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INLEIDING  
1 WAT IS PSYCHOMETRIE?  

Psychometrie handelt over het meten van psychologische kenmerken  

 

Psychometrie is een huis met vele kamers: 

• testtheorieën  
• methodes om scores te bekomen voor objecten (psychological scaling) en voor mensen (psychological 

measurement)  
• psychologische meetinstrumenten en psychologische testen  
• data-analytische methodes voor psychologische data  
• een traditie/historiek van ongeveer 150 jaar  
• veel terminologie, formules en berekeningen  
• speciale software (om de berekeningen uit te voeren)  

 

1.1 GERELATEERDE DISCIPLINES  

Zowat elke discipline heeft een -metrics versie: biometrics, bibliometrics, chemometrics,… die allemaal handelen 
over het ontwikkelen en bestuderen van data-analytische technieken voor empirische data verzameld in de 
discipline 

 

Mathematische psychologie: het toepassen van mathematische modellen voor het bestuderen van 
psychologische aspecten, in het bijzonder perceptie, geheugen, en algemene cognitieve functies; meer focus op 
de ‘gemiddelde’ mens  

 

Statistiek: studie van random variabelen, inferentie methoden  

 

Data-analyse: (vaak statistische) methodes om op basis van empirische data een antwoord te bieden op 
onderzoeksvragen  

 

Kwantitatieve psychologie: verzameling van zowel statistische, data-analytische, mathematische als 
psychometrische benaderingen om problemen aan te pakken binnen de psychologie  

 

2 BELANG VAN PSYCHOMETRIE 

2.1 PSYCHOLOGIE ALS WETENSCHAP  

Vele theorieën in de psychologie staan nog in hun kinderschoenen  

 

Vele van deze theorieën postuleren het bestaan van psychologische constructen, zoals attitudes, motivatie, 
persoonlijkheidstrekken, gemoedstoestanden, intelligentie, emoties, depressie, racisme, vindingrijkheid, 
doorzettingsvermogen, weerbaarheid, empathie, bevlogenheid,…  
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De theorieën impliceren vaak relaties tussen meerdere psychologische constructen onderling, en/of relaties 
tussen psychologische constructen en niet-psychologische constructen (geslacht, leeftijd, context, 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 worden gebracht  

 

2.2 PSYCHOLOGISCH METEN  

Het meten van deze psychologische constructen is niet evident: 

• de kenmerken/constructen die we wensen te meten zijn vaak niet direct observeerbaar, maar latent, 
en kunnen enkel indirect worden gemeten (via een meetinstrument)  

• de meetfout is vaak aanzienlijk  
• de metingen zelf worden vaak uitgevoerd door mensen  
• hoe weten we nu zeker dat onze metingen inderdaad het beoogde psychologische construct meten 

(construct validiteit)  

 

Meten is enkel nuttig (voor wetenschappelijke doeleinden) indien de meetinstrumenten aan bepaalde criteria 
voldoen: standaardisatie, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit,…  

 

Er zijn heel wat manieren om te meten (observatie van gedrag, vragenlijsten, interview, fysiologische 
metingen,…) 

 

Er zijn verschillende meetniveaus: nominaal, ordinaal, interval, ratio  

 

2.3 PSYCHOLOGISCH METEN IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE  

Het meten van psychologische constructen kadert vaak in het bepalen van psychologische problemen:  

• leerstoornissen  
• depressie 
• stress, burn-out  

 

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

 

Scores leiden vaak tot classificatie (normaal, klinisch) 

 

Scores leiden vaak tot interventie (therapie, medicatie)  

 

2.4 PSYCHOLOGISCH METEN IN DE BEDRIJFS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE  

Human resource management (HRM) vandaag is ondenkbaar zonder psychologische testen  
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Voornamelijk voor selectie: 

• persoonlijkheidstesten, leiderschapstijlen, cognitive ability, emotionele intelligentie  
• vaak met het oog op predictie: hoe kunnen we werknemers recruteren die ook na 10 jaar nog adequaat 

zal functioneren  

 

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

 

Psychologie van de werknemer: jobsatisfactie, job demands, welbevinden, job-fit,… 

 

Psychologie van de consument: marketing, reclame,… 

 

2.5 PSYCHOLOGISCH METEN IN EEN ONDERWIJSCONTEXT  

Educational assessment is een vakgebied op zich  

 

De beoogde constructen zijn vaak: kennis, skills, attitudes, en opvattingen (beliefs); vaak is het doel: het meten 
van achievement (prestatie) of abilities (bekwaamheid) van individuele leerlingen via testen  

• evaluatie: mag een student overgaan naar het volgende jaar 
• is bijsturing nodig? mogelijks aanleiding tot interventie/actie  
• evaluatie van nieuwe leervormen  

 

Maar ook op het niveau van de klas, school, organisatie, schoolnet of land worden er metingen gedaan  

 

Gespecialiseerde profit en non-profit organisaties:  

• Educational Testing Service (ETS), USA  
• CITO (Arnhem, Nederland)  

 

2.6 DE TESTINDUSTRIE  

Er bestaat een heuse industrie rond psychologische testen  

 

Vroeger vaak pen en papier, nu vaak online  

 

Voorbeeld: de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test (indeling in 16 persoonlijkheidstypes)  

• bijzonder populair bij vele (voornamelijk Amerikaanse) bedrijven  
• ongeveer 2 miljoen afnames per jaar, multimillion-dollar business  
• psychometrische kwaliteit erg betwist (lage validiteit, lage betrouwbaarheid)  

 

Grote spelers: SHL, Oxford Psychological Press, the Gallup Organisation, Psychological Assessment Resources 
(PAR), Pearson Assessments, The Psychological Corporation, Western Psychological Services, CITO, ETS, 
Hogrefe,…  
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Veel controversie over de zin en onzin van psychologische testen  

 

2.7 HET BELANG VAN PSYCHOMETRIE 

Iedereen wil meten, en de toepassingen zijn oneindig  

 

Zowel in de wetenschappelijke wereld, de onderwijswereld, de businesswereld, de klinische/medische wereld  

 

Het is van belang dat alle betrokkenen zich bewust zijn van 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 de psychometrie  

 

3 PSYCHOMETRIE IN EEN OOGOPSLAG  

Klassieke testtheorie, generaliseerbaarheidstheorie, betrouwbaarheid  

 

Validiteit  

 

Latente variabelen en meetmodellen: 

• factor-analyse  
• item response theory (IRT)  
• latente klasse modellen  

 

Schaalmethodes, multidimensionaal scaling (MDS), classificatiemethodes  

 

Kwantitatieve methodes voor de analys van data verzameld binnen de sociale en gedragswetenschappen  

• structurele vergelijkingsmodellen (SEM)  
• correspondentie-analyse  

 

3.1 LATENTE VARIABELEN EN MEETMODELLEN  
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𝜂 is een latente variabele en representeert een unidimensioneel psychologisch construct; y1, y2,…, y5 zijn 
geobserveerde indicatoren van deze latente variabelen (vaak items in een vragenlijst)  

 

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

 

 𝜂 numeriek 𝜂 categorisch 

y numeriek factoranalyse latente profiel modellen 

y categorisch latente trek modellen  latente klasse modellen  

 

3.2 STRUCTURELE VERGELIJKINGSMODELLEN  

 

 

3.3 PSYCHOLOGISCHE TEST  

Een psychologische test poogt bij een individu (een reeks van) gedragingen uit te lokken (testgedrag):  

• “druk zo snel mogelijk op de rechterknop indien je het verschil ziet”  
• “wijs de figuur aan met 5 hoeken” 
• “kruis het juiste antwoord aan”  

 

Steeds onder gestandardiseerde omstandigheden  

 

Het testgedrag dienen we te vertalen (‘schalen’) tot testscores  

 

Dit gebeurt op basis van vooraf vastgelegde afspraken (objectiviteit)  
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Voor de interpretatie van testscores is vaak normering nodig  

 

Uiteraard 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’  

 

4 SOFTWARE VOOR PSYCHOMETRIE  

Software voor psychometrische doeleinden was tot voor kort vaak enkel te vinden in gespecialiseerde ‘niche’ 
softwarepakketten (en dus niet in SPSS)  

 

Dat was in het bijzonder het geval voor: 

• Item Response Theory (IRT)  
• Structural Equation Modeling (SEM)  

 

Deze software was niet altijd voor iedereen toegankelijk, en vaak werden dan ook suboptimale methodes 
gebruikt die wel beschikbaar waren in standaard software (zoals SPSS)  

 

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

 

Vandaag is alles gratis en publiek beschikbaar in R 

 

5 OORSPRONG VAN ‘STANDAARDISATIE’: EXAMENS  

5.1 EXAMENS VOOR DE STAAT  

De oudste sporen van gestandardiseerde testen vindt men terug in het oude China alwaar men een soort 
‘examen’ moest afleggen om te mogen werken als ambtenaar van de staat  

 

Dit was reeds het geval in de Han-dynastie, circa 2200 jaar geleden, maar het systeem werd volop ontplooir 
tijdens de Tang-dynastie (618-907), en bleef in voege tot in 1905  

 

Het systeem werd in West-Europa geïntroduceerd door missionarissen en diplomaten, en werd uiteindelijk ook 
in de 17de eeuw door de British East India Company overgenomen om personeel te selecteren  

 

Ook in het 17de eeuwse Pruisen organiseerde Frederik Willem I examens om staatspersoneel aan te werven: 
andere Europese landen volgden later: Frankrijk nog voor de Franse revolutie maar vooral met Napoleon; het 
Britse rijk omstreeks 1855  
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5.2 EXAMENS VOOR STUDENTEN  

In tegenstelling tot het oude China, was er in West-Europa geen traditie van gestandaardiseerde testen of 
examens  

 

Sedert de oude Grieken was er een voorkeur voor discussie en debat, en (subjectieve) beoordelingen werden 
gemaakt op basis van redevoeringen, of geschreven essays  

 

Europese universiteiten startten met mondelinge examens in de 13de eeuw  

 

De Jezuïten introduceerden schriftelijke examens in de 16de eeuw  

 

Tegen het einde van de 19de eeuw, waren verplichte examens overal ingevoerd in Europa en de Verenigde Staten 
van Amerika  

 

6 DE GRONDLEGGERS  

Twee ‘scholen’ van denkers hebben een impact gehad op het ontstaan van de psychometrie:  

• Quetelet, Darwin, Galton en Cattell waren pioniers in het bestuderen van individuele verschillen  
• Fechner en Wundt waren de grondleggers van wat later experimentele psychologie zou worden, en 

zochten naar wetmatigheden die golden voor alle mensen  

 

Tot op vandaag is de invloed van deze twee scholen zichtbaar in de psychometrie  

 

Evengoed is er in zowat elk deelgebied van de psychologie een spanningsveld tussen: 

• individuele verschillen  
• kenmerken van de ‘gemiddelde’ mens  

 

7 MARKANTE FIGUREN IN DE PSYCHOMETRIE  

7.1 ADOLPHE QUETELET (GENT, 1796-1874)  

Behaalde zijn doctoraat (in de wiskunde, over kegelsnedes) aan de Universiteit Gent in 1819; bekend als uitvinder 
van de body mass index (BMI), en oprichter van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)  

 

Paste (als eerste) de toen nieuwe ‘statistische’ methodes (voornamelijk de normaalverdeling om meetfouten te 
modelleren) toe op sociale data (voorheen werd het voornamelijk toegepast op astronomische data)  

 

Bestudeerde allerlei sociale fenomenen (aantal misdaden, aantal huwelijken, aantal zelfmoorden, en wat de 
sociale oorzaken konden zijn)  

 

Hij beschreef het concept van de ‘gemiddelde mens’ (l’homme moyen) die op elke karakteristiek een 
‘gemiddelde waarde’ heeft, en waarbij individuen hiervan afwijken volgens een normaalverdeling  
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Bestempelde deze ‘nieuwe’ wetenschap als ‘sociale fysica’, waardoor Auguste Comte (die de term ook 
hanteerde, maar het niet eens was met de aanpak) de term ‘sociologie’ lanceerde  

 

7.2 FRANCIS GALTON (ENGELEAND, 1822-1911)  

Hij bestudeerde op een systematische manier individuele verschillen, en toonde aan dat deze verschillen op een 
objectieve en repliceerbare wijze konden worden gemeten: 

• hij dacht dat hij zowat alles kon meten: schoonheid, persoonlijkheid, het effect van bidden, de saaiheid 
van hoorcolleges,…  

• hij probeerde intelligentie te meten aan de hand van reactietijd experimenten, en zintuigelijke 
discriminatietaken  

• in zijn ‘Anthropometric Laboratory’ (Londen, vanaf 1884) verzamelde hij gegevens van ongeveer 17000 
mensen (voornamelijk fysieke metingen: lengte, hoofdomtrek, maar ookn gedragsmaten zoals de 
sterkte van een handdruk, door hoogste toon die je kon waarnemen,…)  

 

Hij was vooral gemotiveerd door zijn onderzoek naar menselijke eugenetica (rasverbetering)  

 

Vaak (in de Angelsaksische wereld) beschouwd als de grondlegger van de differentiële psychologie  

 

7.3 JAMES MCKEEN CATTELL (USA, 1860-1944)  

Eerste professor in de psychologie in de Verenigde Staten, aan de universiteit van Pennsylvania  

 

Oprichter van het vakblad Psychological Review; bijna 50 jaar de editor (en uitgever) van het vakblad Science  

 

Net zoals Galotn, was Cattell geïnteresseerd in individuele verschillen; hij poogde op gestandardiseerde wijze 
metingen uit te voeren van bv. de sterkte van een handdruk, de pijngrens, de reactiesnelheid, zintuigelijke 
scherpte, de geheugenspan enzovoort  

 

Hij waagde zich niet aan de meting van ‘hogere’ mentale processen, met het argument dat deze het resultaat 
waren van ‘lagere’ mentale processen die gemakkelijker te meten waren  

 

Hij startte systematische metingen bij studenten, via een batterij van 10 voornamelijk zintuiglijke (sensory) en 
bewegingsgerelateerde (motor)testen, en introduceerde voor de eerste maal de term “mental tests” in 1890  

 

7.4 CLARK WISSLER (1870-1947)  

Voor zijn doctoraatsthesis (1901) hanteerde hij de (toen nieuwe) Pearson correlatie coëfficiënten om de relatie 
te bestuderen tussen de mentale testen van Cattell, en scores op examens van 300 studenten van Columbia 
University:  

• hij vond zo goed als geen correlaties; er waren ook zo goed als geen correlaties tussen de scores van de 
verschillende mentale testen  

• een vroeg voorbeeld van een validiteitsstudie  
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• reactietijden (en zintuigelijke discriminatiemetingen) werden voor 70 jaar niet meer gebruikt als meting 
van intelligentie; positief gevolg: meer interesse voor de benaderingen van Binet-Simon en Spearman  

• maar men had hierbij te weinig rekening gehouden met 1) de (zeer) lage betrouwbaarheid van deze 
maten, en 2) de problematiek van ‘range restriction’: de groep hoogopgeleide studenten was sterk 
homogeen, en dus was er te weinig variatie  

 

Werd later een beroemde antropoloog en archeoloog  

 

7.5 CHARLES SPEARMAN (ENGELAND, 1863-1945)  

Hij oordeelde dat het gebrek van correlaties tussen Cattell’s testen en scores op bv. examens het gevolg was van 
een probleem van betrouwbaarheid:   

• hij bedacht (in 1904) een correctie om het ‘attenuatie’-effect (het te klein uitvallen van de correlatie 
door toevallige meetfout) te verwijderen, om zodoende een betere schatting te krijgen van de correlatie 
tussen twee scores  

 

1904: publiceert de paper “’General Intelligence’, Objectively Determined and Measured”, in de American 
Journal of Psychology  

• eerste versie van ‘factor-analyse’  
• voor elke score bepaalde Spearman de ‘common factor’ (wat de scores gemeenschappelijk hadden) en 

de ‘specific factor’ (wat uniek was voor elke score apart  

 

Hij geloofde sterk in het bestaan van een onderliggende intelligentiefactor ‘g’, ter verklaring van de correlaties 
die hij observeerde tussen afzonderlijke intelligentiedomeinen  

 

7.6 THURSTONE (1887-1955): FACTOR-ANALYSE MET MEERDERE FACTOREN  

Deze Amerikaanse psycholoog ontwikkelde in de jaren dertig (voor het eerst) factor-analyse met meerdere 
factoren; publiceerde in 1947 het belangrijke boek ‘Multiple-Factor Analysis’  

 

Minstens even belangrijke bijdragen tot schaalmethodes: de ‘wet van paarsgewijze vergelijking’ (law of 
comparative judgement), die aan de basis ligt van de Thurstone-schaal  

 

Startte het vaktijdschrift Psychometrika in 1936 (samen met Thorndike en Guilford), en werd de eerste president 
van de Psychometric Society  

 

Thurstone’s ‘multiple factor analysis’-methode lag aan de basis van vele nieuwe testen, die uit meerdere 
‘dimensies’ bestonden, of meer specifieke aspecten poogden te meten  

 

Met de opkomst van computers werden de berekeningen steeds makkelijker: in de periode 1950-1970 werd 
factor-analyse te pas en te onpas losgelaten op multivariate data, in de hoop om ‘onderliggende dimensies’ bloot 
te kunnen leggen  
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8 METEN OP GROTE SCHAAL  

8.1 DE EERSTE WERELDOORLOG: HET ‘ARMY ALPHA/BETA’ PROJECT  

In 1917 werd een statistische werkgroep opgericht (met ondermeer Thorndike, Terman, Otis en Thurstone) om 
bij alle nieuwe recruten van het Amerikaanse leger psychologische testen te laten afnemen: 

