Samenvatting reader behorende bij
Hoorcolleges 2, 4 & 5
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Leonie Schiphorst.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Soms wordt er verwezen naar bladzijden of tabellen in het originele boek.
Succes met studeren!

1 Klassieke testtheorie
1.1 Inleiding
Een psychologische test bestaat uit vragen of stellingen die items worden genoemd. Itemscores zijn
getallen van de waarde op de variabele.
•

•

Als het meetniveau van alle items ten minste interval is, dan kan een testscore worden
verkregen door alle itemscores bij elkaar op te tellen.
Ongewogen: alle itemscores krijgen hetzelfde gewicht.
Gewogen: de itemscores krijgen een verschillend gewicht.
Als het meetniveau van alle items niet interval is, maar nominaal of ordinaal en aan de
itemresponsen toch getallen zijn toegekend heb je de itemresponstheorie nodig.

In het ideale geval zijn testscores, die verkregen zijn door dezelfde test onder verschillende
omstandigheden bij dezelfde persoon af te nemen, aan elkaar gelijk. Een testscore is opgebouwd uit
een systematisch deel (ware score) en een situationeel deel (systematische fout).
De klassieke testtheorieà bepaalt in hoeverre de testscores van personen op een bepaalde test uit
ware scores bestaan en vrij zijn van toevallige meetfouten.

1.2 Een gedachte-experiment
In dit gedachte-experiment maakt persoon a dezelfde test een oneindig aantal keer en iedere keer
voordat persoon a de test opnieuw maakt, vindt er geen systematische of structurele verandering
binnen persoon a plaats. De reeks= xa1,xa2,xa3. Met testafname i. Ware score is ta en toevallige
meetfout is eai. à xai = ta + eai
Omdat de ware score van persoon a gedeﬁnieerd is als het gemiddelde van de testscores xa1,xa2,xa3
is het gemiddelde van de bijbehorende toevallige meetfouten ea1,ea2,ea3 gelijk aan nul.
In dit uitgebreide gedachte-experiment hebben we n oneindige reeksen van testscores, n ware
scores, en n oneindige reeksen van toevallige meetfouten. Deze worden in de volgende tabel
weergegeven. De ware scores t1,t2,...,tn zijn binnen-persoonsgemiddelden en kunnen variëren
tussen personen. Iedere persoon geeft een eigen binnen-persoonsvariantie van toevallige
meetfouten.

1.3 Testscore-mode
In de praktijk trek je aselect n personen uit een populatie, de testscore word daarom als een
kansvariabele gezien. Je schrijft de testscore van een willekeurig geselecteerd persoon dan in
hoofdletters X= T+E.

σ2 T =variantie van de ware score in de populatie van personen
σ2 E = variantie van de toevallige meetfout in de populatie van personen
σ2 E gelijk is aan het gemiddelde van alle binnenpersoonsvarianties van

toevallige meetfouten in de populatie. Als alle binnenpersoonsvarianties nul zijn, zijn alle testscores
perfect betrouwbaar à σ2 X = σ2 T als σ2 E gelijk is aan nul.

1.4 Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid= de proportie variantie van de testscore in de populatie van personen die door de
ware score wordt verklaard. De betrouwbaarheid van testscore X is gelijk aan de betrouwbaarheid is
het deel ware scorevariantie.
Hoe dichter de toevallige meetfoutvariantie σ2 E bij nul ligt, hoe dichter
ρ2XT bij één ligt en des te betrouwbaarder testscore X is. Betrouwbaarheid
van testscore X =de gekwadrateerde correlatie tussen X en ware score T. Zo
goed mogelijke schatting van ρ2XT à de steekproef moet aselect zijn en
groot genoeg zodat er niet teveel sprake is van toeval.

