
Aantekeningenbundel te gebruiken bij het onderdeel testtheorie van 
Grondslagen psychologische diagnostiek en testtheorie. 

College: Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid kan je op verschillende manieren schatten:

1. Test-hertest methode: de correlatie tussen twee testafnames als schatting van betrouwbaarheid. 

Het probleem hierbij is het leereffect. Bij een korte tijd tussen de afnames kunnen de 

participanten zich de bedoeling van de test herinneren of er beter in worden, wat de scores kan 

beïnvloeden. Als er echter een lange tijd tussen de afnames zit, kunnen de ware scores wijzigen.

2. Paralleltest methode: correlatie tussen twee parallelle tests als schatting van betrouwbaarheid. 

Het probleem hierbij is dat strikte parallelle tests (gelijk in inhoud, moeilijkheid en vorm) 

moeilijk te realiseren zijn.

3. Split-half methode: correlaties tussen parallelle testhelften als schatting voor betrouwbaarheid. 

Het probleem hierbij ligt in de manier van het splitsen in twee delen. Elke andere tweedeling 

levert een andere schatting.

4. Kuder-Richardson formule 20. Is alleen geschikt voor dichotome itmes (goed =1, fout=0) en 

homogene sets van items.

5. Cronbachs alfa. Een populaire methode van betrouwbaarheidsschatting van testscores. Dit is 

geschikt voor items met meer dan twee geordende categorieën en inwisselbare items.

Testscores

• Systematische invloeden
o wat de test beoogt te meten
o systematische meetfout

• Toevallige invloeden

Meetmodel voor testscore

Testscore X wordt bepaald door

• latente of ware score T (true score) en
• toevallige meetfout E (error)

Xij = Ti + Eij

Xij = geobserveerde score van persoon i bij afname j

Ti = ware score van persoon i

Eij = toevallige meetfout van persoon i bij afname j (Xij - Ti)

Meetfout: toevallig of systematisch. Betrouwbaarheid is de mate van precies meten, de mate van 
herhaalbaarheid. Er is geen toevallige meetfout aanwezig.  Validiteit is de mate waarin je meet wat je wilt 

meten. De toevallige meetfout en de systematische meetfout moeten afwezig zijn. 
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Testverlenging

Bij testverlenging of testverkorting met parallelle items wordt de betrouwbaarheid van de verlengde test 

V geschat met de Spearman-Brown formule

Invloeden op schatting betrouwbaarheid

1. Lengte van de test (Spearman-Brown formule). Hoe langer de test, hoe betrouwbaarder de 

testscore.

2. Samenstelling van de groep. Een heterogene groep geeft een hogere schatting van de 

betrouwbaarheid dan een homogene groep.

3. Tijdslimiet. Bij een groot aantal goed-fout items is er door tijdsgebrek meer overeenkomst in 

antwoorden van niet gemaakt items (allemaal fout). Hierdoor wordt de betrouwbaarheid 

mogelijk overschat. Bij meerkeuze-items kan de betrouwbaarheid juist worden onderschat.

Meetfout

• spreiding van toevallige meetfout bij oneindig aantal replicaties

• indicatie voor hoe precies je meet (hoe kleiner standaardmeetfout hoe preciezer de meting)

• met de standaard meetfout kan je de betrouwbaarheidsinterval afleiden voor de ware score

Een betrouwbare meting heeft een kleine toevallige fout. Een valide meting heeft een kleine toevallige én 

systematische fout.

Operationelisering: De specificatie van operaties die nodig zijn om de bedoelde eigenschap te meten.

Operationaliseren d.m.v. een theoretisch construct (abstract kenmerk, eigenschap, latente variabele, trait 

or state)

Model klassieke testtheorie

• Testscore X (testscore) wordt bepaald door latente of ware score (T = true score) en toevallige 

meetfout E (error)

• Testscores worden beïnvloed door systematische meetfouten (fout in de test) en toevallige 

meetfouten (fout buiten de test).

• Betrouwbaarheid is de mate van precies meten, de herhaalbaarheid. Bij een betrouwbare meting 

zijn er geen toevallige meetfouten

• Validiteit is de mate waarin de test meet wat je wilt meten. Bij een valide meting zijn er geen 

systematische meetfouten én geen toevallige meetfouten.