• de Army Alpha was een test voor het meten van “verbal ability, numerical ability, ability to follow 
directions, and knowledge of information”  

• de Army Beta-variant was een niet-verbale test, bedoeld voor (de vele) ongeletterden of immigranten 
die de Engelse taal niet machtig waren  

• in totaal werden van 1.726.966 recruten testen afgenomen  
• motivering: nagaan of de recruten wel geschikt waren (detecteren van de ‘feeble-minded’)  

 

Niettemin was het Amerikaanse leger weigerachtig (meer dan de helft van de recruten scoorden onder het 
gemiddelde) 

 

8.2 NA WOI 

Arthur S. Otis had (voor zijn doctoraatsthesis) een methode ontwikkeld om multiple-choice items te scoren, en 
zo ‘groep’-afnames van tests mogelijk te maken (hoewel ene Frederick J. Kelly dit formaat al had gehanteerd 
voor de Kansas Silent Reading Test in 1914-1915)  

 

Dit was de stat van massale ‘pen-en-papier’-testen  

 

8.3 DE TWEEDE WERELDOORLOG  

Een ambitieus test programma voor de Army Air Force voor selectie (en classificatie) van recruten, met grote 
aandacht voor de validiteit van de testen  

 

Vele van de psychologen die hierbij betrokken waren, zijn later beroemdheden geworden (Guilford, Crawford, 
Horst, Thorndike)  

 

Deze ontwikkelingen hebben later een grote invloed gehad op het onderzoek naar het meten van 
persoonlijkheid, en het selecteren van personeel  

 

8.4 DE OPKOMST VAN EDUCATIONAL TESTING  

In 1923 ontwikkelde Terman en collega’s de “Stanford Achievement Test” om objectiev te meten wat studenten 
hadden geleerd op school  

 

In 1924 ontwikkelde Thurstone de “Psychological Examination for High School Graduation and College 
Freshmen”; dit examen resulteerde in twee scores: een taal-score (L) en een wiskundige/kwantitatieve score (Q); 
de test werd jaarlijks aangepast tot 1947  
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In 1947 werd de Educational Testing Service (ETS) opgericht: de ‘Scholastic Aptitude Test’ (SAT) resulteerde ook 
in twee scores: een ‘verbal aptitude’-score (die hoog correleerde met scores op Engels en geschiedenis, en een 
‘mathematical aptitude-score (die hoog correleerde met scores voor wiskunde en wetenschappen)  

 

Vele andere (vaak commerciële) organisaties ontwikkelden hun eigen testen (the Psychological Corporation, the 
Iowa Testing Program, Science Research Associates, CTB/McGraw-Hill, en vele anderen)  

 

9 DE OPKOMST VAN DE MODERNE PSYCHOMETRIE  

Met de opkomst van computers (eind jaren 50) konden vele berekeningen die de psychometrie voorschreef 
(eindelijk) uitgevoerd worden, en beter worden onderzocht  

 

(confirmatorische) factor-analyse en IRT werden volwaardige onderdelen van het psychometrisch 
instrumentarium  

 

Betrouwbaarheid en validiteit werden precies gedefinieerd, en dit had een grote impact op de kwaliteit van vele 
psychologische testen  

 

Opkomst van nieuwe methodes: generaliseerbaarheidstheorie (1972), metrische en niet-metrische 
multidimensionale schaalmethodes (jaren 60 en 70) en structurele vergelijkingsmodellen (begin jaren 70)  

 

Beter begrip van de gevaren en nadelen van (een verkeerd gebruik van) testen en psychologisch meten in het 
algemeen   

 

Deze ‘moderne’ psychometrie is het voorwerp van deze cursus  
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BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN VOOR 
SCORES  
1 SCORES  

Stel: we nemen een test af bij een steekproef van n willekeurig gekozen personen uit een doelpopulatie om een 
of ander psychologisch construct/kenmerk te meten  

 

We verzamelen hiertoe p scores; dit kunnen zijn:  

• scores op p subtesten  
• scores op p items uit een vragenlijst  
• scores op p vragen van een examen  
• assumptie: alle scores pogen hetzelfde kenmerk te meten  

 

De som van de p scores (voor elk subject) noemen we de totaalscore of de testscore, of gewoon de somscore  

 

Nadat de scores werden verzameld willen we deze verder bestuderen; we starten met het berekenen van 
beschrijvende statistieken (gemiddelde, variantie, covariantie, correlatie) en het visualiseren van de data 
(histogram, spreidingsplot)  

 

1.1 TWEE SOORTEN SCORES  

Een belangrijk onderscheid is het meetniveau van de scores; in de praktijk maakt men een onderscheid tussen: 

• numerieke of metrische scores: deze hebben een ‘metriek’ (een meeteenheid), zijn doorgaans continu, 
en (in principe) van minstens intervalniveau  

• niet-numerieke, discrete of categorische scores: scores zijn nominaal of ordinaal; een speciaal geval zijn 
dichotome (0/1) scores (juist/fout) 

 

In een eerste dataset (de ‘Satisfaction With Life’-schaal) beschouwen we alle scores als numeriek/metrisch  

 

In een tweede dataset (10 itemscores examen Statistiek II) beschouwen we alle scores als discreet/categorisch 
(dichotome 0/1 scores)  

 

De testscore is in beide gevallen een somscore, en zullen we beschouwen als een numerieke/metrische variabele  

 

2 DATASET 1: DE ‘SATISFACTION WITH LIFE SCALE’  

Antwoorden: 7-punt Likert schaal  

• 1 = strongly disagree 
• 2 = disagree 
• 3 = slightly disagree  
• 4 = neither agree nor disagree  
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• 5 = slightly agree  
• 6 = agree  
• 7 = strongly agree  

 

Geef bij elk item een bijhorende ‘score’ (1,2,3,4,5,6 of 7): 

• in most ways my life is close to my ideal  
• the conditions of my life are excellent  
• i am satisfied with my life  
• so far i have gotten the important things i want in life  
• if i could live my life over, i would change almost nothing  

 

De testscore is de som van de 5 itemscores  

 

Interpretatie van de testscore: 

• 31 – 35 = extremely satisfied  
• 26 – 30 = satisfied  
• 21 – 25 = slightly satisfied  
• 20 = neutral 
• 15 – 19 = slightly dissatisfied  
• 10 – 14 = dissatisfied  
• 5 – 9 = extremely dissatisfied  

 

We nemen de test af bij 200 (willekeurig gekozen) studenten uit de 2de bachelor psychologie  

 

2.1 DATA  
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2.2 DE MEETSCHAAL VAN EEN 7-PUNT LIKERT-SCHAAL  

Strikt genomen is het meetniveau van een Likert-schaal ordinaal  

 

Toch zullen we in wat volgt de itemscores van de ‘Satisfaction With Life’-schaal beschouwen als variabelen van 
intervalniveau (quasi-interval): 

• dit is in de psychometrie gebruikelijk voor Likertschalen met minstens 5 antwoordcategorieën  
• Likertschalen zijn namelijk zo ontworpen om ‘interval’eigenschappen te hebben: we nemen aan dat de 

afstand tussen de scores 1 en 2 dezelfde is als de afstand tussen de scores 2 en 3 enz 
• in de praktijk valt dit soms wat tegen  
• niettemin blijkt dat het beschouwen van deze variabelen als variabelen van intervalniveau dan wel 

ordinaalniveau vaak tot dezelfde conclusies leidt  

 

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

 

3 BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN VOOR NUMERIEKE SCORES  

3.1 BESCHRIJVENDE STATISTIEK: 1 VARIABELE  

Rekenkundig gemiddelde van een variabele X: �̅� = !
"
∑ 𝑥#"
#$!    

 

Variantie van een variabele X: 𝑠𝑛%& =
!
"
∑ (𝑥# − �̅�)&"
#$! 	of 𝑠%& =

!
"'!

∑ (𝑥# − �̅�)&"
#$!  

 

Standaarddeviatie: 𝑠𝑛% = +𝑠𝑛%& of 𝑠% = +𝑠%& 
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3.1.1 MEAN EN VAR IN R  

 

 

3.1.2 SD IN R  
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3.1.3 REKENREGELS VOOR GEMIDDELDEN EN VARIANTIES  

 

 

 

3.1.4 HISTOGRAM  

Histogram geeft een frequentieverdeling weer van de (in klassen gegroepeerde) scores: 

• in principe enkel nuttig voor data van intervalniveau  
• hier minder nuttig voor de individuele items, wegens slechts 7 mogelijke scores  
• wel nuttig voor de testscore  
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3.1.5 BOXPLOT  

Visuele presentatie van de verderling van scores door middel van een ‘box’ (het eerste en derde kwartiel) en 
‘whiskers’ (snorharen) die aangeven wat de kleinste en grootste waarden zijn van de scores (met uitzondering 
van de outliers, die als afzonderlijke stippen worden aangegeven)  

 

Notatie: met P25 en P75 refereren we naar het 25ste en 75ste percentiel  

 

Outliers worden hier gedefinieerd als scores die kleiner zijn dan P25 – 1.5*(P75 – P25) of groter dan P75 + 1.5*(P75-
P25)  

 

De horizontale streep is de mediaan  
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3.2 BESCHRIJVENDE STATISTIEK: 2 VARIABELEN  

Covariantie: lineaire samenhang tussen twee variabelen X en Y: 𝑐𝑜𝑣() =
!

"'!
∑ (𝑥# − �̅�)(𝑦# − 𝑦0)"
#$!   

• ook hier wordt soms gedeeld door n in plaats van n – 1 
• covXY > 0 wijst op een positieve lineaire samenhang  
• covXY < 0 wijst op een negatieve lineaire samenhang  
• covXY ≈ 0 wijst op geen samenhang  
• covXX = 𝑠!"  

 

De Pearson correlatiecoëfficiënt: 𝑟() =
*+,#$
-#-$

  

• waarde ligt nu tissen -1 en +1  

 

3.2.1 COVARIANTIE EN CORRELATIE IN R  
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3.2.2 REKENREGELS COVARIANTIE EN CORRELATIE  

 

 

 

 

3.2.3 SPREIDINGSDIAGRAM  

Spreidingsdiagram voor twee variabelen X en Y 

• de scores voor X komen op de X-as  
• de scores voor Y komen op de Y-as  
• elke observatie wordt een punt in een tweedimensionale ruimte (vlak)  
• visuele weergave van de samenhang tussen twee variabelen  
• wellicht minder nuttig bij variabelen met slechts 7 mogelijke waarden  
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3.3 BESCHRIJVENDE STATISTIEK: MEERDERE VARIABELEN  

Variantie-covariantiematrix:  

• samenhang tussen p variabelen in een symmetrische p x p-matrix  
• de varianties komen op de diagonaal  
• op de i-de rij, en j-de kolom komt de covariantie tussen Xi en Xj  
• notatie: S  

 

Correlatiematrix: 

• diagonaal altijd 1  
• op de i-de rij, en j-de kolom komt de correlatie tussen Xi en Xj  
• notatie: R  

 

3.3.1 VARIANTIE-COVARIANTIE MATRIX IN R  
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3.3.2 CORRELATIE-MATRIX IN R 

 

 

3.3.3 RELATIE GEMIDDELDE TESTSCORE EN GEMIDDELDE VAN DE ITEMSCORES  
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3.3.4 RELATIE VARIANTIE TESTSCORE EN (CO)VARIANTIE(S) ITEMSCORES  

 

 

 

3.3.5 CORRELATIES TUSSEN TESTSCORE EN ITEMSCORES  
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4 DE NORMAALVERDELING  

De normaalverdeling speelt een belangrijke rol in de psychometrie  

 

De dichtheidsfunctie van de normaalverdeling: 𝑓%(𝑥) =
!

√&/0
exp	(− !

&
(%'2)%

0%
) 

 

Een speciaal geval bekomt men indien 𝜇 = 0 en 𝜎 = 1: standaardnormale verdeling à Φ(𝑧) =
!

√&/
exp	 8− !

&
𝑧&9 : 

• de waarden op de x-as noemt men standaardnormaalscores of standaardnormale Z-scores  
• onder deze verdeling ligt 95% in het interval [−1.96,+1.96] en 99% van de scores ligt in het interval 

[−2.58,+2.58] 

 

 

 

Φ(𝑧) correspondeert met de (cumulatieve) distributiefunctie van de standaardnormaalverdeling: 

• Φ(𝑧) geeft de probabiliteit weer dat (onder de standaardnormaalverdeling) scores worden 
waargenomen die kleiner zijn dan (of gelijk aan) z  

• dit correspondeert met de oppervlakte onder de dichtheidsfunctie voor het interval [−∞, 𝑧]  
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• deze probabiliteiten (tussen 0 en 1) kan men vermenigvuldigen met 100, en zo bekomt men 
percentielen (tussen 0 en 100)  

 

De inverse Φ&'(𝑝) is het ‘omgekeerde’ van de functie Φ(𝑧): 

• een probabiliteit wordt hierbij omgezet in een standaardnormale Z-score  
• dit zullen we nodig hebben bij het berekenen  

 

 

 

4.1 DE STANDAARDNORMAALVERDELING IN R  
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4.2 GENEREREN VAN STANDAARDNORMAAL VERDEELDE RANDOM SCORES  

 

 

5 TRANSFORMATIE VAN TESTSCORES  

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

• in vergelijking met de andere scores van dezelfde steekproef  
• in vergelijking met scores ui een referentiegroep; dit vergt informatie over het gemiddelde, de 

standaardafwijking, en mogelijks de verdeling van de testscores in deze referentiegroep  

 

Z-scores, T-scores, IQ-scores  

 

Percentielscores, decielscores  

 

Genormaliseerde scores, stanines  

 

5.1 TRANSFORMEREN NAAR Z-SCORES  

Z-scores zijn scores die we transformeren als volgt: 

• we trekken het gemiddelde af van alle scores (= centreren): 𝑥#* = (𝑥# − �̅�)  
• we delen deze gecentreerde scores door de standaardafwijking: 𝑥#4 =

(%('%̅)
-)

  

 

Het gemiddelde van Z-scores is altijd gelijk aan 0 

 

De standaardafwijking van Z-scores is altijd gelijk aan 1  
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Bijna alle Z-scores liggen tussen -4 en +4  

 

Z-scores zijn doorgaans niet normaal verdeeld (tenzij de ruwe scores zelf normaal verdeeld zijn)  

 

5.2 Z-SCORES IN R  

 

 

 

5.3 TRANSFORMEREN NAAR A PRIORI GEGEVEN GEMIDDELDE EN SPREIDING  

Soms wil men de ruwe scores transformeren zodat het gemiddelde en de standaardafwijking van de 
getransformeerde scores gelijk zijn aan vooropgestelde waardes  
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Twee stappen: 

• transformeer de ruwe scores naar Z-scores  
• herschaal en verschuif de Z-score met de gegeven waarde voor het gemiddelde en de 

standaardafwijking  

 

Voorbeeld 1: T-scores hebben gemiddelde 50 en standaardafwijking gelijk aan 10: 𝑥*
(,) = 𝑥*.	𝑥	10 + 50 

 

Voorbeeld 2: Wechsler IQ-scores hebben gemiddelde 100 en standaardafwijking 15: 𝑥*
(/0) = 𝑥*.	𝑥	15 + 100  

 

5.4 T-SCORES IN R  

 

 

5.5 RANGSCORES  

Om percentielscores te kunnen berekenen, dienen we de ruwe scores te rangordenen  

 

Indien alle scores uniek zijn, is dit triviaal: de kleinste score krijgt rangnummer 1, de tweede kleinste krijgt 
rangnummer 2, enz. tot en met de grootste score, die rangnummer n krijgt  

 

Sommige scores kunnen meer dan één keer voorkomen; dit zijn knopen, en er zijn verschillende manieren om 
hiermee om te gaan  

 

In R hanteert men per default de volgende strategie: deze scores krijgen het gemiddelde van de rangnummers 
die ze zouden krijgen mochten ze verschillend zijn  

 

Nadeel rangnummers: afhankelijk ban het aantal observaties (n) 



 28 

5.6 RANGNUMMERS VOOR DE TESTSCORES  

 

 

5.7 PERCENTIELSCORES EN DECIELEN  

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

 

Stel dat een ruwe score correspondeert met een percentielscore van 10 (P10): 10% van de scores zijn kleiner dan 
of gelijk aan die ruwe score  

 

Percentielscore 50 (P50) correspondeert met de mediaan  

 

Percentielscores 25 en 75 corresonderen met respectievelijk het eerste (Q1) en derde (Q3) kwartiel  

 

Een ruwere indeling zijn decielen: het eerste deciel becta de percentielscores 1-10; het tweede deciel de 
percentielscores 11-20,…  

 

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

 

5.8 PERCENTIELSCORES EN DECIELEN IN R  
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5.9 GENORMALISEERDE SCORES  

De (al of niet getransformeerde) ruwe scores zijn doorgaans niet normaal verdeeld  

 

Soms wenst men de scores te ‘normaliseren’, zodat de getransformeerde scores beter (dan voorheen) een 
normaalverdeling volgen  

 

Dit gebeurt in drie stappen:  

• omzetten van ruwe scores xi naar percentielscores pci  
• de percentielscores worden omgezet naar standaardnormaalscores: 𝑧# = 𝜙'!(6*(

!77
)  

• optioneel kunnen we de zi-scores transformeren naar scores met een gewenst gemiddelde en 
standaardafwijking (zoals bij T-scores)  

 

5.10 GENORMALISEERDE T-SCORES IN R 
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5.11 STANINES  

Stanine komt van het Engelse standard nine en is een indeling van genormaliseerde scores in negen gelijke delen  