1.5 Parallelle testscores
Twee testscores X = T +E en X0 = T0+E0 zijn parallel als:
1: voor iedereen de twee ware scores hetzelfde constante getal c van elkaar verschillen, dus T = T0+c.
2: de varianties van de twee toevallige meetfouten E en E0 aan elkaar gelijk zijn, d.w.z. σ2 E = σ2 E’.
Als we twee parallelle testscores hebben, dan is de betrouwbaarheid van elk van beide testscores
gelijk aan de correlatie tussen de twee testscores in de populatie van personen en deze kan worden
geschat door de overeenkomstige steekproefcorrelatie. Nu volgen drie methoden waarmee in de
praktijk de betrouwbaarheid van een testscore kan worden geschat.

1.5.1 Paralleltest methode
Er moeten 2 verschillende tests met parallelle testscores (twee paralleltests) zijn. De
steekproefcorrelatie rX’X’ tussen de twee testscores wordt berekend.
Het parallelle testscore-model: De veronderstelling dat testscores parallel zijn tezamen met de
aanname dat de toevallige meetfouten onafhankelijk zijn. De nulhypothese is dat de data zijn
gegenereerd onder het parallelle testscore-model. Verwerpen à rX’X’ kan niet dienen als schatting
voor de betrouwbaarheid van X en X’. Nadeel: het kost veel tijd en inspanning.

1.5.2 Test-hertest methode
Voor test-hertest methode moet dezelfde test twee keer in dezelfde steekproef van personen
worden afgenomen. De tijd tussen de twee afnames is van groot belang want er kunnen
herinnerings- en/of leereﬀecten optreden.

1.5.3 De ‘split-halves’ methode
Als een test opgesplitst kan worden in twee parallelle delen met subtestscores S en S’ en de
toevallige meetfouten van S en S’ onafhankelijk zijn, dan is de correlatie ρSS’ tussen S en S’ in de
doelpopulatie gelijk aan de betrouwbaarheid van zowel S als S’.
De betrouwbaarheid van de totale testscore X = S + S’ wordt dan gegeven door de Spearman-Brown
formule voor twee parallelle testhelft. Nadeel: de uiteindelijke betrouwbaarheidsschatting hangt af
van de speciﬁeke opsplitsing van de test in parallelle testhelften.
De steekproefcorrelatie rSS’ tussen de twee parallelle subtestscores wordt
berekend à de betrouwbaarheid van de totale testscore X worden geschat door
het berekenen van 2rSS’/(1+rSS’).

1.6 Interne consistentie
De klassieke testtheorie kan ook worden toegepast op de individuele itemscores à Xi = Ti + Ei.
De ware itemscore Ti kan worden opgesplitst in een deel Ci dat afhangt van itemgemeenschappelijke
factoren en een item-speciﬁeke factor Si à Xi = Ci + Si + Ei.
Zowel item-gemeenschappelijke als item-speciﬁeke factoren zijn latente variabelen (niet direct
observeerbaar) dus deze waarden van personen kunnen op deze variabelen alleen variëren tussen
personen en niet binnen personen.
Als er nu wordt aangenomen dat C en S onafhankelijk zijn, dan is de betrouwbaarheid van de
testscore X gelijk aan ρ2XT = ρ2XC + ρ2XS.
ρ2XC= proportie variantie van testscore X die wordt verklaard door de item-gemeenschappelijke
factoren. Dit wordt ookwel de communaliteit van testscore X genoemd en is een maat voor de
interne consistentie van de test. de communaliteit ρ2XC altijd kleiner dan of gelijk aan de
betrouwbaarheid ρ2XT.

1.6.1 Cronbachs alfa
Tau-equivalentie-model: Een model waarin wordt verondersteld dat alle items in dezelfde mate van
de item-gemeenschappelijke factor afhangen en de factorladingen van alle k items gelijk zijn aan één.
De communaliteit ρ2XC van testscore X is precies gelijk is aan Cronbachs alfa:

Omdat Cronbachs alpha de communaliteit van testscore X onder dit speciale een-factormodel is, is
Cronbachs alfa een ondergrens van de betrouwbaarheid van testscore. Als de itemscores aan dit
model voldoen en Cronbachs alfa is hoog, dan is de betrouwbaarheid hoog. In de praktijk voldoen de
itemscores meestal aan een algemener model zoals het een0-factor model en het twee-factormodel.