• Oorzaken van meetfouten zijn te vinden in de inhoud: verschil tussen steekproef van items en 

domein van items, en in de tijd: het tijdstip van testafname is van invloed op testresultaat.
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Eigenschappen meetfout E:

1. Bij replicaties is verwachtingswaarde E = 0
Voor individu is gemiddelde meetfout gelijk aan nul. 

In populatie is gemiddelde meetfout gelijk aan nul.

2. Meetfout correleert in populatie niet met ware score T: ρET = 0

Meetfout komt uitsluitend door toevallige invloeden tot stand.

3. Meetfout van verschillende tests correleren niet: ρEE’ = 0, ρ : correlatie

COTAN

COTAN (De Commissie Testaangelegenheden Nederland): is een beoordelingssysteem voor de kwaliteit 

van tests en psychodiagnostische instrumenten. Dit zijn bijvoorbeeld tests, vragenlijsten en 
observatieschalen. Hieronder staat meer informatie over het doel van de beoordelingsprocedure en hoe de 

procedure werkt. Het doel hiervan is om testgebruikers te informeren. Deze informatie kan hen helpen bij 
de keuze van instrumenten. Het beoordelingssysteem kan voor hen een leidraad zijn bij de ontwikkeling 

van een test en het schrijven van een handleiding. 

1. Uitgangspunten van de testconstructie
2. Kwaliteit van het testmateriaal
3. Kwaliteit van de handleiding
4. Normen
5. Betrouwbaarheid
6. Begripsvaliditeit
7. Criteriumvaliditeit

Onvoldoende (1), voldoende (2), goed (3).

Tentamentip: In COTAN staan begrippen die ook in het tentamen gebruikt gaan worden!

Testvariantie 

Testvariantie (S2
x) is som van ware scorevariantie (S2

T) plus errorvariantie (S2
E) plus twee keer covariantie

(2STE)

S2: variantie boek: σ2

S2
x = S2

T + S2
E

Betrouwbaarheid is verhouding tussen ware scorevariantie en testvariantie.

 = aandeel van de ware score 

S2
T is onbekend, dus betrouwbaarheid moet geschat worden : ῤXX’ 

Bronnen van toevallige fouten:

• Inhoud (content sampling error): verschil tussen steekproef van items en domein van items.
• Tijd (time sampling error): het tijdstip van testafname is van invloed op het testresultaat.
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Schatting van betrouwbaarheid

1. Test-hertest betrouwbaarheid (test-retest)

Correlatie tussen testafnames X1 en X2 als schatting voor betrouwbaarheid

Problemen: leereffect, korte tijd tussen afnames zorgt voor herinnering, lange tijd voor wijziging
van de ware score. 

2. Paralleltest betrouwbaarheid (alternate form)

Correlatie tussen parallelle tests X en X ’ als schatting voor betrouwbaarheid

Problemen: moeilijk te realiseren. 

3. Split-halfbetrouwbaarheid

(gecorrigeerde) correlatie tussen parallelle testhelften als schatting voor betrouwbaarheid.

= Schatting betrouwbaarheid gehele test

RH1H2 = Correlatie tussen testhelft H1 en H2

4. Kuder Richardson formula 20 (KR-20)

o voor dichotome items (goed = 1, fout = 0)

o voor homogene set van items (eendimensionaal)

k = aantal items

pi = proportie mensen die goed geantwoord heeft

qi = proportie mensen die het antwoord fout hebben

SD2
X = variantie testscores

5. Cronbachs alfa (coëfficiënt alpha)

◦ Populaire methode betrouwbaarheidschatting testscore. 

◦ Voor items met meer dan twee geordende categorieën. 