 

Gemiddelde 5, standaardafwijking 2 (bij benadering)  

 

In R: 
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6 NORMEN  

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

 

Vaak wil men een testscore situeren ten aanzien van een volledige doelpopulatie 

 

Hiervoor worden normen ontwikkeld: 

• men neemt de testscore af bij een zo groot mogelijke representatieve steekproef uit de doelpopulatie  
• op basis van de bekomen testscores berekenen we de (geschatte) waarde voor het gemiddelde en de 

standaardafwijking van de testscore in de doelpopulatie  
• vaak worden de zo bekomen scores getransformeerd tot percentielscores, decielen, stanines,… voor 

deze doelpopulatie  
• een normtabel bevat de mogelijke ruwe scores van een test, samen met de corresponderende 

percentielscores, decielen, stanines,… zodat men een nieuwe score meteen kan positioneren ten 
aanzien van de doelpopulatie  

• vaak worden aparte normen bepaald voor subgroepen  

 

6.1 VOORBEELD 1: GEMIDDELDE EN STANDAARDAFWIJKING SWL-TESTSCORES 

Gemiddelde scores (en standaardafwijkingen) voor verschillende subpopulaties voor de ‘Satisfaction With Life 
Scale’  

 

Legende: N = steekproefgrootte, M = gemiddelde score, SD = standaardafwijking  
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6.2 VOORBEELD 2: GRE-SCORES  

‘Graduate Record Examination’ (GRE) is een test die vaak gebruikt wordt als een soort toegangsexamen voor 
Amerikaanse ‘Graduate Schools’  

 

Ontwikkeld en uitgegeven door ETS  

 

Wie deelneemt ontvangt een ‘GRE score rapport’ waarbij de percentielscore wordt gerapporteerd voor drie 
domeinen (verbal reasoning, quantitative reasoning, analytic writing)  

 

Afhankelijk van deze percentielscores mag een student starten (of niet) aan een Masteropleiding aan een 
Graduate School 

 

 

 

6.3 CONVERSIETABEL  

Soms moet men standaarnormaalscores omzetten in percentielscores (of omgekeerd) of T-scores in stanines,… 
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7 DATASET 2: 10 ITEMSCORES EXAMEN ‘STATISTIEK II’  

Dit is een voorbeeld van een dataset met discrete of categorische itemscores  

 

Dataset kenmerken:  

• subset van 10 scores van de 40 vragen van een examen statistiek II  
• de vragen werden gescoord als juist (1) of fout (0) = dichotome of binaire items  
• de examenscore/testscore is de som van het aantal juiste antwoorden  
• er hadden n = 556 studenten deelgenomen aan het examen  

 

Beschrijvende statistieken: gemiddelde, variantie, (tetrachorische) correlaties (items onderling), biseriële 
correlaties (items en testscore)  

 

7.1 DATAEX IN R 
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7.2 TESTSCORE 

 

 

7.3 GEMIDDELDE SCORES EN VARIANTIES  
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7.4 BEMERKINGEN  

Het gemiddelde van een dichotoom item j (�̅�1) correspondeert met de proportie ‘1’ antwoorden voor dit item, 
genoteerd als pj  

 

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

 

1 – pj is dan een maat van item moeilijkheid  

 

Bij dichotome items: 𝑠𝑛8& =
!
"
∑ ;𝑥#8 − �̅�8<

&"
#$! = 𝑝8(1 − 𝑝8)  

 

Bijgevolg 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 

 

 

 

7.5 DE RELATIE TUSSEN TWEE DICHOTOME ITEMS  

Met twee dichotome items zijn er 2x2=4 mogelijke combinaties  

 

Voor elke combinatie kan men tellen hoeveel keer deze combinatie voorkomt (in de steekproef); zo bekomen 
we vier celfrequenties  
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Indien we de frequenties delen door n=556, bekomen we vier celproporties  

 

 

 

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

 

De covariantie kan men berekenen, net zoals bij metrische items 

  

 

 

Voor dichotome items j en k is de covariantie gelijk aan 𝑐𝑜𝑣89 = 𝑝89 − 𝑝8𝑝9 

 

 

 

7.6 DE PHI-COËFFICIËNT  

Een veelgebruikte associatiemaat voor dichotome items is de phi-coëfficiënt  

 

De phi-coëfficiënt kunnen we berekenen op basis van de celproporties en de marginale proporties (de soms van 
de proporties per rij of kolom); hier tonen we een formule op basis van pjk en de univariatie proporties pj en pk: 

𝜙89 =
623'6263

:62(!'62)63(!'63)
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Computationeel kan men echter evengoed de ‘gewone’ (Pearson) correlatie berekenen  

 

 

 

7.7 DE TETRACHORISCHE CORRELATIECOËFFICIËNT  

Bedacht door Karl Pearson (1900)  

 

De (ongelukkige) naam is pas later bedacht en 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 à y*-
variabele 

 

Subjecten variëren op deze continue variabelen, maar eenmaal ze een grenswaarde (threshold) 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 continue variabelen kan achterhalen: y*1 en y*2; 
dan is de tetrachorische correlatie gedefinieerd als 𝑟45 = 𝑐𝑜𝑟(𝑦'∗, 𝑦"∗) waarbij de Pearson 
productmomentcorrelatie kan worden gebruikt, daar zowel y*1 als y*2 continu zijn  

 

 

 

7.8 BEREKENING TETRACHORISCHE CORRELATIECOËFFICIËNT  

Men veronderstelt dat y*1 en y*2 samen een bivariate standaardnormaalverdeling volgen  

 

De grenswaarden verdelen het volume onder de dichtheidsfunctie in vier delen  
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Het totale volume is gelijk aan 1; de vier delen corresponderen met 4 proporties waarvan de som gelijk is aan 1  

 

Door de grenswaarden te verschuiven, en/of de correlatie van de bivariate standaardnormaalverdeling te 
wijzigen, bekomen we andere indelingen en dus andere proporties  

 

We zoeken 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  

 

7.9 DRIE BIVARIATE STANDAARDNORMAALVERDELINGEN  

 

 

 

7.10 BIVARIATE STANDAARDNORMAALVERDELING + GRENSWAARDEN  
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7.11 TETRACHORISCHE CORRELATIES IN R 

Tetrachorische correlaties kunnen worden berekend met behulp van ‘lavaan’  

 

Eenmalig installeren  

 

 

Aanroepen ‘lavaan’-package  

 

 

 

Berekenen van tetrachorische correlaties  

 

 

 

Het ‘ordered’ argument wil weten welke variabelen als ordinaal moeten worden beschouwd; dichotome 
variabelen (0/1) worden hier als een speciaal geval van ordinaal beschouwd  

 

Alle correlaties in één keer  

 

 

 

7.12 RELATIE TESTSCORE EN DICHOTOME ITEMS  

De voorstanders van de phi-coëfficiënt hanteren voornamelijk de zogenaamde punt-biseriële 
correlatiecoëfficiënt, die men voor een dichotoom item kan berekenen via de Pearson productmomentcorrelatie  
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De voorstanders van de tetrachoriche correlatiecoëfficiënt berekenen de biseriële correlatiecoëfficiënt  

 

 

 

Gerelateerd aan het begrip itemdiscriminatie  

 

7.13 OVERZICHT MATEN VAN CORRELATIE  

Meest gebruikte maten in de psychometrie  

X Y Correlatiecoëfficiënt 

metrisch metrisch Pearson productmomentcorrelatie 

metrisch ordinaal polyseriële correlatie 

metrisch dichotoom 
biseriële correlatie  

punt-biseriële correlatie  

ordinaal ordinaal 

polychorische correlatie 

Spearman rangcorrelatie (rho) 

Kendalls tau 

dichotoom dichotoom 
phi 

tetrachorische correlatie  
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HET 1-FACTOR MODEL 
1 INLEIDING  

Het model wordt geformuleerd op het niveau van de populatie à andere notatie  

 

2 HET GRIEKS ALFABET  

 

 

3 KANSVARIABELEN  

Bij het beschrijven van vele concepten in de psychometrie maken we gebruik van stochastische variabelen:  

• kansvariabelen/toevalsvariabelen/variabelen  
• kansvariabelen zijn variabelen waarvan we de scores nog niet hebben geobserveerd; deze scores zijn 

de uitkomst van een toevalsexperiment  
• observeerbare (manifeste) kansvariabelen noteren we met hoofdletters, de geobserveerde scores 

noteren we met een kleine letter  
• niet-observeerbare (latente) kansvariabelen noteren we met Griekse letters  

 

Er zijn discrete en continue kansvariabelen  

 

3.1 DISCRETE EN CONTINUE KANSVARIABELEN  

Bij discrete kansvariabelen zijn er maar p mogelijke uitkomsten mogelijk, elk met een bepaalde kans fX(x) = P(X = 
xp): 

• fX(x) is de kansverdeling van X 
• theoretische verdeling: binomiaalverdeling, Poissonverdeling,… 

 

Bij continue kansvariabelen zijn er oneindig veel mogelijke uitkomsten x; met elke waarde van x is een 
kansdichtheid fX(x) geassocieerd:  

• theoretische verdelingen: normaalverdeling, t-verdeling, F-verdeling, 𝜒"-verdeling,…  

 

De cumulatieve verdelingsfunctie FX(x) geeft de kans aan dat de waarde van een variabele X kleinder dan of gelijk 
is aan x: FX(x) = P(X ≤ x) 
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3.2 HET GEMIDDELDE IN DE POPULATIE: DE VERWACHTING  

Het gemiddelde van een kansvariabele X in de populatie noemt men de verachting en wordt genoteerd als E(X)  

 

Voor een discrete kansvariabele X met p mogelijke uitkomsten is de verwachting gedefinieerd als 𝐸(𝑋) =
𝜇( = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥#)𝑥#

6
#$!   

 

Voor een continue kansvariabele X wordt de verwachting gedefinieerd als 𝐸(𝑋) = 𝜇( = ∫ 𝑓((𝑥)𝑥	𝑑𝑥
;
';  

met fX(x) de dichtheidsfuntie van X  

 

3.3 DE VARIANTIE VAN EEN KANSVARIABELE  

De variantie van een kansvariabele X in een populatie is gedefinieerd als 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎(& = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))&]  
 

De variantie van een discrete variabele X in een populatie wordt gegeven door 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎(& =
∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥#)(𝑥# − 𝐸(𝑋))&
6
#$!   

 

De variantie van een continue variabele X in een populatie wordt gegeven door 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎(& =
∫ 𝑓((𝑥)
;
'; (𝑥# − 𝐸(𝑋))&𝑑𝑥 

 

Opmerkingen: 

• alternatieve notatie: V(X)  

• de populatiestandaarddeviatie van X is gedefinieerd als +𝑉𝑎𝑟(𝑋) en wordt vaak genoteerd als 𝜎7  
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3.4 DE COVARIANTIE TUSSEN TWEE KANSVARIABELEN  

De covariantie van X en Y is gedefinieerd als 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝜎() = 𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))]  
 

Bemerk 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎(( = 𝜎(&  

 

De correlatie van X en Y in een populatie is gedefinieerd als 𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑌) = 𝜌() =
<+,((,))
0#0$

  

 

Als X en Y onafhankelijk zijn, dan geldt Cov(X,Y) = Cor(X,Y) = 0 

 

3.5 REKENREGELS VERWACHTINGSOPERATOR  

 

 

3.6 REKENREGELS VARIANTIE  
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3.7 REKENREGELS COVARIANTIE  

 

 

4 HET LINEAIRE 1-FACTOR MODEL  

Eerst beschreven door Charles Spearman (1904): 

• hij omschreef het zelf als een two-factormodel, maar in de moderne nomenclatuur telt men enkel het 
aantal factoren die corresponderen met de constructen (niet de errortermen)  
 

In het 1-factormodel postuleren we één continue latente variabele: de factor  

• de factor representeert een psychologisch construct 
• subjecten variëren en hebben elk een bepaalde (onbekende) ‘waarde’ voor deze latente variabele  
• omdat men op voorhand het aantal factoren bepaalt, noemt men dit een confirmatorisch factormodel  
• het analyseren van data via dit model noemt men confirmatorische factoranalyse (CFA)  

 

4.1 INDICATOREN  

De p indicatoren van dit psychologisch construct zijn geobserveerde variabelen:  

• dit kunnen zijn: subtesten, items van vragenlijsten,… 
• de subtrsten/items zijn zo gekozen omdat men vermoedt dat ze allen hetzelfde (latente) kenmerk pogen 

te meten  
• de scores van de indicatoren zijn numeriek/metrisch  
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Ook al kunnen de ‘indicatoren’ corresponderen met subtesten, zullen we de literatuur volgen: we zullen de 
termen indivcatoren en items door elkaar gebruiken  

 

De relatie tussen de (metrische) indicatoren en de (metrische) factor is lineair  

 

4.2 GRAFISCHE VOORSTELLING VAN HET 1-FACTOR MODEL  

 

 

4.3 LINEAIRE RELATIE TUSSEN DE LATENTE VARIABELE EN EEN ITEM 

  

 

4.4 HET STATISTISCH MODEL  

Het statistisch model voor indicator j van het 1-factormodel kan men als volgt noteren: 𝑌1 = 𝜈1 + 𝜆1𝜂 + 𝜖1 waarbij 
men Yj, 𝜆1 en 𝜖1 als kansvariabelen beschouwt: 

• 𝑌1 de score voor item j  
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• 𝜈1 het intercept voor item j  
• 𝜆1 de factorlading voor item j  
• 𝜂 de latente variabele (de factor), met Var(𝜂)=𝜓"  
• 𝜖1 de errorterm van item j, met Var(𝜖1)=𝜃1"  

 

Assumpties: E(𝜖1)=0, Cov(𝜂, 𝜖1)=0  

 

De metriek (nulpunt, meeteenheid) van de factor is niet gedefinieerd; in deze cursus maken we de volgende 
afspraak: E(𝜂)=0 en Var(𝜂)=	𝜓"=1  

 

Modelparameters: 𝜈1, 𝜆1, 𝜃1" voor elke j  

 

4.5 HET CONGENERIEK FACTOR-MODEL  

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

 

Het congeneriek model voegt nog een assumptie toe: Cov(𝜖1,	𝜖8)=0  

• lees dit als: de errortermen (tussen twee indicatoren j en k) zijn ongecorreleerd  
• dit impliceert dat de enige reden waarom de twee indicatoren met elkaar correleren, ligt bij een 

gemeenschappelijke factor  
• elke indicator wordt (enkel) beïnvloed door de gemeenschappelijke factor 𝜂 en een indicator-specifieke 

errorterm 𝜖1 
• er zijn geen andere ‘verborgen’ factoren die mogelijks een bijkomende reden vorme, waarom ze 

correleren  

 

En dus meten alle indicatoren hetzelfde  

  

4.6 VOORBEELD VAN EEN NIET-CONGENERIEK MODEL  
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4.7 IMPLICATIES VAN HET (CONGENERIEKE) MODEL: DE VARIANTIE VAN YJ  

Wat is volgenshet model de variantie van Yj?  

 

Door toepassing van de rekenregels vinden we: 𝑉𝑎𝑟$𝑌𝑗% = 𝜆𝑗
2 + 𝑉𝑎𝑟(𝜖𝑗)  

 

Kortom: de totale variantie van een indicator j kan men splitsen in twee delen  

• een deel dat gemeenschappelijk is met de overige indicatoren (omwille van de factor) à de 
communaliteit 𝜆1" 

• een deel dat uniek is voor de indicator à unieke variantie Var(𝜖1)=𝜃1"  

 

4.8 IMPLICATIES VAN HET MODEL: DE COVARIANTIE VAN YJ EN YK  

Wat is volgens het model de covariantie voor twee indicatoren Yj en Yk?  