1.6.2 Andere co¨eﬃci¨enten
Er zijn veel coëfficiënten ontwikkeld die allemaal ondergrenzen van de betrouwbaarheid van

testscore X blijken te zijn. Guttmans λ3 is precies gelijk aan Cronbachs alfa. Tegenwoordig wordt
steeds meer een schatting van de communaliteit van testscore X op basis van een factormodel
gebruikt om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van testscore X. Onder het algemene
factormodel wordt de communaliteit van testscore X in de populatie ook wel coëfficiënt omega
genoemd.

1.6.3 Coëfficiënt omega
Bij het (univariate) multipele lineaire regressie-model wordt één uitkomstvariabele (de afhankelijke
variabele) geregresseerd op een aantal predictoren (de onafhankelijke variabelen). In het algemene
factormodel zijn alle itemscores geregresseerd op dezelfde itemgemeenschappelijke factoren. De
item-gemeenschappelijke factoren zijn niet direct observeerbaar (latente variabelen). De correlaties
tussen alle itemscores worden door de item-gemeenschappelijke factoren verklaard.
Het algemene factormodel met k multipele lineaire regressie-vergelijking:
Xk = νk + λk1F1 + λk2F2 + ... + λkqFq + Uk,
νk= item- intercepten. λkq = de item-factorladingen van alle itemscores op alle itemgemeenschappelijke factoren. Fq de item-gemeenschappelijke factoren.
De communaliteit ρ2XC van testscore X = X1 + X2 + ... + Xk is onder het algemene factormodel gelijk
aan coëfficiënt omega. Coëfficiënt omega hangt dan dus alleen af van de factorladingen en de
varianties van de item-unieke factoren.

1.7 Itemanalyse
Over het algemeen neemt de betrouwbaarheid van een testscore toe met het aantal items waaruit
de testscore is opgebouwd. De betrouwbaarheid van de testscore wordt gegeven door onderstaande
formule waarin ρ de betrouwbaarheid is van iedere parallelle itemscore afzonderlijk.

Het is gebruikelijk in een klassieke itemanalyse de psychometrische kwaliteit van de items te
onderzoeken aan de hand van de itemgemiddelden, de itemvarianties, de inter-itemcorrelaties en de
item-restcorrelaties in de steekproef, maar ook aan de hand van geschatte restscorebetrouwbaarheden.
De itemgemiddelden in de steekproef kunnen dan worden gebuikt om te onderzoeken of er te
moeilijke of te makkelijke items zijn gebruikt. Items die dezelfde variabele meten moeten een
positieve samenhang vertonen (inter-itemcorrelaties).
De correlatie tussen Xi en Ri wordt de item-restcorrelatie genoemd en wordt gezien als maat voor
itemdiscriminatie. Wanneer een item een lage itemdiscriminatie heeft, maakt het item slecht
onderscheid tussen personen die hoge waarden hebben en personen die lage waarden hebben.

2 Factor analyse
2.1 Inleiding
Tests die zijn geconstrueerd voor het meten van twee of meer latente variabelen, bestaan meestal
uit subtests. De verschillende subtests van zo’n test hebben vaak geen gemeenschappelijke items en
meten samen een latente variabele (simple structure). Als er bij de test veronderstellingen zijn,
zoals een ‘simple structure’ of slechts een bepaald aantal latente variabelen à conﬁrmatieve
factoranalyse. Als er geen veronderstellingen zijn, à exploratieve factoranalyse.

