Idem voor B 

o De afstand tussen twee stimuli op het psychologisch continuüm is gelijk aan het 
verschil tussen de gemiddelden µA en µB 

o Hoe meer je iets verkiest, hoe verder naar rechts; hoe minder je iets verkiest hoe 
verder naar links 

 

• Bij het beoordelen vna het verschil tussen A en B zal, omwille van de overlap in distributies 
soms A en in andere trials B verkozen worden 

o Formeel: 𝑉%& =	𝑋% −	𝑋& > 0 dan verkizen we B, anders A (wanneer kleiner dan 0) 
o Het verschil tussen de twee normaal verdeelde random variabelen XA en XB is 

opnieuw normaal verdeeld 
§ Gemiddelde µBA = µB - µA 
§ Variantie 𝜎%&' = 𝑉𝑎𝑟	(𝑋( −	𝑋&) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋%) + 𝑉𝑎𝑟	(𝑋&) − 2 ∗ 𝐶𝑂𝑉(𝑋% , 𝑋&) 

 

Het gekleurde deel onder de normaalverdeling is de kans dat B gekozen wordt boven A 
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• De gestandaardiseerde versie van VBA, ZBA, volgt een standaarnormaal verdeling met 
gemiddelde 0 en variantie 1 

 

• De kans dta B verkozen wordt boven A (zoals hierboven vermeld het gekleurde deel) is gelijk 
aan de kans dat ZBA groter is dan zBA onder een standaardnormaal verdeling 

 

• We kennen de kans door het uitvoeren van emprische experimenten 
• Bovendien is 

 

• En hieruit volgt 

 

• Kortom: als we P ( B > A) kennen, dan kunnen we de afstand bepelen tussen µA en µB 
o Een equivalente formule is: 

 

Thurstone’s LCJ case V 
• Thurstone’s Law of Comparative Judgment kan men als volgt formuleren 

 

• Thurstone onderscheid 5 gevallen (Case I – V) 
o Ook over N beoordelaars heen is de verdleing van XA en XB normaal 
o Var(XB) = Var(XA) = Var(X) 
o COV(XA , XB) = 0 
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o Meeteenheid = ;2 ∗ 𝑉𝑎𝑟(𝑋) 
o Omdat de eenheid arbitrais is op intervalniveau, kunnen we alles herschalen en 

bekomen we 

 

Preferentie data 
• We beschikken over P objecten en willen een intervalschaal ontwikkelen voor de subjectieve 

appreciatie van deze objecten 
• Klassiek paradigma: elke beoordelaar mag aangeven welk van 2 opties hij/zij verkiest: A of B? 

B of C? 
o Logischer wijs: als A > B en B > C dan zullen we A prefferen over C 
o In totaal hebben we P*(P-1)/2 combinaties 

• We beschikken over N beoordelaars; de data kunnen we samenvatten in een frequentietabel 
o Deze frequentietabel zal ons de ruwe data tonen van de verzamelde data 
o De objecten vinden we in de rijen en kolommen 
o We zien zullen zien dat de diagonaal niet meetelt in de berekeningen en dat we 

boven en onder de diagonaal tegengestelde resultaten zien 

Voorbeeld 5: beroemdheden 
• In dit voorbeeld hebben we 5 beroemdheden (= P); Napoleon, Caesar, Rousseau, Voltaire en 

Einstein 
o Aangezien P = 5 zien we dat we 10 combinaties ter beschikking hebben 
o P(P-1)/2 à  (5*4)/2 

 

• We zien uit de tabel dat: 
o N wordt verkozen boven R, maar niet boven V 
o Uit het totaal zien we: C > V > N > E > R 
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• We bekijken nu de gegevens voor 200 participanten 

  
 

o We zien uit de gegevens dat Caesar het minst populair is en Einstein het meest 

2 klassieke (unidimensionele) modellen 
• We kunnen de kans dat B geprefereerd wordt boven A noteren als: P (B > A) 

o De waarde van A en B kunnen we als volgt noteren µA en µB  
o Beide modellen veronderstellen dat: 

 

o F geeft de cumulatieve normaalverdeling (Thurstone) of de cumulatieve logische 
verdeling (BTL) 

• Deze modellen behoren tot een famili van probabilistische keuzemodellen die men vaakt 
stong utility models noemt  

Thurstone’s model: schatting van parameters via least-squares 
1. Omzetten naar properties 

 

2. Omzetten naar z-waarden; dit doen we via het commande q-norm 
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3. De gemiddeldes van elke rij worden bepaald 

 

4. Schaalwaarden: we schuiven de schaal op zodat de kleinste waarde gelijk is aan 0 (arbitrair) 

 

Bradley-Terry-Luce model 
• Ook dit model veronderstelt: 

 

o F is nu de cumulatieve logistische verdeling 
• Alternatieve notatie 

 

• Werd eerder beschreven door Zermelo 
o Daarna uitbreding door Luce 

• Schatting van de parameters gebeurt via de maximum likelihood methode 
• Equivalent met het Rasch model 