 

Door toepassing van de rekenregels vinden we: 𝐶𝑜𝑣;𝑌8 , 𝑌9< = 𝜆8𝜆9  en dus 𝐶𝑜𝑟;𝑌8𝑌9< =
@2@3
0$20$3

	  

 

De volledige modelgeïmpliceerde covariantiematrix kan men schrijven als  

 

 

Deze modelgeïmpliceerde covariantiematric kan men vergelijken met de geobserveerde covariantiematrix (S); 
zo kan men bepalen of het 1-factormodel wel goed past bij de data  

 

5 GENERATIE VAN DATA VOLGENS EEN 1-FACTOR MODEL IN R  

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

 

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

• we veronderstellen dat de factorscores standaardnormaal verdeeld zijn  
• deze factorscores kunnen we in de realiteit nooit direct observeren  
• het commando set.seed(123) zorgt ervoor dat de radnom generator telkens dezelfde getallen 

produceert  

 

 



 48 

Elk item is een som bestaande uit drie termen  

• een intercept  
• de factorscore vermenigvuldigd met een gegeven factorlading  
• een random (normaalverdeelde) errorterm, met een gegeven errorvariantie  

 

De 6 items worden samengebracht in een dataset (Data)  

 

Voor deze dataset berekenen we enkele beschrijvende statistieken  

• het gemiddelde voor elke item  
• de variantie-covariantiematrix van de 6 items 
• de correlatiematrix van de 6 items  

 

Daarna wijzigen we de modelparameters  

• eerst de intercepten, dan de factorladingen, en tot slot de errorvarianties  
• we genereren nieuwe items, en brengen ze samen in een nieuwe dataset  
• we gaan na wat het effect is op de beschrijvende statistieken  

 

5.1 GENEREREN DATA IN R 

 

 

5.2 GEMIDDELDEN + COVARIANTIE/CORRELATIE GEOBSERVEERDE SCORES  
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5.3 EFFECT INTERCEPTEN  

 

 

5.4 EFFECT FACTORLADINGEN  
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5.5 EFFECT VARIANTIE ERRORTERMEN  

 

 

5.6 OBSERVATIES  

Het wijzigen van intercepten heeft enkel effect op de gemiddelden; de covariantie/correlatiematrix blijft identiek  

• de intercepten worden daarom vaak genegeerd en arbitrair op nul gezet  
• intercepten krijgen pas aandacht bij settings die buiten het bestek van deze cursus vallen  

 

Het halveren van de factorladingen heeft (zowat) geen effect op de gemiddelden, maar de correlaties zijn nu 
minder sterk  

 

Het verdubbelen van de standaarddeviaties van de errortermen heeft (zowat) geen effect op de gemiddelden, 
maar de correlaties zijn opnieuw minder sterk  

 

6 FACTORANALYSE  

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

• intercepten 
• factorladingen  
• varianties van de errortermen  
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We noemen dit de modelparamaters van het factoranalysemodel  

 

Verschillende methodes werden ontwikkeld om deze parameters te schatten; wij zullen enkel de maximale 
aannemelijkheid-methode hanteren  

 

Voorlopig veronderstellen we maar 1 factor  

 

6.1 STAPPEN IN EEN FACTORANALYSE  

Selectie van de indicatoren  

 

Bepaling van de steekproef en de steekproefgrootte  

 

Verzamelen van de data, en prepareren van de data voor analyse  

• CFA vertrekt gewoonlijk vanuit de variantie-covariantiematrix, maar indien we vertrekken van de 
volledige dataset hebben we meer mogelijkheden  

 

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

• nee: terug naar exploratief  
• ja: eventueel vereenvoudigen  

 

Interpretatie modelparameters (enkel indien het model goed past)  

 

Optioneel: berekenen factorscores, betrouwbaarheidscoëfficiënten,…  

 

6.2 FACTORANALYSES IN R  

Eerste methode:  

• de uniquenesses zijn de schattingen van de errorvarianties 
• de loadings zijn de factorladingen  
• de intercepten worden niet geschat  
• de waardes van de errorvarianties en factorladingen komen (in absolute waarde) niet echt in de buurt 

van de ‘echte’ waarden (die we hebben gegenereerd om de data te genereren)  
• we zien hier immers de ‘gestandaardiseerde’ modelparameters: impliciet werden zowel de latente 

variabele (de factor) als de items gestandaardiseerde (omgezet in Z-scores)  
• dit komt omdat de functie factanal vertrekt van de geobserveerde correlatiematrix van de data (en niet 

de covariantiematrix)  
• onderaan geeft de modeltest aan dat het model best goed past bij de data (p = 0.974) 
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Tweede methode:  

• ook hier toont de modeltoets aan dat het model heel goed past bij de data (p = 0.969) 
• in de Estimate-kolom vinden we de (ruwe, niet-gestandaardiseerde) parameterschattingen terug: eerst 

de factorladingen, daarna de intercepten en daarna de errorvarianties  
• de kolom Std.Err bevat de standaardfut van deze schatting (hoe kleiner, hoe preciezer); de z-value en 

bijhorende p-waarde toetst telkens of de geschatte waarde gelijk is aan 0 (in de populatie)  
• de kolom Std.lv toont de parameterwaardes indien we enkel de latente variabele (de factor) 

standaardiseren; dit heeft hier geen enkel effect omdat de latente variabele reeds gestandaardiseerd is 
(de variantie van f is immers 1 en het gemiddelde is 0)  

• de kolom Std.all toont de parameterwaardes indien we zowel de lattente variabele, als de items 
standaardiseren; deze kolom bevat voor de factorladingen en errorvarianties dezelfde waarden als de 
output van factanal  

 

 



 53 

 

 

 

6.3 KWALITATIEVE INTERPRETATIE  

De modeltoetsen zijn telkens niet-significant; dit is goed nieuws; de nulhypothese van deze toetsen luidt telkens: 
“het model past bij de data”; indien de p-waarde niet significant is, kunnen we de nulhypothese aanvaarden; het 
1-factormodel blijkt een goede beschrijving te zijn van de data  

 

Vervolgens kijken we eerst naar de gestandaardiseerde factorladingen; hieruit kunnen we afleiden welke items 
het ‘best’ samenhangen met de latente variabele; dit zijn in volgorde: y3, y2, y1, y4, y6 en y5  

 

In het kader van testconstructie willen we items detecteren met een lage (gestandaardiseerde) factorlading; 
deze worden mogelijks verwijders uit de set van items  
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De errorvarianties (‘uniquenesses’) volgen doorgaans hetzelfde patroon; hier geldt: hoe groter de errorvariantie, 
hoe meer (unieke) informatie het item bevat dat niet samenhangt met de latente factor  

 

7 FACTORSCORES  

Eenmaal we het factormodel hebben gefit, kunnen we factorscores berekenen  

 

We proberen dus letterlijk om het onzichtbare zichtbaar te maken  

 

Verschillende methodes zijn mogelijk, maar de computationele details zijn voor ons niet belangrijk  

 

Wel belangrijk: 

• factorscores zijn enkel maar betrouwbaar als het factormodel goed past bij de data  
• de kwaliteit van de factorscores hangt heel sterk af van de sterkte van de (gestandaardiseerde) 

factorladingen en de errorvarianties (deze laatste: hoe kleiner, hoe beter)  
• de factorscores zijn (hier) standaardnormaalscores (Z-scores die een standaardnormaalverdeling 

volgen)  

 

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

 

7.1 FACTORSCORES IN R 

 

 

8 FACTORMODELLEN MET MINDER PARAMETERS  

8.1 ZES VERSCHILLENDE MODELLEN  

Het ‘essentieel congeneriek’-model: 

• dit is het standaard 1-factormodel (weliswaar zonder gecorreleerde errortermen), maar met inbegrip 
van de itemintercepten  

• 𝑌8 = 𝜈8 + 𝜆8𝜂 + 𝜖8   
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Het ‘congeneriek’-model: 

• idem als het ‘essentieel congeneriek’-model, maar alle intercepten (van de items) zijn gelijk aan nul  
• 𝑌8 = 𝜆8𝜂 + 𝜖8   

 

Het ‘essentieel tau-equivalent’-model:  

• alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar  
• 𝑌8 = 𝜈8 + 𝜆𝜂 + 𝜖8   

 

Het ‘tau-equivalent’-model: 

• alle factorladiingen zijn gelijk aan elkaar  
• alle intercepten (van de items) zijn gelijk aan nul  
• 𝑌8 = 𝜆𝜂 + 𝜖8   

 

Het ‘essentieel parallel’-model: 

• alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar  
• alle errorvarianties (van de items) zijn gelijk aan elkaar  
• 𝑌8 = 𝜈8 + 𝜆𝜂 + 𝜖  

 

Het ‘parallel’-model: 

• alle factorladingen zijn gelijk aan elkaar  
• alle intercepten (van de items) zijn gelijk aan nul  
• alle errorvarianties (van de items) zijn gelijk aan elkaar  
• 𝑌8 = 𝜆𝜂 + 𝜖  

 

8.2 CONGENERIEK, TAU-EQUIVALENT EN PARALLEL MODEL  

Vaak zijn de intercepten niet van belang, en dus maakt men niet altijd het onderscheid tussen bijvoorbeeld 
‘essentieel tau-equivalent’ en ‘tau-equivalent’:  

• in het vervolg van deze cursus zullen we de intercepten niet verder opnemen in het model; op die 
manier zijn er slechts drie modellen: het congeneriek-model, het tau-equivalent-model en het parallel-
model  

 

Deze modellen zullen van belang zijn bij de bespreking van betrouwbaarheid, in het kader van de klassieke 
testtheorie  

 

Het opleggen van gelijkheidsrestricties zal ertoe leiden dat de (meer restrictieve) modellen minder goed passen 
bij de data  

 

Door een model met, en een model zonder deze gelijkheidsrestricties met elkaar te vergelijken, kan men nagaan 
of deze gelijkheidsrestricties gelden voor de huidige dataset: 

• indien de p-waarde van deze modelvergelijkingstoets niet significant is, is de restrictie aannemelijk  
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8.3 FITTEN CONGENERIEK, TAU-EQUIVALENT, EN PARALLELLE MODELLEN IN R  
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8.4 MODELVERGELIJKINGSTOETSEN  

 

 

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

 

Echter, het verschil tussen het parallel model en het tau-equivalent model is wel significant; de assumptie is dat 
de errorvarianties (van de items) gelijk zijn aan elkaar lijkt niet op te gaan in deze dataset  

 

9 FACTORANALYSE VAN DE ‘SATISFACTION WITH LIFE’-SCHAAL  
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Het eerste wat opvalt is dat de modeltoets een significante p-waarde oplevert; dit suggereert dat het 1-
factormodel niet goed past bij de data  

 

Later zal blijken dat twee factore nodig zijn om deze data adequaat te beschrijven  

 

Verdere interpretatie heeft eigenlijk niet zoveel zin  

 

We kunnen wel vaststellen dat (in dit 1-factor)model de items sat2 en sat4 niet goed samenhangen met de 
gemeenschappelijke factor  

 

10 SOMSCORES 

In plaats van factorscores kunnen we ook somscores berekenen: de som van de itemscores: X = ∑ 𝑌1
9
1:'   

 

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

• is een factormodel met 1 factor wel voldoende?  
• zo ja, kunnen we de data beschrijven met een congeneriek, een tau-equivalent, dan wel een parallel 

model?  
• hoe betrouwbaar is deze somscore?  

 

Om deze problematiek beter te begrijpen, moeten we eerst het conceptueel kader uitleggen van de klassieke 
testtheorie 
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KLASSIEKE TESTTHEORIE  
1 INLEIDING 

De ‘klassieke’ testtheorie (KTT) handelt voornamelijk over de ‘betrouwbaarheid’ van een testscore/somscore:  

• de term ‘klassieke’ laat vermoeden dat er ook zoiets bestaat als ‘moderne’ testtheorie; vele auteurs 
beschouwen ‘Item Respons Theorie’ (IRT) als de moderne opvolger van de klassieke testtheorie  

• in werkelijkheid is het onderscheid tussen ‘klassiek’ en ‘modern’ wat ongelukkig; er is heel wat overlap 
tussen beide benaderingen  

 

KTT postuleert een meetmodel: wat is de relatie tussen de testscore, de ‘ware’ score en de meetfout  

 

De KTT kan men formuleren voor één subject, of voor een populatie van subjecten  

 

2 KTT VOOR EEN POPULATIE VAN SUBJECTEN  

Stel: we selecteren willekeurig een eerste subject uit een doelpopulatie; we nemen een test af, en we bekomen 
een eerste testscore X1 = x1  

 

De ‘ware’ score voor dit subject is 𝜏'  

 

We selecteren een tweede subject uit dezelfde doelpopulatie; we bekomen een tweede testscore X2 = x2; de 
ware score van dit subject is 𝜏"  

 

We herhalen dit een oneindig aantal keer en bekomen een hele reeks scores: X1, X2, X3,…  

 

De nog niet geobserveerde testscore (van een nog niet geselecteerd subject) noteren we als X, en beschouwen 
we als een kansvariabele  

 

De ware score (van een nog niet geselecteerd subject) noteren we als Τ, en beschouwen we eveneens als een 
kansvariabele; de ware score zal immers variëren over de subjecten van de populatie heen  

 

2.1 HET KLASSIEKE MEETMODEL VOOR EEN TESTSCORE X 

Het alom bekende meetmodel van de KTT voor een testscore X kan geschreven worden als 𝑋 = Τ + 𝜖  

• X, Τ en 𝜖 zijn respectievelijk de testscore, de ware score en de meetfout van een willekeurig (maar nog 
niet geselecteerd) subject uit de doelpopulatie  

• X, Τ en 𝜖 beschouwen we als kansvariabelen  
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2.2 ASSUMPTIES EN IMPLICATIES  

Assumptie 1: het gemiddelde van de meetfouten (over alle subjecten van de populatie heen) is nul à E(𝜖) =
0, hieruit volgt 𝐸(𝑋) = 𝐸(Τ)  

 

Assumptie 2: de covariantie (of correlatie) tussen de ware scores Τ en de meetfouten 𝜖 is gelijk aan nul à 
𝐶𝑜𝑣(Τ, 𝜖) = 0 en dus 𝐶𝑜𝑟(Τ, 𝜖) = 0, hieruit volgt 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(Τ) + 𝑉𝑎𝑟(𝜖)  

 

De standaarddeviatie van 𝜖 noemt men de standaardmeetfout van de test: 𝜎A = +𝑉𝑎𝑟(𝜖)  

 

Voor elke test is het van belang om deze standaardmeetfout te kennen; ze laat toe om de onzekerheid omtrent 
de testscore te quantificeren dor bijvoorbeeld een 95% confidentie-interval op te stellen rond de geobserveerde 
testscore  

 

Om deze standaardmeetfout te weten te komen, zullen we eerst moeten weten wat de betrouwbaarheid is van 
de testscore  

 

3 BETROUWBAARHEID: DEFINITIES  

De betrouwbaarheid van een geobserveerde testscore X is het kwadraat van de correlatie tussen de 
geobserveerde scores X en de ware scores Τ: 𝑅𝑒𝑙(𝑋) = [𝐶𝑜𝑟(𝑋, Τ)]2  

 

Men kan aantonen dat deze definitie impliceert dat 𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(Τ)

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
=

𝑉𝑎𝑟(Τ)

𝑉𝑎𝑟(Τ)+𝑉𝑎𝑟(𝜖)
  

• de betrouwbaarheid is een getal tussen 0 en 1  
• deze definitie is louter theoretisch: de ware scores Τ zijn immers onbekend  
• bemerk dat de betrouwbaarheid afhangt van de variantie van de ware scores, en deze kan verschillen 

van populatie tot populatie  
• betrouwbaarheid is dus niet louter een eigenschap van de test zelf (maar ook van de doelpopulatie)  

 

3.1 PARALLELE TESTEN  

Stel dat we een tweede testscore (X’) kunnen vinden die ‘parallel’ of equivalent is met de eerste (X): 𝑋 = Τ + 𝜖 
en 𝑋; = Τ; + 𝜖′ en bovendien zijn 𝑉𝑎𝑟(𝜖) = 𝑉𝑎𝑟(𝜖;) en 𝐶𝑜𝑣(𝜖, 𝜖;) = 0  

 

Hieruit volgt: Var(X) = Var(X’)  

 

Een tweede definitie van betrouwbaarheid: Rel(X) = Cor(X,X’)  

• deze definitie lijkt een meer praktische methode te suggereren: indien we en parallelle test kunnen 
opstellen, kunnen we de betrouwbaarheid bepalen  

• men kan aantonen dat 𝐶𝑜𝑟(𝑋, 𝑋;) = [𝐶𝑜𝑟(𝑋, Τ]"  
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3.2 PRAKTISCH BELANG BETROUWBAARHEID  

Indien verschillende testen gehanteerd worden om één 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 
minimu is 0.70 maar hoger is beter  

 

Indien we de betrouwbaarheid kennen van een test, kunnen we een aantal berekeningen maken, die anders (zo 
goed als) onmogelijk zouden zijn: 

• de standaardmeetfout van een test 
• het schatten van de ware scores en (vooral) hun precisie  
• het effect van de lengte (aantal items/subtesten) van een test  
• de correlatie tussen ware scores van twee testen  

 

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

 

4 TOEPASSINGEN VAN BETROUWBAARHEID  

4.1 STANDAARDMEETFOUT VAN EEN TEST  

De definitie van betrouwbaarheid: 𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝑉𝑎𝑟(Τ)

𝑉𝑎𝑟(𝑋)
 kan men herschrijven als 𝑉𝑎𝑟(Τ) =

𝑅𝑒𝑙(𝑋)𝑉𝑎𝑟(𝑋)  

 

Doordat 𝑉𝑎𝑟(Τ) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) − 𝑉𝑎𝑟(𝜖) vinden we 𝑉𝑎𝑟(𝜖) = [1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑉𝑎𝑟(𝑋)  

 

De betrouwbaarheid geeft ons een praktische manier om de standaardmeetfout 𝜎< te bepalen: 𝜎A =
+𝑉𝑎𝑟(𝜖) = +[1 − 𝑅𝑒𝑙(𝑋)]𝑉𝑎𝑟(𝑋)	 
 

Het is van belang dat (een schatting van) de standaardmeetfout gekend is bij de afname van elke test, daar het 
een indicatie is van de precisie van de meting  

 

4.2 TESTLENGTE EN DE SPEARMAN-BROWNFORMULE  

Stel X is de som van p items: 𝑋 = 	∑ 𝑌8
6
8$! , en de betrouwbaarheid van X is Rel(X)  

 

Indien we het aantal items van een test verdubbelen, en we bekomen een nieuwe testscore X(2): wat is de relatie 
van de betrouwbaarheid van X(2) ten aanzien van de originele betrouwbaarheid Rel(X)?  
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Het antwoord wordt gegeven door de Spearman-Brownformule voor dubbele testlengte: 𝑅𝑒𝑙$𝑋(2)% =
2𝑅𝑒𝑙(𝑋)

1+𝑅𝑒𝑙(𝑋)
  

 

Algemene Spearman-Brownformule voor k-voudige testlengte: 𝑅𝑒𝑙$𝑋(𝑘)% = 𝑘𝑅𝑒𝑙(𝑋)

1+(𝑘−1)𝑅𝑒𝑙(𝑋)
  

 

Onafhankelijk bedacht door Spearman (1910) en Brown (1910)  

 