2.2 Conﬁrmatieve factoranalyse
Men gaat ervan uit dat de items van een subtest één en dezelfde latente variabele meten als aan
twee condities is voldaan.
1. de scores op deze items (itemscores) moeten van slechts één gemeenschappelijke factor
afhangen, dus één factor moet de samenhang tussen de itemscores volledig verklaren.
2. De variantie van iedere itemscore moet voor een groot deel worden verklaard door de
gemeenschappelijke factor, en een beetje door unieke factoren.
Een standaard conﬁrmatief factormodel voor itemscores met interval meetniveau is een speciaal
multivariaat lineair regressiemodel. Multivariaat betekent dat er meerdere uitkomstvariabelen
(afhankelijke variabelen) zijn. In dit geval zijn dat de itemscores

X1 = ν1 + λ11F1 + λ∗ 12F2 + U1
X4 = ν4 + λ∗ 41F1 + λ42F2 + U4
λ11= richtingscoefficient (slope).
De factorladingen met een sterretje op nul zettenà ‘simple structure’
Factorladingen matrix. Rijenà itemscores. Kolommen à gemeenschappelijke factoren.
Het totale aantal parameters (onbekenden) is groter dan het aantal vergelijkingen. Een standaard
conﬁrmatief factormodel zonder aanvullende condities (restricties) heeft geen unieke oplossing het
is model is niet geidentificeerd. In de praktijk betekent dit dat de parameters van zo’n model niet
kunnen worden geschat.
Gebruikelijk is het op nul zetten van de gemiddelden van de gemeenschappelijke factoren en het op
1 zetten van een factorlading per gemeenschappelijke factor. Ook gebruikelijk is het op nul zetten
van de gemiddelden van de gemeenschappelijke factoren, maar het nu op 1 zetten van alle varianties
van de gemeenschappelijke factoren.
Standaard conﬁrmatieve factormodellen met ten minste twee gemeenschappelijke factoren is
geidentiﬁceerd als de meetschalen van alle gemeenschappelijke en unieke factoren zijn gekozen en
iedere gemeenschappelijke factor door ten minste twee items wordt gemeten.
Niet-standaard conﬁrmatieve factormodellen: factormodellen waarin wordt verondersteld dat
sommige itemscores metingen zijn van meer dan één gemeenschappelijke factor en/of sommige
unieke factoren zijn gecorreleerd.
Exploratieve factormodellen: er wordt geen speciﬁeke structuur van de factorladingenmatrix
verondersteld.

Een goed passend factormodel draagt bij aan de begripsvaliditeit van de test, maar is op zich niet
voldoende ondersteuning voor de begripsvaliditeit want het sluit niet uit dat de varianties van de
itemscores vooral door de unieke factoren worden verklaard en dus dat de items vooral unieke
factoren meten.

2.2.1 Een statistische ‘goodness-of-ﬁt’ toets
Een asymptotisch chi-kwadraatverdeelde à ‘goodness-of-ﬁt’ toets is alleen geldig is als de
steekproef groot genoeg is.
Probleem 1: hoe groter de steekproef is, hoe groter de statistische ‘power’ is om kleine verschillen te
detecteren tussen het echte proces waarmee de data zijn gegenereerd en het veronderstelde
factormodel (onterecht verwerpen).
Goed passend modelà steekproef groot en geen signiﬁcantie of juist steekproef klein en wel
significantie.

2.2.2 Passingsmaten
CFI (Comparative Fit’ index) à meet de relatieve toename in de passing van het gespeciﬁceerde
model ten opzichte van het onafhankelijkheidsmodel (alle inter-itemcorrelaties gelijk zijn aan nul).
<.90 is slecht en >.95 is goed.
TLI (De Tucker-Lewis index) à hetzelfde als CFI.
RMSEA àDe ‘root mean square error of approximation’ is een absolute passingsmaat. Tussen 0 en
0.05 is goed en groter dan .10 is slecht.

2.2.3 Communaliteit
De communaliteit van een testscore is de proportie variantie die door de item-gemeenschappelijke
factoren wordt verklaard. Communaliteit hoogà betrouwhaarheid hoog. Als de communaliteit van
een testscore laag is, dan kan de betrouwbaarheid nog steeds hoog zijn als de proportie variantie van
die testscore die door item-speciﬁeke factoren (unieke systematische invloeden) wordt verklaard,
hoog is. De communaliteit van een bepaalde testscore is een ondergrens van de betrouwbaarheid
van deze testscore.
Itemscore àDe communaliteit van itemscore Xi is de gekwadrateerde correlatie tussen Xi en Ci.
Subtestscore à De communaliteit van subtestscore S1 is dan de gekwadrateerde correlatie tussen S1
en G1. TestscoreàDe communaliteit van testscore X is dan gelijk aan de gekwadrateerde correlatie
tussen X en C.
Factorscores zijn gewogen somscores van de itemscores (lineaire combinaties). Het is gelijk aan het
aantal item-gemeenschappelijke factoren q. De communaliteit van factorscore Ya is gelijk aan de
gekwadrateerde correlatie tussen Ya en het deel van Ya dat door de item-gemeenschappelijke
factoren wordt bepaald.