◦ Voor ‘inwisselbare’ items.
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k = 

=

SD2
X = 

Interpretatie Cronbachs alfa:

• Gemiddelde van alle split-half betrouwbaarheden

• Ondergrens voor schatting betrouwbaarheid rxx ≥ alfa

• Alfa = 0.80 betekent dat minimaal 80% van variantie in testscores wordt veroorzaakt door 

variantie in ware scores

Testverlenging

Bij testverlenging of testverkorting met parallelle (gelijkwaardige) items, gaat het om een schatting van 

de betrouwbaarheid verlengde test V met: 

Spearman-Brown formule

v = verlengingsfactor 

rOO’ = schatting betrouwbaarheid oorspronkelijke test 

rVV‘= schatting van betrouwbaarheid na testverlenging/verkorting

Stel test met tien items: 

Verlengen met 2: v = 12/10=1.2  v < 1 bij testverkorting

Verkorten met 4: v = 6/10=0.6 v > 1 bij testverlenging

Criteria beoordeling betrouwbaarheid (COTAN):

• Belangrijke beslissingen over indidivueel niveau (selectie):
Voldoende: .80 ≤ rxx ≤ .90 goed: rxx ≥ .90

• Minder belangrijke individueel niveau (voortgang e.d.)
Voldoende: .70 ≤ rxx ≤ .90 goed: rxx ≥ .80

• Testgebruik voor onderzoek op groepsniveau
Voldoende: .60 ≤ rxx ≤ .70 goed: rxx ≥ .70
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Invloeden op de betrouwbaarheid

1. Lengte van de test: langere test is betrouwbaarder
Spearman brown formule

2. Samenstelling van de groep: heterogene groep geeft een hogere betrouwbaarheid dan homogene 

groep.

3. Tijdslimiet
Stel groot aantal goed-fout items, dan bij tijdgebrek meer overeenkomst in antwoorden van niet 
gemaakte items  overschatting betrouwbaarheid

o Speedtest
o Powertest 

Standaardmeetfout ( E ) 

• spreiding toevallige meetfout bij oneindig aantal replicaties 
• indicatie voor hoe precies je meet; hoe kleiner standaardmeetfout hoe preciezer de meting 
• met E betrouwbaarheidsinterval afleiden voor ware score

Te schatten met:

Intervalsschatting:

SE = standaardmeetfout

1/2a = 
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College: Validiteit 

Betrouwbaarheid is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor de validiteit van een test. 

Als een test onbetrouwbaar is is deze ook niet valide, maar dit geldt niet andersom. Tijdens het college 
over betrouwbaarheid werd er gesproken over een standaardmeetfout. Bij dit college gaat het over de 

term standaardschattingsfout. Maar het college begint eerst met een omschrijving van het  begrip 
validiteit.

Verschillende soorten validiteit

1. Inhoudsvaliditeit (content validity): in hoeverre representeert de inhoud van de test het gehele 

inhoudsdomein? Testafname is niet nodig, alleen het oordeel van deskundigen. Indruksvaliditeit 

(face validity): oordeel van deskundigen, geen testafname nodig.

2. Begripsvaliditeit (construct validity): hoe goed representeren items van test psychologisch 

construct dat niet direct geobserveerd kan worden?

Testafname is wel nodig. Bij de beoordeling ga je de interne structuur (homogeniteit, verwachte 

dimensies) en externe structuur na (convergente validiteit, discriminante validiteit, nomologisch 

netwerk). 

3. Criteriumvaliditeit (criterion validity): hoe hoog correleren testscores met concreet criterium?

Concurrent validiteit (heden/gelijktijdig, test voor kennis op bepaald gebied en vaardigheid op 

hetzelfde gebied), predicatieve validiteit (toekomstig, bijv. geschikdheidtest voor baan en succes 

in de baan).

Soorten validiteitsbewijs

1. Testinhoud (test content)

• Deskundigen oordeel

• Indruksvaliditeit (face validity)

2. Relaties met andere variabelen (externe structuur)

• Test-criterium

• Besliskundige modellen

• Convergente (wel samenhang) en discriminante relaties (geen samenhang)

• Multitrait-multimethod analyse

• Onderzoek bij groepen

3. Interne structuur

• Factoranalyse (zie ook het college over dit onderwerp)

4. (Antwoordproces)

5. (Gevolgen testafname)
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Cohens Kappa

Analyses voor validiteitsonderzoek

1. Factoranalyse

2. Vergelijken van groepen (t-toets, ANOVA)

3. Berekenen van samenhang met tests voor (niet) verwante constructen:
r, rho, tau, eta, phi, Cramer's V

4. Multitrek-multimethode analyse
Meerdere constructen (trekken) tegelijkertijd meten met verschillende methoden
Berekenen:

o Betrouwbaarheid van tests
o Correlaties tussen verschillende tests

Weergeven in een MTMM = MultiTrait-MultiMethod matrix
Voor de beoordeling van de begripsvaliditeit moet je alle betrouwbaarheden en correlaties 

bestuderen. 
Diagonale scores moeten hoog zijn: hoge samenhang. 