4.3 CORRECTIE VOOR ATTENUATIE  

Veronderstel dus dat we de sterkte van samenhang (correlatie) willen berekenen tussen twee psychologische 
constructen A en B  

 

Voor elk construct nemen we een test af, en we bekomen twee testscores XA en XB  

 

De correlatie Cor(XA, XB) is vaak een onderschatting van de echte correlatie tussen de ware scores Cor(TA, TB) 
omwille van de meetfout bij zowel XA als XB; we noemen dit fenomeen ‘attenuatie’ (onderdrukking, demping)  

 

Echter, indien we de betrouwbaarheid kennen van XA en XB kunnen we een correctie uitvoeren, om zo het 

attenuatie-effect te verwijderen: 𝐶𝑜𝑟(ΤO, ΤP) =
<+Q((=,(>)

:RST((=)RST((>)
  

 

Let wel: indien we de betrouwbaarheid van XA en/of XB onderschatten, dan krijgen we een overcorrectie  

 

5 HET SCHATTEN VAN DE BETROUWBAARHEID  

We bespreken vier verschillende manieren om de betrouwbaarheid van een testscore X te schatten:  

• de methode via 2 parallelle testen (X en X’)  
• de test-hertestmethode: 2 afnames van dezelfde test over de tijd  
• de ‘split-half’methode: we splitsen een bestaande test in 2 gelijke (parallelle) delen  
• coëfficiënt alpha (en alternatieven)  

 

De geschatte waarde voor de betrouwbaarheid voor een testscore X op basis van een steekproef noteren we als 
𝑅𝑒𝑙(𝑋)U   

 

5.1 METHODE 1: 2 PARALLELLE TESTEN  

Deze methode volgt onmiddellijk uit de (tweede) definitie van betrouwbaarheid: indien we twee parallelle testen 
X en X’ kunnen opstellen, dan volgt Rel(X) = Cor(X,X’) 

 

Alternatieve naam: equivalentiecoëfficiënt  
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De constructie van parallelle testen is echter niet evident: 

• het is al knap lastig om 1 set van goede subtesten (of items) te bedenken, laat staan twee; bovendien 
duurt de afname twee keer zo lang  

• is de testlengte wel adequaat? mogelijks moeten we de 2 parallelle testen bijeenvoegen om een (meer) 
betrouwbare test te verkrijgen  

 

Vooraleer we de betrouwbaarheid schatten op basis van een steekproef, moeten we eerst nagaan of de 
assumpties van ‘parallelle’ delen wel geldig zijn voor de huidige dataset (via CFA)  

 

5.2 METHODE 2: DE TEST-HERTESTMETHODE  

Het idee is heel eenvoudig: we nemen de test twee keer af, doorgaans kort achter elkaar; we bekomen twee 
testscores XT1 en XT2; de twee scores zijn per definitie afkomstig van parallelle testen, en dus Rel(X) = Cor(XT1,XT2)  

 

Alternatieve naam: stabiliteitscoëfficiënt  

 

Problemen:  

• we kunnen het geheugen van de subjecten niet wissen; vandaar: indien de afnames te kort op elkaar 
volgen, spelen er wellicht allerlei geheugeneffecten  

• indien er (te) veel tijd zit tussen de afnames kunnen er allerlei externe omstandigheden wijzigen die een 
effect hebben op de meting  

 

Niettemin belangrijk bij longitudinale studies, alwaar hetzelfde kenmerk wordt gemeten over de tijd  

 

5.3 METHODE 3: ‘SPLIT-HALF’-BETROUWBAARHEID  

Stel X is de som van p items: 𝑋 = ∑ 𝑌8
6
8$! ; p is even; zo niet, verwijderen we een item  

 

We splitsen de test in 2 ‘parallelle’ delen, elk met p/2 items; voor elk deel berekenen we een nieuwe somscore: 
XH1 en XH2; de betrouwbaarheid van X zouden we kunnen berekenen als RelH(X) = Cor(XH1,XH2)  

 

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

 

Via de Spearman-Brownformule vinden we een betere schatter: 𝑅𝑒𝑙(𝑋) = &RST?(()
!U𝑅𝑒𝑙?(()

  

 

Probleem: opdeling is arbitrair, waarom juist die 2 helften?  
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5.4 METHODE 4: COËFFICIËNT ALPHA  

Stel dat we de split-halfmethode herhalen voor alle mogelijke manieren waarop de set van p items in twee 
(gelijke) helften kan worden opgedeeld  

 

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 (voor 
verschillende opdelingen) liggen dicht bij elkaar: 

• het rekenkundig gemiddelde lijkt dan een goede samenvatting te zijn van deze distributie  
• Cronbach toonde aan dat dit gemiddelde gelijk is aan coëfficiënt alpha  

 

Berekening coëfficiënt alpha voor een test met p items: 𝑅𝑒𝑙(𝑋) = 𝛼 = 6
6'!

\
VWQ(()'∑ VWQ()2

@
2AB

VWQ(()
]  

 

5.5 PRAKTISCHE BEREKENING CRONBACHS ALPHA  

In de praktijk gaan we als volgt te werk: we berekenen de steekproef variantie-covariantiematrix S voor de p 
items; de individuele elementen van de covariantiematrix noteren we als sjk  

 

We berekenen de som van alle covarianties boven (of onder) de diagonaal: 𝑂 = ∑ ∑ 𝑠89
6
9$8U!

6
8$!   

 

We berekenen tevens de som van alle diagonaalelementen: 𝐷 = ∑ 𝑠88
6
8$! 	 

 

De steekproefvariantie van de testscore is de som van alle elementen in de covariantie S: 𝑆 =
∑ ∑ 𝑠89

6
9$!

6
8$! = 𝑂 + 𝑂 + 𝐷  

 

Een eenvoudige formule voor Cronbachs alpha is nu: 𝛼a = 6
6'!

YUY
Z
= 6

6'!
Z'[
Z

 

 

5.6 CRONBACHS ALPHA IN R  
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5.7 INTERNE CONSISTENTIE  

Cronbach stelde dat alpha eveneens gebruikt kan worden als een maat van interne consistentie: de mate waarin 
de items in de test samenhangen als uiting van eenzelfde gemeenschappelijk psychologisch construct  

 

Interne consistentie is eigenlijk een aspect van de constructvaliditeit van de test  

 

Doordat alpha zowel een schatter is van betrouwbaarheid, en een maat van interne consistentie, lijkt het alsof 
deze twee concepten hetzelfde zijn; dat klopt echter niet  

 

Alpha is eigenlijk geen goede maat van interne consistentie:  

• alpha vertelt ons niets over het aantal factoren (testdimensionaliteit)  
• alpha wordt groter naarmate het aantal items stijgt  

 

5.8 HISTORIEK VAN CRONBACHS ALPHA  

Een gelijkaardige coëfficiënt werd eerst beschreven in 1937 door Kuder en Richardson:  

• hun coëfficiënt werd beschreven in formule nummer ‘20’ in hun paper, en is in de literatuur gekend als 
de KR20  

• enkel voor dichotome items 

 

In 1945 werd deze coëfficiënt aangepast voor metrische scores door Louis Guttman onder de naam 𝜆C; ook Hoyt 
(1941) beschreef dezelfde formule  

 

In 1951 schreef Cronbach zijn meest geciteerde paper 

 

Het is sedertdien de meest gebruikte maat voor de (ondergrens van) betrouwbaarheid van een test  

 

5.9 KRITIEK OP CRONBACHS ALPHA EN ALTERNATIEVEN  

Niet bruikbaar om unidimensionaliteit van de test te bepalen: 

• hiervoor hanteert men beter factoranalyse of IRT  

 

Cronbach (2004) suggereert dat generaliseerbaarheidstheorie een beter kader vormt om betrouwbaarheid te 
bepalen, en alpha volstaat niet langer  
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Er zijn verschillende alternatieven voor alpha: Guttmans 𝜆" (1945), de mu-reeks van Ten Berge & Zegers (1978), 
de ‘greatest lower bound’ (GLB) van Jackson & Agunwamba (1977) en coëfficiënt omega (McDonald, 1985)  

 

De meeste alternatieven zijn (onder realistische omstandigheden) ondergrenzen voor betrouwbaarheid, maar 
alpha is (bijna altijd) de kleinste van alle ondergrenzen  

 

Recente literatuur suggereert het gebruik van coëfficiënt omega (of in sommige settings de GLB) als betere 
alternatieven  

 

6 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-
factormodel  

 

In wat volgt beschouwen we p verschillende testen, Yj, elk met hun ware score en meetfout: 𝑌8 = Τ8 + 𝜖8   

 

Indien deze testen ‘parallel’ zijn, hebben ze allen dezelfde ware score, en dezelfde meetfout, en kan men 
derhalve de j-index laten vallen: 𝑌8 = Τ + 𝜖 wat we in het 1-factormodel zouden beschrijven als het ‘parallel’ 
model 𝑌8 = 𝜆𝜂 + 𝜖 

• de latente variabele 𝜂 is een herschaafde versie van de ware score Τ  
• ware scores en factorscores zijn hier (op een herschaling na) hetzelfde 

  

Indien we enkel veronderstellen dat de ware scores hetzelfde zijn, maar met verschillende precisie (meetfout), 
dan kunnen we het meetmodel als volgt formuleren: 𝑌8 = Τ + 𝜖8  wat we in het 1-factorm model zouden 
beschrijven als het ‘tau-equivalent’ model: 𝑌8 = 𝜆𝜂 + 𝜖8   

 

Het 1-factor model laat ook minder restrictieve modellen toe, zoals het congeneriek model: 𝑌8 = 𝜆8𝜂 + 𝜖8   

  

6.1 IMPLICATIES CONGENERIEK, TAU-EQUIVALENT, PARALLEL  

Factoranaluse 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  

 

Coëfficiënt alpha veronderstelt een tau-equivalent model: 

• een beter alternatief voor het congeneriek model is coëfficiënt omega  
• zelfs indien het tau-equivalent model geldt, is alpha kleiner dan omega  
• enkel indien de assumpties van het parallel model blijken te gelden in de data, dan is alpha gelijk aan 

omega  
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De Spearman-Brownformule is enkel toepasbaar voor parallelle testen  

 

7 CONCLUSIE  

KTT richt zich vooral op de betrouwbaarheid van de testscore  

 

De achterliggende modellen van KTT zijn doorgaans het parallel 1-factor model en het tau-equivalent 1-factor 
model  

 

KTT besteed geen aandacht aan de karakteristieken van de items zelf; dit is het terrein van de Item Respons 
Theorie (IRT)  

 

KTT kijkt vooral naar meetfouten; andere aspecten die tevens de testscores kunnen beïnvloeden worden niet 
bestudeerd  

 

Alternatieve kaders zijn: 

• de generaliseerbaarheidstheorie  
• ‘Latent State-Trait Theory’ alwaar ook de situationele factor in rekening wordt gebracht  
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FACTORANALYSE MET MEERDERE 
FACTOREN  
1 INLEIDING  

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

 

 

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

 

Factoranalyse is met voorsprongde meest gebruikte vorm van de latente variabele benadering  

 

2 VOORBEELDEN VAN FACTORMODELLEN  

2.1 1-FACTOR CONGENERIEK MODEL  

 

Dit model postuleert 1 factor, als enige oorzaak van de indicatoren  

 

Behalve de (unieke) errorterm, wordt elk item enkel beïnvloed door die ene factor (de items zijn congeneriek)  

 

De factorladingen kunnen we samenvatten in de zogenaamde ‘lambda’matrix  

 

De rijen zijn de indicatoren, de kolommen de factoren  
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2.2 1-FACTOR (NIET-CONGENERIEK) MODEL  

 

Items Y2 en Y4 hebben -naast gemeenschappelijke factor- iets anders met elkaar gemeen, maar weten niet wat  

 

In het kader van testconstructie is dit een belangrijk signaal: er is nog iets meer aan de hand met deze twee items  

 

Mogelijks moeten (inhoudelijke) experten de items opnieuw evalueren, en desnoods nieuwe bedenken  

 

Alternatieve verklaring: mogelijks volstaat 1 factor niet  

 

2.3 FACTORMODEL MET TWEE GECORRELEERDE FACTOREN  

 

Dit is een factormodel met twee gecorreleerde factoren  

 

De eerste drie items beschouwen we als indicatoren van eerste factor; laatste drie items indicatoren van de 
tweede factor  

 

Model = ‘factorieel eenduidig’: elke indicator hangt samen met 1 factor gerelateerd aan concept simple structure 

 

De ‘lambda’-matrix bevat nu twee kolommen  
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2.4 FACTORMODEL MET TWEE GECORRELEERDE FACTOREN + KRUISLADINGEN  

 

Dit model bevat twee ‘kruisladingen’: Y3 en Y4 zijn indicatoren van zowel 𝜂' als 𝜂"  

 

Bij testconstructie is dit een signaal dat de twee items ambigu zijn  

 

Wellicht moeten (inhoudelijke) experten de items opnieuw evalueren, en desnoods nieuwe bedenken  

 

Dit model is ‘factorieel complex’: er is geen eenduidige relatie tussen de indicatoren en de factoren  

 

De lambda-matrix  

 

 

2.5 MIMIC MODEL  

 

Een mimic model (multiple indicators, multiple causes)  

 

X1 en X2 zijn exogene geobserveerde variabelen  
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Indien een rechtstreeks (significant) effect op een indicator: indicator is niet ‘equivalent’ voor de verschillende 
waardes van X (item bias)  

 

Indien een rechtstreeks effect op een factor: mogelijke verklaring voor de variabiliteit van de factor  

 

Eigenlijk een voorbeeld van een structureel vergelijkingsmodel (SEM)  

 

2.6 ‘MULTIPLE GROEP’ FACTORMODEL  

 

In hoeverre zijn de modelparameters dezelfde in beide groepen? 

 

Het probleem van meetinvariantie: is de relatie tussen de indicatoren en de factoren dezelfde in beide groepen?  

 

2.7 BIFACTOR MODEL  

 

Een ‘globale’ factor (𝜂') heeft een invloed op alle indicatoren  

 

Twee specifieke factoren (𝜂" en 𝜂C) hebben enkel een invloed op een subset van indicatoren  

 

De factoren zijn niet gecorreleerd (‘orthogonaal’)  
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De specifieke factoren corresponderen niet altijd met psychologische constructen, maar met methode-
gerelateerde effecten (‘common-method variance) omdat de scores van sommige items via dezelfde methode 
werden verzameld  

 

Hoewel conceptueel heel aantrekkelijk, zijn bifactormodellen heel controversieel  

 

2.8 TWEEDE-ORDE FACTORMODEL  

 

𝜂', 𝜂" en 𝜂C zijn eerste-orde factoren  

 

𝜂D is een tweede-orde factor  

 

Tweede-orde (en hogere orde) factormodellen zijn heel populair in veel deelgebieden van de psychologie  

 

In de intelligentieliteratuur correspondeert 𝜂D vaak met de g-factor  

 

2.9 STRUCTUREEL VERGELIJKINGSMODEL  

 

Een structureel vergelijkingsmodel postuleert (mogelijks causale) effecten tussen latente variabelen  
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Wellicht het meest relevante statistisch model voor de sociale- en gedragswetenschappen  

 

2.10 EXPLORATIEF FACTORMODEL  

 

Aantal factoren ligt nog niet vast  

 

We willen weten welke items ‘samenhoren’  

 

In tegenstelling tot confirmatorische factormodellen (waar vele factorladingen op voorhand op nul worden 
gefixeerd) worden alle factorladingen geschat  

 

Rotatie is een essentieel onderdeel van de exploratieve factoranalyse  

 

Lambda-matrix (indien 2 factoren, en zonder identificatie-restricties)  

 

 

3 EXPLORATIEF VERSUS CONFIRMATORISCH  

Exploratieve factoranalyse (EFA):  

• hoeveel factoren nodig? 
• welke items hangen samen met welke factor? en dus waarvoor staan de factoren? wat is hun 

interpretatie?  
• courant in software (ook SPSS) en heel populair  

 

Confirmatorische factoranalyse (CFA): 

• gegeven een factormodel (met een vast aantal factoren, en hun relaties met de indicatoren), past het 
model bij de data? 