2.2.4 Validiteit
De validiteit is de gekwadrateerde correlatie tussen de testscore en deze itemgemeenschappelijke
factor. Deze validiteit coëfficiënt geeft de proportie variantie die wordt verklaard door deze itemgemeenschappelijke factor.

De validiteitscoëfficiënt van itemscore Xi als meting voor itemgemeenschappelijke factor Fj is de
gekwadrateerde correlatie tussen Xi en Fj. Als factor Fj inhoudelijk kan worden geidentiﬁceerd als
één van de te meten latente variabelen, dan moeten vooral de schattingen van deze coëfficiënt voor
de itemscores in de subtest die is bedoeld om deze latente variabele te meten, hoog zijn. Let op:
voor subtestscores, testscores en factorscores geldt precies hetzelfde!

2.3 Exploratieve factoranalyse
Als er geen veronderstellingen zijn over het speciﬁeke patroon van de factorladingenmatrix en het
aantal latente variabelen dat door de test wordt gemeten -àexploratieve factoranalyse: onderzoekt
hoeveel latente variabelen er door de test worden gemeten en welke items een subtest vormen.
De aanpak bestaat uit het achtereenvolgens passen van een aantal exploratieve factormodellen met
een toenemend aantal gespeciﬁceerde item-gemeenschappelijke factoren.
De passing wordt beoordeeld aan de hand van de statistische ‘goodness-of-ﬁt’ toets en de eerder
besproken passingsmaten.
In een exploratief factormodel wordt ervan uitgegaan dat alle itemscores kunnen afhangen van alle
item-gemeenschappelijke factoren, alle itemscores hebben ladingen op alle itemgemeenschappelijke factoren. Je verkrijgt de initiele oplossing onder de aanname dat de itemgemeenschappelijke factoren onafhankelijk zijn en dus ongecorreleerd zijn (orthogonaal). Als je de
oplossing niet vind kan de factorladingenmatrix worden geroteerd.
Orthogonale rotatie: roteren naar een nieuwe rotatie-stand waaronder de nieuwe itemgemeenschappelijke factoren ook onafhankelijk (orthogonaal) zijn.
Varimax-rotatie: orthogonale rotatie naar een rotatie-stand die het best ‘simple structure’ benadert.
Oblique rotatie: roteren naar een nieuwe rotatie-stand waaronder wordt toegestaan dat de nieuwe
item-gemeenschappelijke factoren afhankelijk zijn van elkaar.
Directe Oblimin-rotatie: oblique rotatie naar een rotatie-stand die het best ‘simple structure’
benadert.
De totale variantie σ2 1 + σ2 2 + ... + σ2 k.
De proportie totale variantie verklaard door de item-gemeenschappelijke factoren =
ω1 + ω2 + ... + ωk gedeeld door σ2 1 + σ2 2 + ... + σ2

2.3.1 Principale componentenanalyse
In een principale componentenanalyse worden in eerste instantie net zoveel itemgemeenschappelijke factoren gespeciﬁceerd als het aantal items. Deze worden de principale
componenten genoemd en worden ze geschreven als P1,P2,...,Pk. Je voert een principale
componentenanalyse uit op gestandaardiseerde itemscores. Principale componenten zijn
gedeﬁnieerd als onafhankelijke item-gemeenschappelijke factoren.
Z1 = λ11P1 + λ12P2 + ... + λ1kPk,
Z2 = λ21P1 + λ22P2 + ... + λ2kPk
Hoe wordt er onderzocht of de k items een kleiner aantal item-gemeenschappelijke factoren meten?
Door te kijken of een groot deel van de totale variantie kan worden verklaard door een kleiner dan k
aantal principale componenten.