5. Multiple regressieanalyse
Doelen:

o Beoordeling criteriumvaliditeit
Hoe goed zijn we in staat om met de test het criterium te voorspellen?

o Selectie van tests voor een voorspelling
Met welke selectie van tests kan ik het criterium optimaal voorspellen?

o Voorspellen
Geef een intervalschatting met een bepaalde waarschijnlijkheid.

Interpretatie van coëfficienten

 B-coëfficiënt

• één eenheid verandering in X geeft, bij overige X-variabelen constant, zoveel eenheden toename 

in 
• gebruik voor voorspellen Y

Beta

• gestandaardiseerde b-coëfficiënt
• gebruik voor beoordelen relatieve belang van X-variabelen bij voorspelling van Y

(Interval)schatting Y:
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Standaardschattingsfout (S Y.X): Standaardafwijking van schattingsfouten (residuen)

Invloeden schatting validiteit

1. Lage betrouwbaarheid (validiteit coëfficiënt lager bij lagere testbetrouwbaarheid)

2. Keuze correlatiemaat

3. Heterogene groep

4. Contaminatie van test met criterium

5. Restriction of range (op basis van scores wordt selectie gemaakt om te kijken hoe voorspellend 

de scores zijn)

Regressieanalyse – doelen

1. Beoordeling criteriumvaliditeit

2. Selectie van tests voor voorspelling

3. Voorspellen

Valide meting

Grote ware score, kleine toevallige fout èn kleine systematische fout. 

Hoe hoog correleren testscores met het concreet criterium?

• Verleden (postdictie): test voor stoornis en mate van traumatische beleving in het verleden.

• Heden (paradictie): test voor kennis op bepaald gebied, en een vaardigheid op dit gebied. 

(simulator / echt)

• Toekomst (predictie): geschiktheidstest voor een baan en het succes bij deze baan. 

Beoordelen criteriumvaliditeit: toetsen van theoretisch verwachte samenhang tussen testscore en 

criterium.  De testscore X bestaat uit: ware score, systematische fout en de toevallige fout. 

Betrouwbare meting: grote ware score, kleine toevallige fout, systematische fout ongeveer gelijk.

Validiteitscoëfficiënt rxy: correlatiecoëfficiënt voor samenhang testscore X en criterium Y. 

Gebruiksdoelen testscores:

1. Beschrijven

2. Classificeren

3. Voorspellen

4. Verklaren 

5. Indiceren 
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College: Factoranalyse

Doelen factoranalyse

1. Beoordelen dimensionaliteit van test (begripsvaliditeit):
Vind je het aantal theoretisch veronderstelde dimensies (factoren)?

◦ Confirmerende factoranalyse

2. Datareductie methode:
Kunnen we informatie uit groot aantal items samenvatten in klein aantal nieuw te construeren 

variabelen (factoren)?
◦ Explorerende factoranalyse

Stappen in analyse

• Keuze factormodel (PCA, PAF)
• Bepalen aantal factoren
• Interpreteren factoren
• Bepalen kwaliteit factoroplossing
• (Testconstructie)

WAIS-III: intelligentietest, bestaat uit 11 subtests. Kijken naar samenhang tussen testscores, 2 factoren: 

verbaal en performaal.  In praktijk begin je vaak met hoofdcomponentenanalyse, als daar niks uitkomt 
dan interpreteer je dat met de factoranalyse.

Factorscore

• Voor ieder individu is er een factorscore F op elke factor

• Voor persoon i is Fji de gewogen som van k gestandaardiseerde items.