• was tot voor kort minder courant in software (niet in SPSS) en daarom minder gebruikt  
• veel meer mogelijkheiden (bifactor, mimic, sem) en te verkiezen boven exploratieve factoranalyse  



 75 

In het speciaal geval van 1 factor is EFA = CFA  

 

4 EXPLORATIEVE FACTORANALYSE  

4.1 DE INGREDIËNTEN VAN EEN EFA  

We beschikken over P-scores, afkomstig van een (grote) steekproef met N observaties  

 

EFA vertrekt gewoonlijk vanuit de correlatiematric van de P scores  

 

Uitvoering EFA:  

• selecteer een methode om de factoren te extraheren (‘factorextractie’)  
• bepaal hoeveel factoren er moeten worden weerhouden  
• indien meer dan 1 factor: roteer de factoroplossing teneinde een betere interpretatie van de factoren 

te bekomen  

 

4.2 VOORBEELD: 8 SUBSCHALEN OMTRENT PERSOONLIJKHEID  

N = 250 personen die psychotherapie volgen (outpatients) werden gescoord op 8 subschalen uit een 
persoonlijkheidstest  

• anxiety (n1) 
• hostility (n2)  
• depression (n3) 
• self-consciousness (n4) 
• warmth (e1) 
• gregariousness (e2) 
• assertiveness (e3) 
• positieve emotions (e4) 

 

Men verwacht twee factoren: neuroticisme en extraversie  

 

De data is reeds samengevat in een correlatiematrix  

 

4.3 MODEL 1: FACTOR – FACTOREXTRACTIE: MAXIMUM LIKELIHOOD  
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Alle items liggen op 1 ‘as’: de neuroticisme-items liggen aan de positieve kant, de extraversie-items liggen aan 
de negatieve kant  

 

Deze oplossing is niet geroteerd, maar 1-factor oplossingen kunnen we niet roteren  

 

De neuroticisme-items domineren (relatief hoge factorladingen, lage unieke errorvarianties)  

 

De communaliteit is het stuk van de variantie (van een geobserveerd item) dat verklaard wordt door de factor  

 

De communaliteiten voor de 8 items zijn hier gelijk aan het kwadraat van de factorladingen  

 

 

 

 

De SS loadings 3.599 betekent: de som van de gekwadrateerde factorladingen (sum of squares = SS) (of 
communaliteiten) is gelijk aan 3.599 

 

De Proportion Var 0.450 betekent: 45% van de totale variantie van de 8 items wordt verklaard door de factor (de 
som van de 8 communaliteiten gedeeld door 8)  
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De modeltoets 𝜒"(20) = 367.57, p≈0 is (sterk) significant: we kunnen de nulhypothese (‘het model past goed bij 
de data’) niet behouden  

 

4.4 MODEL 2A: 2 FACTOREN, ZONDER ROTATIE  

 

 

Dit is (voorlopig) een niet-geroteerde oplossing  

 

De extraversie-items laden zowel op de eerste als de tweede factor  

 

De modeltoets 𝜒"(13) = 9.58, p = 0.728 is niet langer significant, wat suggereert dat een twee-factoroplossing 
een goede beschrijving is van de data  

 

Op de lijn Proportion Var lezen we af: de eerste factor verklaart 19.7% van de totale variantie  

 

Op de lijn Cumulatieve Var lezen we af: de twee factoren verklaren samen 68.1% van de totale variantie  

 

5 BEPALEN VAN HET AANTAL FACTOREN  

Wellicht de grootste moeilijkheid bij EFA: hoeveel factoren moeten we weerhouden?  

 

Te weinig factoren: ‘underfactoring’; te veel factoren: ‘overfactoring’  
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Belangrijkste criterium: inhoudelijke interpretatie van de factoren  

 

Niet-inhoudelijke criteria voor het bepalen van het aantal factoren  

• Kaiser-criterium  
• Scree-test  
• Parallel Analysis  
• Goodness-of-fit-maten  

 

Een oneindige bron van discussie  

 

5.1 EIGENWAARDEN  

Een eigenwaarden-decompositie decomposeert een (vierkante) 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 diagonaalelementen van de matrix; bij een 
correlatiematrix is dit gelijk een het aantal variabelen  

 

 

 

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

 

 

 

 

‘componenten’ zijn net als factoren, maar veronderstellen geen meetfout  

 

5.2 KAISER-CRITERIUM  

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

 

Motivatie: bij ongerelateerde indicatoren zijn de eigenwaarden (in grote steekproeven) zo goed als gelijk aan 1  
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In R: 

 

 

 

Meest gebruikt want de default in SPSS  

 

Uit simulatiestudies blijkt dit criterium redelijk onbetrouwbaar (leidt zowel tot underfactoring als overfactoring)  

 

 

 

5.3 SCREE-TEST  

Zoek de ‘knik’ in de curve (altijd subjectiefn vaak nergens te bespeuren)  

 

Aantal factoren = aantal eigenwaarden boven de ‘knik’  
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5.4 ‘PARALLEL ANALYSIS’ (95-PERCENTIEL)  

Rode lijn (Kaiser-criterium) is vervangen door groene lijn  

 

Groene lijn is gebaseerd op random ongecorreleerde data met zelfde steekproefgrootte  

 

 

 

5.5 ‘EXPLORATORY GRAPH ANALYSIS’ (EGA) 

Vrij recente methode  

 

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  

 

6 ROTATIE  

Rotatie enkel vanaf meer dan 1 factor, enkel bij EFA  

 

Rotatie is bedoeld om ene (beter) interpreteerbare oplossing te bekomen  

 

‘simple structure’: een eenvoudig interpreteerbare factoroplossing waarbij idealiter  

• elke factor wordt gedefinieerd door een subset van indicatoren die hoog laden op deze factor 
• elke indicator heeft een hoge (gestandaardiseerde) lading op 1 factor (> 0.40, > 0.50) (primary loading) 

en zo goed als geen lading op de overige factoren (cross-loadings) 
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Rotatie heeft geen enkel effect op de communaliteiten, de unieke errorvarianties of op de evaluatie van het 
aantal factoren  

 

Twee soorten rotaties: orthogonaal en oblique  

 

6.1 ORTHOGONALE ROTATIE  

De factoren zijn niet gecorreleerd (de assen staan loodrecht op elkaar)  

 

Meest gebruikt, want default in SPSS (varimax rotation)  

 

Maar indien de latente variabelen (factoren) theoretisch gezien wel kunnen (of moeten) correleren, dan leidt 
een orthogonale rotatie soms tot een misleidende oplossing  

 

6.2 OBLIQUE ROTATIE  

De factoren mogen met elkaar correleren (geen loodrechte assen)  

 

Ten onrechte weinig gebruikt  

 

Je krijgt ook informatie over de correlaties tussen factoren  

 

Verschillende methodes: promax, quartimin, oblimin,…  

 

6.3 MODEL 2B: 2 FACTOREN, VARIMAX ROTATIE  
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6.4 ORTHOGONALE ROTATIE  

 

 

De interpretatie van de factorladingen is nu veel duidelijker: de neuroticisme-items laden vooral op de eerste 
factor, terwijl de extraversie-items vooral laden op de tweede factor  

 

Bemerk: de proportie verklaarde variantie van de twee factoren samen (68.1%) en de modeltoets blijven identiek  

 

Rotatie beoogt enkel een betere interpretatie  

 

Hier was de rotatie orthogonaal (elke as roteert evenveel)  

 

Dit impliceert echter dat de factoren niet gecorreleerd zijn met elkaar  

 

Meer realistisch is oblique (niet-orthogonale) rotatie  

 

6.5 MODEL 2C: 2 FACTOREN, OBLIQUE ROTATIE  

 



 83 

 

 

 

De oblique rotatie hanteert hier het ‘promax’-algoritme  

 

De factorstructuur is nu nog duidelijker  

 

Factorladingen die (in absolute waarde) kleiner zijn dan 0.1 worden weggeladen in de output, om de interpretatie 
te vereenvoudigen  

 

De modeltoets en de totale verklaarde variantie zijn (nagenoeg) identiek  

 

We krijgen nu ook de correlatie tussen de factoren te zien: r = 0.434  

 

6.6 OBLIQUE ROTATIE  
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7 EXPLORATIEVE FACTORANALYSE: VIA CFA  

Klassieke exploratieve factoranalyse heeft enkele nadelen:  

• doorgaans worden er geen standaardfouten bij de factorladingen gerapporteerd  
• eventuele identificatieproblemen vallen hierdoor niet op  
• andere software voor EFA dan wel CFA staan een coherent gebruik van factoranalyse in de weg  
• CFA kan ook overweg met categorische data  

 

CFA kan ook worden gebruikt voor exploratieve factoranalyse: 

• nu pas in opmars dankzij beschikbaarheid software  
• 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 van 
een factorstructuur, en waarom zouden we die voorkennis niet gebruiken in de analyse door meteen 
CFA te hanteren? 

 

7.1 EXPLORATIEVE CFA IN R  
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8 CONFIRMATORISCHE FACTORANALYSE  

We beschikken op voorhand over een hypothese omtrent:  

• het aantal factoren (en hun betekenis)  
• welke indicatoren hangen samen met elk van de factoren  
• zijn de factoren gecorreleerd of niet  

 

We gaan na of dit vooropgesteld model past bij de data:  

• we kijken naar de modeltoets (bij voorleur niet significant)  
• bij grotere steekproef kijken we ook naar andere fitmaten  

 

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  

 

8.1 VOORBEELD 1: NEUROTICISME EN EXTRAVERSIE  

Het CFA-model 
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Omzetten correlatiematric naar variantie-covariantiematrix  

 

 

 

 

 

R-code en output  
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De modeltoets 𝜒"(19) = 13.285, 𝑝 = 0.824 is niet significant, wat wijst op een zeer goede fit  

 

De overige fitmaten wijzen allemaal in dezelfde richting (CFI=1.0, RMSEA=0.000, SRMR=0.019) 

 

De kolom Std.all bevat de gestandaardiseerde modelparameters: eerst de factorladingen, dan de correlatie (-
0.435), de unieke varianties van de indicatoren, en op het eind de varianties van de twee factoren (telkens 1.0)  

 

De gestandaardiseerde factorladingen zijn vrij hoog (>0.80), met uitzondering van e4 dat wat lager scoort dan de 
overige items  

 

De correlatie tussen de twee factoren r = -0.435 is negatief: hoe hoger de (latente) score op neuroticisme, hoe 
lager de (latente) score op extraversie; bemerk dat deze correlatie ‘vrij’ is van meetfout: er is geen nood aan een 
correctie voor attenuatie  

 

Factorscores kunnen we hier niet berekenen, omdat we niet beschikken over de ruwe data  

 

8.2 DE COVARIANTIEMATRIX ZOALS VOORSPELD DOOR HET MODEL 

De model-gebaseerde variantie-covariantiematrix  

 

 

 

Lijkt heel erg goed op de geobserveerde variantie-covariantiematrix, vandaar de goede modelfit  

 

8.3 VOORBEELD 2: DE HOLZINGER- EN SWINEFORDDATA  

‘klassieke’ dataset: gebaseerd op data van Holzinger & Swineford (1939)  

 

Ook geanalyseerd roor Jöreskog (1969)  

 

9 geobserveerde indicatoren (subtesten) die verondersteld worden om 3 latente variabelen te meten: 

• een ‘visual’ factor, gemeten door x1, x2 en x3  
• een ‘textual factor’, gemeten door x4, x5 en x6  
• een ‘speed’ factor, gemeten door x7, x8 en x9  
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N = 301 

 

We veronderstellen dat de drie factoren onderling gecorreleerd zijn  

 

8.4 GRAFISCHE VOORSTELLING 3-FACTORMODEL  

 

 

8.5 CFA IN R 
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Modeltoets 𝜒"(24) = 85.306, 𝑝 ≈ 0 wijst op een slechte fit; de CFI=0.931 is wat meer optimistisch (>0.90 wijst 
op een redelijke fit), maar RMSEA:0.092 en SRMR=0.065 (deze twee laatste hebben we graag kleiner dan 0.05, 
of toch zeker kleiner dan 0.06)  

 

Ondanks het ‘klassieke’ statuut van deze dataset, past een 3-factormodel niet erg goed bij de data  

 

Dit zou een goede aanleiding zijn om opnieuw ‘exploratief’ de data te bestuderen  

 

Verdere interpretatie van de modelparameters heeft niet erg veel zin 

 

9 FACTORANALYSE VAN DE ‘SATISFACTION WITH LIFE’-SCHAAL  

Inlezen data  

 

 

 

Exploratieve factoranalyse, 1 factor  

 

 

 

 

Modeltoets niet erg rooskleurig, probeer 2 factoren met oblique rotatie  
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Beter, maar sat5 laadt zowel op de eerste als de tweede factor? ook de modeltoets is nog steeds niet goed  

 

Misschien drie factoren? (niet mogelijk met slechts 5 indicatoren)  

 

 

 

2 factoren met exploratieve CFA  
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Negatieve errorvariantie (voor sat4) en grote standaardfout (2.412) suggereren een (identificatie)probleem wat 
verdoken bleef bij de factanal-functie  

 

Maar inhoudelijk kunnnen we twee factoren voorspellen: de eerste drie items richten zich meer op ‘present 
satisfaction’, terwijl de laatste twee items eerder peilen naar ‘satisfaction with the past’  
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We voeren een confirmatorische factoranalyse uit  

 

 

 

 

 

 

Fit blijft ondermaats, en ook hier zien we een negatieve variantie terug (dit keer voor sat5); op basis van de 
gestandaardiseerde factorladingen blijkt het item sat4 niet goed te passen bij de tweede factor  

 

Besluit: een grondige herziening van item ‘sat4’ (en mogelijks de hele schaal) dringt zich op  
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ITEM RESPONS THEORIE (IRT)  
1 INLEIDING  

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

 

 

Bij Irt beschouwen we de latente varriabelen 𝜂', 𝜂", … als continue metrische variabelen; de indicatoren Y1, Y2,… 
zijn echter categorisch (nominaal, ordinaal) 

 

De ‘oude’ benaming ‘latente trek-modellen’ is eigenlijk een betere benaming dan ‘IRT’  

 

Latente trekken zijn gewoon latente variabelen, of nog, factoren; alleen worden ze hier gemeten aan de hand 
van voornamelijk dichotome items 

 

2 DE NIET-LINEAIRE RELATIE TUSSEN 1 ITEM EN DE LATENTE VARIABELE  

Ter herinnering: de relatie van een numeriek item en een numerieke latente variabele is lineair  

 

 

 

2.1 DISTRIBUTIE SCORES VAN 1 DICHOTOOM ITEM  

We kunnen enkel de scores 0 of 1 observeren; maar (in deze figuur): hoe hoger de waarde op de latente 
variabele, hoe meer ‘kans’ dat de score gelijk is aan 1 
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2.2 DE ITEM-RESPONSFUNCTIE  

De relatie tussen de latente variabele en de kans dat men voor een item de score ‘1’ observeert, heeft vele 
namen: 

• item responsfunctie (IRF) 
• item responscurve (IRC) 
• item karakteristieke curve (ICC)  

 

Een lineaire relatie is echter niet geschikt voor dichotome items:  

• voor extreme waarden op de latente variabelen bekomen we mogelijks kansen die kleiner zijn dan 0 of 
groter dan 1  

• de relatie is niet over de hele range van de latente variabele gelij  

 

Alternatieven:  

• een stapfunctie  
• cumulatieve verderlignsfunctie van de standaardnormale verdeling  
• cumulatieve verdelingsfunctie van de logistische verdeling  

 

2.3 DE STAPFUNCTIE VAN GUTTMAN  

Wellicht het oudste model (circa 1940)  
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2.4 ITEMMOEILIJKHEID BJ  

We noteren bj voor de moeilijkheid van item j  

 

 

 

De term ‘moeilijkheid’ heeft een vanzelfsprekende betekenis in een evaluatiecontext  

 

Maar IRT kan evengoed worden toegepast in een andere context:  

• bv indien de latente variabele staat voor ‘depressie’, zijn de items mogelijks ‘symptomen’ (of 
gedragingen) die zich wel (=1) of niet (=0) hebben voorgedaan  

• voorbeeld item: ‘subject has already attempted suicide’  
• voorbeeld item: ‘subject often cries without any reason’  
• ongeacht de mate van depressie is het eerste item ‘ernstiger’ dan het tweede  
• in plaats van itemmoeilijkheid zou men hier beter spreken van ‘itemernst’  

 

2.5 HET NORMAALOGRIEF MODEL (LORD, 1952)  

Het normaalogrief model hanteert de cumulatieve verderlingsfunctie van de standaardnormaalverdeling Φ(𝑧) 
voor de item-responsfunctie  
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Alternatieve benaming: de ‘probit’-benadering  

 

2.6 ITEMMOEILIJKHEID BJ IN HET NORMAALOGRIEF MODEL  

Hoe moeilijker het item, hoe meer de grafiek naar rechts verschuift  

 

 

 

2.7 ITEMDISCRIMINATIE AJ IN HET NORMAALOGRIEF MODEL (B J = 0)  

Hoe minder een item discrimineert, hoe vlakker de curve  
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2.8 COMBINATIE ITEMDISCRIMINATIE AJ  EN ITEMMOEILIJKHEID BJ  

Verschillende combinaties voor aj en bj zijn mogelijk  

 

 

 

2.9 EEN DERDE ITEMPARAMETER: DE GISCOËFFICIËNT CJ  

De gis-coëfficiënt cj zorgt ervoor dat zelfs indien 𝜂 = −∞, er toch nog een kans bestaat dat het item juist wordt 
beantwoord  
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2.10 PROBLEMEN MET HET NORMAALOGRIEF MODEL  

De formule voor de cumulatieve verdelingsfunctie van de standaardnormaalverdeling kan geschreven worden 
als Φ(𝑧) = ∫ 𝜙(𝑧)𝑑𝑧4

';   

 

In R hanteren we de pnorm-functie  

 

Omwille van numerieke redenen gaf men in het verleden vaak de voorkeur aan de cumulatieve 

verderlingsfunctie van de logistische verdeling: Ψ(𝑧) = \]^	(4)
!U\]^	(4)

= !
!U\]^	('4)

  

 

Er is (op een schalingsfactor van ongeveer 1.7 na) nauwelijks een verschil tussen de standaardnormale en de 
logistische cumulatieve verdelingsfunctie: |Φ(𝑧) − Ψ(1.7 ∗ 𝑧)| < 0.01 

 

We noemen dit de ‘logit’-benadering  

  

2.11 HET LOGISTISCH (OGIEF) MODEL  

In het logistisch model hanteren we de cumulatieve verdelingsfunctie van de logistische verdeling Ψ(𝑧) voor de 
item-responsfunctie  

 

 

 

2.12 ITEM-RESPONSFUNCTIE: STANDAARDNORMAAL VERSUS LOGISTISCH  

Beide responsfuncties worden evenveel gebruikt  

 

De X-as heeft wel telkens een andere schaal, en ook de parameterschattingen zullen verschillen  

 