Een principale component heeft een gemiddelde van nul, maar de variantie is niet gelijk aan één. De
variantie van een principale component heet ook wel eigenwaarde en draagt bij aan de totale
variantie.
1e criterium: eigenwaarde criterium = Als de eigenwaarde > 1 dan draagt deze principale
component meer bij aan de totale variantie dan elk van de gestandaardiseerde itemscores
afzonderlijk. Het aantal substantiële principale componenten dat door de items wordt gemeten is
gelijk aan het aantal eigenwaarden dat groter is dan één.
2e criterum: criterium van totale variantie verklaard = het aantal substantiële componenten dat
door de items wordt gemeten is gelijk aan het aantal principale componenten dat een cumulatief
percentage verklaarde totale variantie heeft dat ten minste gelijk is aan een van tevoren vastgesteld
percentage (bijvoorbeeld 80%).
3e criterium: scree plot criterium = Een ‘scree plot’ is een graﬁek waarin de eigenwaarden worden
uitgezet tegen de rangnummers van de principale componenten. Het aantal substantiële principale
componenten dat door de items wordt gemeten, gelijk aan het aantal eigenwaarden dat hoger ligt
dan de elleboog van de gebogen arm.
4e criterium: criterium van inhoudelijke interpretatie = het aantal substantiële principale
componenten dat door de items wordt gemeten is gelijk aan het aantal principale componenten dat
een duidelijke inhoudelijke interpretatie kan worden gegeven
Voor de inhoudelijke interpretatie van de principale componenten wordt eerst naar de gegevens in
de componentenmatrix (in factoranalytische terminologie is dit de factorladingenmatrix) gekeken.
De rijen van deze matrix horen bij de itemscores en de kolommen bij de geëxtraheerde principale
componenten.
Als duidelijke interpretatie aan de geëxtraheerde principale componenten kan worden gegeven, dan
kan de componentenmatrix orthogonaal of oblique worden geroteerd.

3 Meetinvariantie
Een test is meetinvariant als hij dezelfde latente variabelen meet in verschillende groepen personen.
Dit kun je onderzoeken met behulp van een multi-groep factoranalyse.

3.1 Het factormodel voor één groep
Algemeen factormodel voor de itemscores X1,X2,...,Xk en de item-gemeenschappelijke factoren
F1,...,Fq (de latente variabelen): Xk = νk + λk1F1 + ... + λkqFq + Uk à X = ν + ΛF + U.
De vector ν is de vector met intercepten (de constanten in multivariate lineaire regressie). De matrix
Λ is de factorladingenmatrix en bevat de regressiecoeﬃcienten van de gemeenschappelijke
predictoren F1,...,Fq. V en Λ zijn beide parameters die worden geschat. De matrices X, F en U
bevatten geen parameters maar variabelen.
Andere parameters die worden geschat zijn de (co)varianties van de itemgemeenschappelijke
factoren en de varianties van de unieke factoren. De (co)varianties van de item-gemeenschappelijke
factoren staan in covariantiematrix Ψ . De varianties van de unieke factoren zijn de elementen op de
hoofddiagonaal (van linksboven naar rechtsonder) van de diagonale covariantiematrix Θ.

In het geval van één groep gaat het dus bij het passen van een factormodel om het schatten van de
elementen van vier matrices: v, Λ, Ψ en Θ. Bij meerdere groepen hoeven deze vier matrices echter
niet hetzelfde te zijn.

