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Betrouwbaarheid is de afwezigheid van toevallige fouten. Je kunt het ook op een andere 
manier formuleren: betrouwbaarheid is de mate waarin meerdere onafhankelijke metingen 
van hetzelfde fenomeen bij dezelfde onderzoekseenheden, dezelfde gemeten waarde 
opleveren. Stabiliteit (test-hertest) en equivalentie (parallelle test) zijn vormen van 
betrouwbaarheid die je ook statistisch kunt analyseren. Stabiliteit is als een zelfde meting op 
dezelfde manier wordt herhaald bij dezelfde onderzoekseenheden en de resultaten zijn 
(nagenoeg) identiek. Als bij dezelfde onderzoekseenheden eenzelfde verschijnsel op twee 
manieren wordt gemeten en de resultaten zijn (nagenoeg) identiek dan zijn de metingen 
equivalent. Bij een betrouwbaarheidsanalyse van stabiliteit en equivalentie kun je de 
volgende meetinstrumenten gebruiken. Bij nominale variabelen het 
overeenstemmingspercentage of Kappa of Krippendorfs alfa. Bij ordinale variabelen Kendalls 
tau-b of Spearmans rho. Bij interval en ratio variabelen Pearsons productmomentcorrelatie.

Als een begrip door middel van verschillende metingen wordt vastgesteld en die metingen 
hebben een grote mate van overeenstemming dan zijn die metingen intern consistent. 
Afzonderlijke metingen (variabelen) zijn dan vaak gericht op een enkel aspect van het 
verschijnsel.

Betrouwbaarheid wat betreft interne consistentie meet je met Cronbachs alpha (α). Wanneer 
α tussen de 0 en 0,6 is, is de schaal niet betrouwbaar. Wanneer α 0,6 of hoger is en lager 
dan 0,8, dan is de schaal redelijk betrouwbaar. Als α 0,8 of hoger is, is de schaal 
betrouwbaar. De formule voor α is de volgende: α = ( k ×  ) / ( 1 + (k-1)  )ṝ ṝ  Hierbij staat k voor 
het aantal items en  voor de gemiddelde correlatie.ṝ

Hoofdstuk 10
De hiervoor besproken betrouwbaarheidsanalyse doe je echter niet voordat je een 
factoranalyse hebt uitgevoerd. Hiermee ga je de validiteit na, namelijk: heb je gemeten wat je 
wilde meten? Bij een factoranalyse ga je na of verschillende items een factor / 
gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben. De factor is dan de latente variabele die je wil 
meten, maar waarvan je niet zeker weet of je die ook daadwerkelijk gemeten hebt, omdat 
een latente variabele niet direct waar te nemen (abstract) en complex is.. Een factorlading 
is te interpreteren als de correlatiecoëfficiënt tussen een factor en een item. Om tot de 
verklaarde variantie te komen neem je de kwadraat van de factorlading.

Om te verduidelijken wat we hier met een schaal bedoelen. Een schaal bestaat uit een 
aantal indicatoren (items) waarmee eenheden een score krijgen op een abstract, complex 
kenmerk (latente variabele). Een antwoordschaal bestaat uit de keuzemogelijkheden voor 
antwoorden op één enquêtevraag (item). Bijvoorbeeld ‘zeer oneens’ (1) tot en met ‘zeer 
eens’ (7). Een index is een samengestelde meting van een concreet (direct waarneembaar) 
begrip. Bijvoorbeeld de totale kijktijd televisie per week.

Gemeenschappelijke variantie is de overlap tussen 2 variabelen. Om een goede schaal te 
hebben, wil je dat er veel overlap is. Het deel wat niet overlapt is specifieke variantie of 
foutenvariantie. Specifieke variantie is variantie die alleen door die specifieke variabele 
gemeten kan worden. Foutenvariantie is toevallige variantie die veroorzaakt wordt door 
meetfouten. Je weet niet of niet-overlappende variantie specifieke variantie of foutenvariantie 
is.

Een andere benaming voor de gemeenschappelijke variantie is totale verklaarde variantie. 
Dit is het gemiddelde van alle verklaarde varianties per item. De Eigenwaarde van een factor 
vertelt of de factor meer variantie verklaart dan een los item. Het is de som van alle 



proporties itemvarianties die 1 factor verklaart en varieert tussen de 0 en het aantal items. Dit 
moet groter zijn dan 1. Wanneer dit het geval is, is de factor wat dit betref informatief 
genoeg. Een andere eis voor een goede factor is dat de factorladingen elk hoger moeten zijn 
dan 0,45.
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