De inverse van Φ(𝑧) noemt men de ‘probit’-functie (qnorm) (probit is afkomstig van probability unit), en de 
resulterende z-scores noemen we ‘probits’: Φ&'(𝑝) = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡(𝑝) 
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De inverse van Ψ(𝑧) noemt men de ‘logit’-functie, en de resulterende scores noemen we ‘logits’: Ψ&'(𝑝) =
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝑙𝑜𝑔 ^ 9

'&9
_  

 

Bij het vergelijken van de output van verschillende softwarepakketten moet je rekening houden met het verschil 
tussen logit/probit  

 

De logit-schaal is (ongeveer) 1.7 keer de probit-schaal  

 

2.13 OVERZICHT IRT-MODELLEN  

IRT-modellen hanteren voor elk item j ofwel 1, ofwel 2, ofwel 3 parameters: de moeilijkheid bj, de 
discrimineerbaarheid aj en de gis-coëfficiënt cj  

 

Het 1-parameter, 2-parameter en 3-parameter logistisch model noteren we als 1PL, 2PL en 3PL  

 

Analoog spreken we over het 1-parameter, 2-parameter en 3-parameter normaalogrief model  

 

Overzicht: 

 

 

3 DATASET 2: 10 ITEMSCORES EXAMEN ‘STATISTIEK II’  

Inlezen van de dataset  

 

 

 

De antwoorden van de eerste 6 studenten  

 

 

 

Een antwoordpatroon is een specifieke combinatie van 1/0-scores voor de 10 items  
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Er zijn in theorie 210 = 1024 mogelijke antwoorden, maar slechts 271 unieke combinaties antwoordpatronen 
komen voor in deze dataset  

 

4 HET STATISTISCH MODEL VOOR IRT  

Algemene formulering IRT-model met dichotome items: 𝑃;𝑌8 = 1|𝜂< = 𝑃8 = 𝐹;𝑎8 , 𝑏8 , 𝜂< 

• 𝑃a𝑌1 = 1|𝜂c is de conditionele (want enkel voor een gegeven waarde 𝜂) kans dat we (voor item j) de 
score ‘1’ observeren  

• F() is een item-responsfunctie  
• aj en bj (en eventueel cj) zijn de itemparameters  

 

In de klassieke IRT-notatie schrijven we een 2-parameter model als volgt: 𝑃;𝑌8 = 1|𝜂< = 𝐹j𝑎8;𝜂 − 𝑏8<k 
 

Alternatieve notatie: 𝑃;𝑌8 = 1|𝜂 = 𝐹j𝜈8 + 𝜆8𝜂k<  

 

4.1 HET RASCH-MODEL  

George Rasch (1960)  

 

1 itemparameter: itemmoeilijkheid bj (en aj = 1 voor alle j)  

 

Traditioneel enkel met de logistische item-responsfunctie: 𝑃;𝑌8 = 1|𝜂< = Ψj𝜂 − 𝑏8k =
S%6`a'b2c

!US%6`a'b2c
  

 

4.2 ITEM-RESPONSFUNCTIES VOOR HET RASCH-MODEL  

De item-responsfuncties voor verschillende items kruisen elkaar nooit  

 

IRF voor drie items met b1 = -1, b2 = 0, en b3 = 1 (in probit-metriek)  
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4.3 HET 2-PARAMETER IRT-MODEL  

Indien we de normaalverdeling hanteren voor de item-responsfunctie kunnen we het model schrijven als: 
𝑃;𝑌8 = 1|𝜂< = Φj𝑎8;𝜂 − 𝑏8<k 
 

Indien we de logistische verdeling hanteren, schriven we het ‘2PL’-model als volgt: 𝑃;𝑌8 = 1|𝜂< =

Ψj𝑎8;𝜂 − 𝑏8<k =
S%6`W2da'b2ec

!US%6`W2da'b2ec
  

 

Alternatieve vorm: 𝑃;𝑌8 = 1|𝜂< = Ψj1.7𝑎8;𝜂 − 𝑏8<k =
S%6`!.gW2da'b2ec

!US%6`!.gW2da'b2ec
 

 

Wellicht het meest gebruikte model  

 

4.4 ITEM-RESPONSFUNCTIES VOOR HET 2-PARAMETER MODEL  

De item-responsfuncties kunnen elkaar kruisen  

 

IRF voor drie items met (a1 = 1, b1 = -1), (a2 = 0.4, b2 = 0), (a3 = 2, b3 = -1) (in probit-metriek)  

 

 

 

5 IRT IN DE PRAKTIJK  

Eerst en vooral willen we nagaan of het IRT-model wel past bij de data: 

• Rasch, 1P, 2P,…?  
• is 1 latente variabele wel voldoende, of zijn er meerdere nodig?  
• er zijn in de literatuur heel veel modeltoetsen ontwikkeld  
• in deze cursus hanteren we enkel de modeltoets van lavaan  
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Indien het model past:  

• op basis van de geschatte itemparameters (aj en bj) kunnen we de kwaliteit van de items evalueren (en 
eventueel slechte items verwijderen)  

• we kunnen factorscores berekenen: de geschatte 𝜂-waarde voor elk subject (in deze context noemen 
we de scores vaak ‘person scores’)  

 

5.1 RASCH-MODEL IN R  

 

 

5.2 PAST HET RASCH-MODEL BIJ DE DATA? 

De modeltoets staat in de ‘Robust’-kolom: 𝜒"(44) = 75.961, p = 0.002  

 

De getallen onder de p-waarde (1.069 en 5.402) zijn technische gegevens omtrent de modeltoets en mag je 
negeren  

 

Dit is een slechte fit: het Rasch-model lijkt te restrictief voor deze dataset  

 

Het heeft weinig zin om de itemparameters te interpreteren  

 

We tonen ze toch, maar louter ter illustratie  

 

5.3 OMZETTING CFA-PARAMETERS NAAR ‘A’ EN ‘B’  

De cfa() functie van lavaan hanteert een andere parameterisatie dan het klassieke IRT-model  
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De output van summary() bevat factorlafingen (lambda), de grenswaarden (‘tresholds’, tau) en errorvarianties 
(theta), maar geen ‘a’- en ‘b’-parameters  

 

We kunnen deze parameter eenvoudig vertalen naar de ‘a’- en ‘b’-parameters van de klassieke IRT  

 

Omzetting naar ‘a’-parameter: 𝑎 = E
√G

  

 

Omzetting naar ‘b’-parameter: 𝑏 = H
E
 

 

5.4 OMZETTEN PARAMETERS NAAR ‘A’ EN ‘B’  

 

 

5.5 DE GESCHATTE ITEMPARAMETERS VOOR HET RASCH-MODEL (PROBIT 
METRIEK)  

 

 

5.6 2P NORMAALOGRIEF MODEL IN R  
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5.7 OMZETTEN PARAMETERS NAAR ‘A’ EN ‘B’  

 

 

5.8 GESCHATTE ITEMPARAMETERS VOOR HET 2P-MODEL (PROBIT METRIEK)  

 

 

5.9 ITEM-RESPONSFUNCTIES 2P-MODEL  
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5.10 SUBJECTPARAMETERS 2P-MODEL  

De subjectparameters zijn de geschatte waarden voor 𝜂Id  voor elk subject; dit zijn gewoon de ‘factorscores’  

 

De factorscores kunnen we naar believen transformeren  

 

 

 

 

5.11 RELATIE SOMSCORE EN FACTORSCORE  

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

 

 

 

Bij 2P-modellen is de rangschikking van de subjecten niet noodzakelijk dezelfde als deze bekomen door de 
somscore  
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6 TOEPASSINGEN VAN IRT  

6.1 ITEMBANK  

Voor elk examen moeten er nieuwe vragen bedacht worden  

 

Na het examen kunnen we telkens via IRT de itemparameters schatten en de kwaliteit van de items/vragen 
evalueren  

 

De goede items worden behouden, de minder goede items worden verwijderd  

 

Op termijn verzamelen we heel veel items: we nomen deze verzaming van items de ‘itembank’  

 

Enkele toepassingen van een itembank: 

• ontwerp van een ‘Mastery’-test  
• adaptief testen  

 

6.2 ADAPTIEF TESTEN  

Vele testen kunnen geautomatiseerd worden aangeboden en dit heeft vele voordelen: geen personeel, grotere 
standaardisatie, (getransformeerde) testscores meteen beschikbaar, gemakkelijk bijhouden van data, geen 
boekjes die verloren gaan…  

 

Meer en meer geautomatiseerde testen zijn adaptief: de keuze van het volgende item is afhankelijk van de 
antwoorden op de vorige items à ‘computerized adaptive testing’ (CAT)  

 

Kan leiden tot veel kortere testen: van zodra duidelijk wordt dat iemand een hoge waarde heeft op de latente 
schaal heeft het weinig zin om nog items aan te bieden die voornamelijk informatief zijn aan de onderkant van 
de schaal  

 

Steeds betere algoritmes voor de keuze van items tijdens de testafname worden breschikbaar  

 

Niet geschikt voor alle doeleinden  
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6.3 ITEM BIAS OF ‘DIF’  

Soms wordt een item systematisch anders gescoord door verschillende subpopulaties of groepen  

 

Mogelijks wordt het item op een andere wijze geïnterpreteerd in de verschillende groepen of beschikken de 
groepen over andere achtergrondkennis  

 

We noemen dit itembias of (voornamelijk in de wereld van IRT) ‘differential item functioning’: voor dezelfde 
waarde 𝜂 verschilt de kans 𝑃a𝑌1 = 1|𝜂c  

 

Indien items bias vertonen, is mogelijks de gehele test vertekend (met systematische hogere/lagere testscores 
voor de verschillende groepen als gevolg); derhalve kan men deze testscores niet langer vergelijken tussen de 
groepen  

 

Bij testconstructie wil men dit graag vermijden; men streeft naar een ‘item fairness’ voor alle items, en dus ook 
‘test fairness’  

 

Een methode om dit na te gaan: zelfde IRT-model schatten in meerdere groepen, en (statistisch) vergelijken van 
de itemparameters  

 

6.4 EN NOG ZOVEEL MEER…  

‘equating’: het gelijkschalen van scores:  

• horizontal equating: gelijkschakelen van scores van verschillende testen die allen hetzelfde pogen te 
meten  

• vertical equating: gelijkschakelen van scores van testen met een verschillend bereik (meer informatief 
voor ofwel de onderkant, dan wel de bovenkant van de latente schaal)  

 

Detectie van afwijkede antwoordpatronen: 

• detecteren van spiekgedrag 
• detecteren van ‘fake’ antwoorden  

 

Detecteren van verandering (op de latente schaal) over de tijd heen  

 

IRT als onderdeel van een groter structureel vergelijkingsmodel 
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VALIDITEIT  
1 INLEIDING  

Validiteit = containerbegrip, met een andere invulling naargelang de context  

 

Validiteit van een meetinstrument (of een test) à basisdefinitie: meet de test wat het poogt te meten?  

 

Validiteit van een wetenschappelijk onderzoek:  

• is het onderzoek zo uitgevoerd dat de conclusies ‘geldig’ zijn?  
• hangt af van: onderzoeksopzet, steekproeftrekking, metingen, statistische analyses,… 
• interne validiteit (geen confounding?), externe validiteit (kan men generaliseren?), ecologische 

validiteit (van labo naar de echte wereld)  

 

Validiteit in de (klinische) (psycho)diagnostiek: is de diagnose correct?  

 

2 BELANG VAN VALIDITEIT  

Belang van validiteit voor wetenschappelijk onderzoek:  

• hoe kun je nu een theorie vormen indien de conepten niet meten wat ze pogen te meten?  
• de verbanden die vinden gelden mogelijks voor de gemeten scores, maar niet noodzakelijk voor de 

psychologische constructen die we wensen te meten  

 

Belang van validiteit in de psychologische praktijk:  

• meetinstrumenten worden vaak gekozen op basis van niet-wetenschappelijke argumenten (prijs, 
filosofie, tijdsduur, populariteit,…)  

• iedereen werkzaam in de psychologische praktijk moet op de hoogte zijn van (het eventuele gebrek 
aan) evidentie voor de validiteit van de meetinstrumenten die in de praktijk gehanteerd worden 
(ethiek!)  

• er zijn menselijke, financiële, maatschappelijke,… gevolgen  

 

2.1 VOORBEELD 1: VALIDITEIT IN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  

Er zijn studies die aangeven dat het spelen van gewelddadige videogames leidt tot een verhoogde ‘neiging’ om 
zich agressief te gedragen:  

• in juni 2006 organiseerde de ‘U.S. House of Representatives’ hoorzittingen om dit probleem te 
bespreken 

• maar hoe werd deze ‘neiging om zich agressief te gedragen’ precies gemeten, en is deze meting 
valide?  

• de meeste experten denken van niet  
• agressieve gedachten leidden niet noodzakelijk tot agressief gedrag  
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Indien er consensus zou zijn dat deze metingen valide zijn, dan was er wellicht een verbod gekomen  

 

Zonder een oordeel te willen vellen illustreert dit de moeilijkheid van de meetproblematiek 

 

Hier ging het dan ook voornamelijk over zelfrapportage (maar ook andere types van metingen zijn vaak 
problematisch)  

 

2.2 VOORBEELD 2: VALIDITEIT IN EEN SOLLICITATIECONTEXT  

Stel je voor: je solliciteert voor de job van je leven, en als onderdeel van het sollicitatieproces word je gevraagd 
een ‘color quiz’ uit te voeren 

• achteraf krijg je te horen dat je kandidatuur niet werd weerhouden, omdat je persoonlijkheid niet past 
bij het bedrijf  

• je kunt je afvragen of de ‘color quiz’ een valide instrument is  
• de impact is echter niet mis: de job mag je vergeten  

 

Sommige bedrijven huren een ‘ziener’ in, die je ‘persoonlijk aura’ kan aflezen tijdens het interview  

 

Maar ook validiteit van ‘ernstige’ testen zoals de populaire Myers-Briggs Type Indicator-test is vaak bedroevend 
laag  

 

3 KORTE HISTORIEK VAN HET CONCEPT VALIDITEIT  

Eerste validiteitsstudie (omtrent psychologische testen): Clark Wissler (1901) à vond geen correlaties tussen 
de mentale testen van Cattell en examenscores  

 

Kelley (1927) formuleerde de basisdefinitie van validiteit: een meetinstrument is valide indien ze meet wat ze 
poogt te meten 

• bijna iedereen die over validiteit spreekt, hanteert deze definitie  
• het is ergens jammer dat het begrip over de jaren heen wat is uiteengewaaierd in verschillende 

richtingen  

Jaren 1930 – 1950: de invloed van het behaviorisme  

• het accent verschuift naar criteriumvaliditeit (het voorspellen van andere maten)  
• dit kon men namelijk ‘objectief’ bepalen (meestal via correlaties)  

 

In 1954 publiceert de APA onder leiding van Cronbach de “Technical Recommendations for Psychological Tests 
and Diagnostic Techniques”:  

• gevolgd door een belangrijke paper van Cronbach en Meehl (1955)  
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• vier soorten validiteit: concurrente validiteit, predictieve validiteit, inhoudsvaliditeit en 
constructvaliditeit  

• later werden concurrente en predictieve samengevoegd onder de noemer criteriumvaliditeit  

 

Messick (1989, 1995): validiteit is opnieuw één construct 

• er werden 6 aspecten onderscheiden  
• validiteit is vooral een aspect van gebruik van een meetinstrument (en de consequenties van dit 

gebruik) en niet zozeer een kenmerk van het instrument zelf  
• grotendeels overgenomen door de APA in 1999  

 

Borsboom (2004): validiteit is (opnieuw) gerelateerd aan de test zelf  

 

4 EEN VEELVOUD VAN VALIDITEIT-DEFINITIES  

De ‘moderne’ visie op validiteit beschouwt validiteit als één coherent construct  

 

In het verleden werden er vaak verschillende ‘vormen’ van validiteit voorgesteld  

 

Nu zien we dit meer als verschillende ‘facetten’ of aspecten van validiteit, of verschillende manieren om 
evidentie te vergaren voor de validiteit van een meetinstrument  

 

Omdat vele ‘oude’ benamingen nog steeds wijdverspreid zijn in de literatuur zullen we een overzicht geven van 
deze verschillende vormen van validiteit:  

• constructvaliditeit (convergerende en discriminante validiteit)  
• validiteit ‘op zicht’, inhoudsvaliditeit  
• criteriumvaliditeit (concurrente en predictieve validiteit)  

 

4.1 CONSTRUCTVALIDITEIT  

Engels: construct validity  

 

Soms ook genoemd: begripsvaliditeit  

 

In de moderne benadering wordt constructvaliditeit gezien als een overkoepelende term voor alles wat met 
validiteit te maken heeft  

 

Constructvaliditeit stelt zich de vraag: gedraagt de meting zich zoals de theorie het voorschrijft?  
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Centraal staat dus de theorie omtrent het construct:  

• waar staat het construct echt voor? (afbakening)  
• hoe verhoudt het construct zich ten aanzien van andere constructen? of nog: wat is het nomologisch 

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

 

Twee onderdelen van constructvaliditeit zijn convergerende en discriminante validiteit  

 

4.2 CONVERGERENDE EN DISCRIMINANTE VALIDITEIT  

Engels: convergent validity en discriminant validity  

 

Convergerende validiteit: in hoeverre zijn de metingen die theoretisch verondersteld worden te correleren 
inderdaad gecorreleerd met elkaar?  