3.2 Een multi-groep factormodel
Voor een betekenisvolle vergelijking van groepen op de item-gemeenschappelijke factoren moeten
bepaalde zaken hetzelfde zijn. Ten eerste moet het patroon van de factorladingenmatrix in iedere
groep hetzelfde zijn. Ten tweede moeten bepaalde factorladingen voor de verschillende groepen
hetzelfde zijn. Ten derde moeten er bepaalde intercepten voor de verschillende groepen hetzelfde
zijn.
Zwakke factoriele invariantie: de hele factorladingenmatrix is hetzelfde is voor alle groepen. Er is
dan ook automatisch voldaan aan conﬁgurale invarantie. à Λ1 = Λ2 = ... = Λm.
Sterke factoriele invariantie: Als er zwakke factoriele invariantie is en de hele vector van intercepten
hetzelfde is voor alle groepen. à Λ1 = Λ2 = ... = Λm en ν1 = ν2 = ... = νm.
Strikte factoriele invariantie: sterke factori¨ele invariantie de covariantiematrix van de unieke
factoren hetzelfde is voor alle groepen. à Λ1 = Λ2 = ... = Λm, ν1 = ν2 = ... = νm en Θ1 = Θ = ... = Θm.
De vier vormen van invariantie deﬁnieren vier multi-groep factormodellen. Je kan de modellen op de
data passen met de ‘goodness-of-ﬁt’ toets en de bekende passingsmaten.

4 De multitrek-multimethode-matrix
4.1 Inleiding
Als een test (een methode) is geconstrueerd voor het meten van een bepaalde latente variabele (een
trek) en een andere test is geconstrueerd voor het meten van dezelfde latente variabele, dan moeten
de testscores van de twee tests een sterke samenhang vertonenàconvergente validiteit. Als de
testscores van de twee tests een lage samenhang vertonen, dan wordt gesproken van een hoge
divergente validiteit. Onderzoek naar convergente en divergente validiteit is onderdeel van de
begripsvaliditeit.

4.2 De multitrek-multimethode-matrix (MTMM-matrix)
Volgens Campbell en Fiske (1959) is er geen convergente validiteit als de correlaties met een asterisk
superscript gelijk zijn aan nul. Hoe hoger deze correlaties, hoe hoger de convergente validiteit. Er is
perfecte divergente validiteit als alle correlaties zonder asterisk superscript gelijk zijn aan nul.
Methode-effecten: De correlaties met een cirkel superscript (verschillende latente variabelen en tot
dezelfde test behoren) zijn dus vaak hoger dan de correlaties in dezelfde submatrix zonder
superscript (dezelfde latente variabelen die tot verschillende tests behoren.).

4.3 Een simpele MTMM aanpak
•

•

•

Geen convergente validiteit kan dan worden getoetst door het passen van het model waarin
zowel de correlatie tussen A1 en B1 als de correlatie tussen A2 en B2 op nul is gezet. Geen
convergente validiteit kan dan worden getoetst door het passen van het model waarin zowel
de correlatie tussen A1 en B1 als de correlatie tussen A2 en B2 op nul is gezet.
Perfecte divergente validiteit kan worden getoetst door het passen van het model waarin
alle correlaties tussen subtestscores die geconstrueerd zijn om verschillende latente
variabelen te meten op nul zijn gezet.
De afwezigheid van methode-eﬀecten kan worden getoetst door het passen van het model
waarin alle correlaties die met rode dubbele pijlen zijn aangegeven, aan elkaar gelijk zijn
gesteld.

4.4 Conﬁrmatieve factoranalyses van de MTMM-matrix
Bij conﬁrmatieve factoranalyses gaat er ook vanuit dat twee tests
zijn geconstrueerd om dezelfde twee latente variabelen te meten.
De subtestscores A1, A2, B1 en B2 zijn deze keer niet
gestandaardiseerd.
Je toetst de nulhypothesen door middel van
chikwadraatverschiltoetsen met het algemene alternatieve
hypothesemodel waarin de gemeenschappelijke factoren F1 en F2
de te meten latente variabelen zijn en de gemeenschappelijke
factoren F3 en F4 methode-factoren zijn.
De nulhypothese van geen convergente validiteit kan nu worden getoetst door het
nulhypothesemodel te toetsen tegen het algemene alternatieve hypothesemodel. Verwerping van

het nulhypothesemodel kan worden gezien als bewijs voor convergente validiteit. Hetzelfde geldt
voor divrgente validiteit en geen methode-eﬀecten.