• F is een nieuwe variabele

• Maximaal aantal factoren is gelijk aan totaal aantal items (k)

Eigenwaarde: verklaarde variantie in alle items door factor

Scree-plot - kies aantal factoren gelijk aan het aantal voor de knik in de grafiek

Roteren

• Het roteren van de factoroplossing is een hulpmiddel bij interpretatie v/d factoren

• Assen (factoren) draaien zodat ze beter door de clusters van de items gaan

• Er bestaan twee vormen: orthogonale (rechte) rotatie en oblique (scheve) rotatie

• Na rotatie laadt elk item hoog op de ene factor en laag op de andere factor (‘simple structure’).
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Orthogonaal ongecorreleerde factoren, assen blijven ook na rotatie loodrecht op elkaar staan

Oblique gecorreleerde factoren mogelijk, assen niet loodrecht op elkaar

Factoranalyse

• Hoofdcomponentenanalyse (Principal Components Analyses)
• Factoranalyse (Principal Axis Factoring); met U

Geobserveerde variabele (X , ZX)

X = individuele score op item

ZX = X getransformeerd naar z-score

Factorlading (a): Correlatie van item met factor = sterkte van de invloed van een factor op een bepaalde 
score. Tussen -1 en +1. 

NB. Concrete a-waarden worden geschat.

Factor (F): Achterliggende verklaring voor variatie in en samenhang tussen items.

Unieke factor (u): Unieke factor voor de specifieke en error variantie.

Vergelijking voor factorscore (F)

Fji  = a1j Z1i + a2j Z2i + … + akj Zki

Fji = factorscore op facor j voor persoon i

a1j = facorlading a van gestandaardiseerd item 1 voor factor j

Z1j = gestandaardiseerde score van persoon i op item 1

Factorscore F

• Voor ieder individu een score op (elke) factor.

• Voor persoon i is Fji de gewogen som (lineaire combinatie) van k gestandaardiseerde items.

• F is een nieuwe variabele.

• Verdeling factorscores: gemiddelde = ...; standaardafwijking = … confirmerende factoranalyse: 

nagaan of 

Aantal mogelijke factoren: Maximaal aantal factoren is gelijk aan totaal aantal items (k).

Doel factoranalyse: Met zo weinig mogelijk factoren zo veel mogelijk variantie in items verklaren 

(datareductie).

Verklaarde variantie factoren:

• Factor 1: verklaart zo groot mogelijk deel van testvariantie

• Factor 2: verklaart zo groot mogelijk deel van restvariantie

• Factor k: verklaart zo groot mogelijk deel van restvariantie
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Voorlopige keuze aantal factoren: Gebaseerd op verklaarde variantie door factoren (statistisch criterium)

Totale variantie in items: per item: variantie = 1; totale variantie = aantal items = k

Eigenwaarde (λ) van factor: verklaarde variantie in alle items door factor

Eigenwaarde van factor t

Factorlading van item g op t

Eigenwaarde-criterium (Kaiser-Guttman criterium): Kies, in eerste instantie, voor aantal factoren met 
eigenwaarde groter dan 1. 

Knik-criterium: Kies aantal factoren gelijk aan aantal voor de knik in de grafiek van een scree-plot:

• Item met hoogste lading is meest kenmerkend voor factor

• Loop items in aflopende lading af

• Gebruik de items met |a| > .3 (of .4 of .5 of .6 ...)

Roteren: 

• Roteren is hulpmiddel bij interpretatie factoren.

• Assen (factoren) draaien zodat ze beter door clusters van items gaan.

• Twee vormen: orthogonale (rechte) rotatie en oblique (scheve) rotatie.

o Resultaat Orthogonale rotatie: Ongecorreleerde factoren, assen blijven ook na rotatie 

loodrecht op elkaar staan.

o Resultaat oblique rotatie: Na rotatie gecorreleerde factoren mogelijk, assen niet 

loodrecht op elkaar (zie in SPSS de factor correlatiematrix)

• Na rotatie laadt elk item hoog op ene factor en laag op andere factor (‘simple structure’).

Eenvoud van structuur (Simple structure):

• Op elke factor klein aantal items met sterke lading.

• Op elke factor groot aantal items met zwakke lading.

• Elk item bij voorkeur op één factor een sterke lading.
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