 

Construct validiteit kan men zien als de accumulatie van evidentie van convergerende en discriminante 
validiteit gebaseerd op vele verschillende studies, met verschillende groepen, in verschillende contexten,…  

 

De ‘multitrait-multimethod matrix’ (MTMM) werd door Campbell & Fiske (1959) voorgesteld als een methode 
om convergerende en discriminante validiteit te beoordelen  

 

4.3 VALIDITEIT ‘OP ZICHT’  

Engels: face validity  

 

Wellicht de zwakste vorm van validiteit  

 

Een tast heeft face validity indien het lijkt alsof ze meet wat ze poogt te meten, dit wordt beoordeeld op basis 
van de inhoud van de items  

 

Lijkt intuïtief, maar is volstrekt onwetenschappelijk: in tegenstelling tot inhoudsvaliditeit is de beoordeling hier 
subjectief en gebaseerd op niet-experten  

 

4.4 INHOUDSVALIDITEIT  

Engels: content validity  
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Komt de inhoud van de items overeen met de betekenis van het construct?  

• peilen alle items naar het beoogde construct? 
• de volledige reikwijdte van het construct moet afgedekt worden door de items  
• komen alle deelaspecten (‘facets’) van het construct aan bod?  

 

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

• bij voorkeur experimenten die niet betrokken waren bij de ontwikkeling van het meetinstrument  
• C.H. Lawsche (1975) ontwikkelde een methode waarbij experten (‘raters’) moesten aangeven hoe 

‘essentieel’ ze een item vonden  
• de mate van ‘agreement’ tussen de experten werd uitgedrukt in een ‘content validity ratio’ (CVR) per 

item (tussen -1 en +1, hoe hoger, hoe beter)  
• het rekenkundig gemiddelde van deze item CVRs kan men hanteren als een algemene score voor de 

inhoudsvaliditeit van een meetinstrument  

 

Vaak een bron van discussie 

 

Vooral gebruikt bij ‘achievement tests’ en vaardigheidstesten  

 

4.5 CRITERIUMVALIDITEIT  

Engels: criterion validity  

 

In hoeverre kan een meetinstrument een criteriumvariabele voorspellen?  

 

Concurrente validiteit: metingen worden gelijktijdig gemeten  

• stel dat men over een meetinstument beschikt die ‘depressie’ meet, en dat als algemeen valide wordt 
beschouwd (= het criterium)  

• indien een nieuw meetinstriment ook pretendeert om ‘depressie’ te meten, dan kan met verwachten 
dat de metingen via het nieuwe instrument een goede voorspelling opleveren van de metingen 
bekomen via het bestaande instrument  

 

Predictieve validiteit: het criterium wordt in de toekomst gemeten  

• kan een cognitieve test voor jobperformantie voorspellen wat (enige tijd later) de performatiescores 
van de werknemer zullen zijn zoals gegeven door de leidinggevende?  

 

Data-analytische techniek: correlatie, regressie of SEM  

 

De correlaties schommelen in de praktijk ergens tussen 0.10 en 0.40  



 115 

Het probleem van range restrictie:  

• om een goede schatting van een correlatie te bekomen, moeten beide betrokken variabelen 
voldoende spreiding vertonen  

• echter, er zijn vaak enkele criteriumscores beschikbaar voor een (homogene) subgroep van de 
populatie  

• de spreiding van de criteriumscores is daardoor ‘beperkt’, waardoor de relatie tussen het 
meetinstrument en het criterium minder sterk uitvalt dan het in werkelijkheid is  

• er bestaan formules voor de correctie van range restrictie  

 

Een gerelateerd concept is predictieve ‘utiliteit’: het voordeel (doorgaans uitgedrukt in geldwaarde) die een 
beslissing op basis van het meetinstrument op termijn opbrengt  

 

5 VALIDITEIT VERSUS BETROUWBAARHEID  

De twee termen worden vaak door elkaar gebruikt  

 

Betrouwbaarheid is gerelateerd aan meetfout (hoe meer meetfout, hoe lager de betrouwbaarheid)  

 

Een test kan heel betrouwbaar zijn, maar niet valide  

 

Een test kan heel valide zijn, maar heel onbetrouwbaar: 

• soms is de meetfout aanzienlijk (en de score dus onbetrouwbaar) ondanks evidentie dat het 
meetinstrument valide is  

• maar onbetrouwbaar is onwetenschappelijk, en dus in de praktijk wellicht niet bruikbaar  

 

In een ideale wereld is een meetinstrument heel betrouwbaar en uiterst valide  

 

6 CONCLUSIE  

De validiteit van een meetinstrument is essentieel, maar het ‘bewijzen’ dat een meetinstrument valide is, en 
dus meet wat ze poogt te meten, is niet evident, en moeten we beschouwen als een proces dat nooit af is  
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‘PSYCHOLOGICAL SCALING’ VAN 
OBJECTEN  
1 SITUERING EN TERMINOLOGIE  

De werkwoorden ‘schalen’ en ‘meten’ betekenen doorgaans hetzelfde: het plaatsen van objecten/mensen op 
een ‘schaal’  

• het eindresultaat is een schaal, doorgaans op intervalniveau  
• de procedure om van (test)gedrag (‘responses’) tot een schaal te komen, noemt men de 

schaalmethode  
• de meeste schaalmethodes werden ontwikkeld voor stimuli/objecten/items, waardoor de term 

‘psychological scaling’ bijna uitsluitend wordt gebruikt in deze context  
• maar ook factoranalyse of 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  

 

1.1 PSYCHOLOGISCHE OBJECTEN  

Door de objecten te positioneren op een schaal, kunnen we te weten komen welke dicht bij elkaar liggen en 
welke ver uiteen liggen  

 

Idealiter bekomen we een intervalschaal: hier kunnen we ‘afstanden’ tussen obejcten met elkaar vergelijken; 
zelden bekomen een ratioschaal  

 

Soms is de schaal ordinaal, en bekomen we een ordening  

 

1.2 DATAVERZAMELING: PRESENTATIE VAN OBJECTEN  

Één object per keer: we vragen om een beoordeling  

 

Twee objecten per keer: vergelijken  

 

Alle objecten samen  

 

1.3 DATAVERZAMELING: VERSCHILLENDE TAKEN, VERSCHILLENDE RESPONSEN  

Verschillende taken leiden tot verschillende types responsen  
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Taken: ordenen, groeperen, beoordelen of inschatten, kiezen,… 

 

Ordenen en sorteren leidt tot rangnummers  

 

Groeperen leidt tot categorieën  

 

Een beoordeling (‘judgement’):  

• binair  
• ordinaal  
• kwantitatief  

 

1.4 DRIE TYPES DATA  

Na het verzamelen van de responsen bekomt men vaak een datamatrix  

 

Preferentie (of dominantie) data:  

• rijen en kolommen corresponderen met de objecten  
• elke cel bevat de frequentie dat de stimulus in rij A ‘geprefereerd’ wordt boven de stimulus in kolom B 
• vaak bekomen via ‘paarsgewijze vergelijking’ (van opties A en B)  
• schaalmethoden: Thurstone Case V, Bradley-Terry-Luce  

 

Profieldata:  

• rijen zijn participanten, kolommen zijn objecten  
• elke cel bevat een respons (binair, ordinaal, numeriek) van een participant voor een bepaald object  
• schaalmethoden: successieve intervallen (Edwards, Thurstone), Guttman scaling, Likert’s summated 

ratings  

 

Proximiteitsdata:  

• rijen en kolommen corresponderen met de objecten  
• elke cel bevat de mate waarin de stimulus in rij A en de stimulus in kolom B ‘op elkaar gelijken’  
• kan bekomen worden op basis van profieldata  
• multidimensioneel  

 

2 PSYCHOFYSICA  

Psychofysica bestudeert de relatie (𝔣) tussen de intensiteit van fysieke fenomenen (Φ) en de psychologische 
ervaring (Ψ) van deze fysieke fenomenen  
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Drie grote aspecten:  

• één stimulus: het bepalen van absolute ‘thresholds’ (drempelwaardes): hoe intens moet een signaal 
zijn vooraleer we het kunnen waarnemen? (= detectie)  

• twee stimuli: het bepalen van ‘just noticeable differences’ (JNDs): hoe groot moet het verschil zijn (op 
een bepaalde dimensie) vooraleer we het verschil merken tussen twee stimuli? (= discriminatie)  

• het bepalen van een (psychofysische) schaal voor de subjectieve waarnemingen (op intervalniveau) 
(=scaling)  

 

Opvolgers: ‘Theory of Signal Detection’ en ‘General Recognition Theory’  

 

2.1 DE WET VAN WEBER  

Ernst Heinrich Weber (1795 – 1878) was een Duitse arts, en vaak genoemd als één van de grondleggers van de 
experimentele psychologie  

 

Hij beschreef de term ‘just noticeable difference’: de hoeveelheid waarmee je de intensiteit van een signaal 
moet verhogen opdat het verschil merkbaar kan worden gedetecteerd (minstens de helft van de tijd)  

 

Hij formuleerde de wet van Weber: 
hi
i
= jk[

i
 = constante  

 

2.2 GUSTAV FECHNER (DUITSLAND, 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 kwantificeren van menselijke reacties op fysieke stimuli  

 

Publiceert in 1860 Elemente der Psychophysik met onder andere de wet van Fechner: Ψ = 𝑏𝑙𝑜𝑔(Φ) + 𝑎 
waarbij Φ een maat is van een fysieke stimulus en Ψ een maat van de perceptie van deze stimulus; b en a 
waren constantes die experimenteel moesten worden bepaald op basis van data  

 

Op die manier construeerde Fechner de eerste psychofysische schaal (een sensorisch continuüm), waarbij 1 
JND gelijk stond aan 1 eenheid  

 

Stevens (1957) suggereerde een alternatieve wet (Steven’s power law): Ψ = 𝑏ΦW   

 

3 THURSTONE’S ‘LAW OF CAMPARATIVE JUDGEMENT’ (LCJ, 1927)  

De setting: beschouw twee objecten A en B die met elkaar kunnen vergelijken in termen van meer/minder, 
beter/slechter…; we moeten een keuze maken tussen 1 van deze 2 objecten (‘choice experiment’)  
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De objecten kunnen fysieke stimuli zijn zoals in de psychofysica, maar ook dagdagelijkse voorwerpen of 
uitspraken/stellingen/opinies  

 

Tijdens een keuze-experiment worden de twee objecten aangeboden, en moet de participant zijn/haar 
voorkeur aangeven; we wissen het geheugen van deze participant en herhalen dit N = 200 keer  

 

Een typische uitkomst is dat in (pakweg) 150 (van de 200) trials, object B wordt verkozen boven object A; we 
noteren dit als P(B > A) = 0.75  

 

Waarom niet 100%? Omdat mensen niet consistent zijn, 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 van Fechner door een psychologisch continuüm:  

• de subjectieve perceptie (of oordeel, ‘judgement’) (XA) van een object A varieert van trial tot trial; 
idem voor object B  

• we kiezen de schaal van het psychologisch continuüm zo, zodat de verdeling van XA (over een oneindig 
aantal trials) een normaalverdeling volgt, met gemiddelde 𝜇J en variantie 𝜎J" (en idem voor B)  

• de afstand tussen twee stimuli A en B op het psychologisch continuüm is gelijk aan het verschil tussen 
de gemiddelden 𝜇J en 𝜇K  

 

 

 

Bij het beoordelen van het verschil tussen A en B (“welke van de twee verkies je?”) zal, omwille van de overlap 
in distributies, soms A en in andere trials soms B worden verkozen; formeel: indien in een trial VBA = XB – XA > 0 
verkiezen we B, anders A  

 

Het verschil tussen twee normaal verdeelde random variabelen XB en XA is opnieuw normaal verdeeld met 
gemiddelde 𝜇PO = 𝜇P − 𝜇O en variantie 𝜎PO& = 𝑉𝑎𝑟(𝑋P − 𝑋O) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋P) + 𝑉𝑎𝑟(𝑋O) −
2𝐶𝑜𝑣(𝑋P , 𝑋O) 
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Het gekleurde deel onder de normaalverdeling van BBA is de kans dat B verkozen wordt boven A  

 

De gestandardiseerde versie van VBA, ZBA, volgt standaardnormaalverdeling met gemiddelde 0 en variantie 1  

 

 

 

De kans dat B verkozen wordt boven A (= het gekleurd gedeelte onder de normaalverdeling) is gelijk aan de 
kans dat ZBA groter is dan zBA onder een standaardnormaalverdeling: 𝑃(𝐵 > 𝐴) = 𝑃(𝑋P − 𝑋O > 0) =
𝑃(𝑉PO > 0) = 𝑃 8V>='2>=

0>=
> 7'2>=

0>=
9 = 𝑃(𝑍PO > 𝑧PO) = 1 − Φ(𝑧PO) = Φ(−𝑧PO)  

 

Kennen we deze kans? Ja, want we kunnen die empirisch bekomen als de proportie van trials waarbij B 
verkozen wordt boven A  

 

Bovendien is 𝑧PO =
(7'2>=)
0>=

 en hieruit volgt 𝜇P − 𝜇O = Φ'![𝑃(𝐵 > 𝐴)]𝜎PO 

 

Kortom, indien men P(B > A) kent, dan kan men (op een meeteenheid 𝜎LM na) de afstand bepalen tussen 𝜇M en 

𝜇L; een equivalente formule is Φ82>'2=
0>=

9 = 𝑃(𝐵 > 𝐴) 

 

3.1 THURSTONE’S LCJ CASE V  

Thurstone’s ‘Law of Comparative Judgement’ kan men als volgt formuleren: 𝜇P − 𝜇O = 𝑧PO𝜎PO =
−𝑧PO+𝑉𝑎𝑟(𝑋P) + 𝑉𝑎𝑟(𝑋O) − 2𝐶𝑜𝑣(𝑋P , 𝑋O)  

 

Thurstone maakte een onderscheid tussen 5 gevallen: we bespreken hier enkel Case V 

• ook over N beoordelaars heen is de verdeling van 𝑋M en 𝑋L normaal  
• 𝑉𝑎𝑟(𝑋P) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋O) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) en 𝐶𝑜𝑣(𝑋O, 𝑋P) = 0  

• hierdoor is de meeteenheid gelijk aan +2𝑉𝑎𝑟(𝑋)  
• omdat de meeteenheid arbitrair is op intervalniveau kunnen we alles herschalen en zo bekomen we 

Φ(𝜇P − 𝜇O) = 𝑃(𝐵 > 𝐴)  
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4 PREFERENTIE DATA  

De setting: we beschikken over P objecten en we willen een intervalschaal ontwikkelen voor de subjectieve 
appreciatie (of ‘utility’) van deze objecten  

 

Klassiek paradigma: elke beoordeler mag aangveen welke van twee opties hij/zij verkiest à in totaal 

presenteren we 
l(l'!)

&
 combinaties  

 

We beschikken over N beoordelaars (‘judges’); de data kunnen we samenvatten in een frequentietabel met de 
objecten in zowel de rijen als de kolommen  

 

Elke cel reflecteert het aantal keer dat object ‘X’ (in de rijen) verkozen wordt boven een object ‘Y’ in de 
kolommen  

 

4.1 VOORBEELD: 5 BEROEMDHEDEN  

P = 5, en hierdoor P(P – 1)/2 = 10 combinaties  

 

De gegevens van 1 participant met patroon (C > V > N > E > R):  

 

 

Let op: niet alle participanten zijn consequent à intransiviteit à symptoom dat er meerdere dimensies nodig 
zijn  

 

4.2 DATA VOOR N = 200 RESPONDENTEN (OF ‘JUDGES’)  

De volledige tabel:  
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We voegen een kolom toe met de som van de rijen:  

 

 

4.2 TWEE KLASSIEKE (UNIDIMENSIONELE) MODELLEN  

Twee klassieke modellen die vaak gebruikt worden om preferentiedata te modelleren zijn:  

• Thurstone’s model  
• het Bradley-Terry-Luce-model  

 

Noteer de kans dat we B prefereren boven A als P(B > A); de waarde (of utiliteit, of populariteit) van A en B 
noteren we als 𝜇J en 𝜇K  

 

Beide modellen veronderstellen dat 𝑃(𝐵 > 𝐴) = 𝐹(𝜇b − 𝜇W) waarbij F ofwel de cumulatieve 
normaalverdeling betreft (Thurstone) ofwel de cumulatieve logistische verdeling (BTL)  

 

Deze modellen behoren tot een familie van probabilistische keuzemodellen die men vaak ‘strong utility 
models’ noemt; deze modellen veronderstellen steeds transitieve data  

 

4.4 SCHATTING PARAMETERS THURSTONE’S MODEL VIA LEAST-SQUARES  

Stap 1: omzetten naar proporties  

 

 

Stap 2: omzetten naar z-waarden (qnorm)  
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We berekenen het gemiddelde van elke rij  

 

 

Schaalwaarden: we schuiven de schaal op zodat de kleinste waarde gelijk is aan nul (= arbitrair)  

 

 

Bemerk: dit is een intervalschaal  

 

Deze berekeningsmethode heeft problemen indien sommige ‘proporties’ (bijna) gelijk zijn aan 0 of 1; de 
maximum likelihood-methode heeft daar geen last van  

 

4.5 HET BRADLEY-TERRY-LUCE (BTL)-MODEL   

Het Bradley-Terry-model stelt dat 𝑃(𝐵 > 𝐴) = 𝐹(𝜇K − 𝜇J) met F de cumulatieve logistische verdeling  

 

Een alternatieve notatie is 𝑃(𝐵 > 𝐴) = N!
N"ON!

 waarbij 𝛼J = exp	(𝜇J) 

 

Eerder al beschreven door Zermelo; uitbreiding door Luce  

 

Schatting van de parameters gebeurt via de ‘maximum likelihood’-methode  

 

Equivalent met het Rasch-model  


