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6
Betrouwbaarheid

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is onderzoek beschreven naar de interne consistentie van de
VGK, gevolgd door test-hertestonderzoek.
Allereerst zijn meetfouten gespecificeerd die een rol kunnen spelen bij de me-
ting van de VGK schalen. Daarna zullen drie veel gebruikte meetmodellen
worden besproken en worden de resultaten gepresenteerd.

Het onderzoek naar de interne consistentie is uitgevoerd met de gegevens
van alle respondenten. In deze onderzoeksgroep zijn evenals bij de CFA over
alle groepen, vier groepen samengevoegd (n = 632).

Het onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid is uitgevoerd met de
gegevens van een groep middelbare scholieren (n = 60). Kenmerken van deze
steekproef zijn opgenomen in Tabel 5.4.

6.2 Meetprecisie, meetfouten en meetmodellen
Het onderzoek van de betrouwbaarheid heeft betrekking op drie soorten meet-
fouten: fluctuatiefouten (‘transient error’), toevallige responsfouten (‘random
response error’) en specifieke factor fouten (‘specific factor error’) (zie Schmidt,
Le, & Ileus, 2003).

Fluctuatiefouten hebben betrekking op de invloed op de testscore van (psy-
chologische) condities die als regel van voorbijgaande aard zijn maar min of
meer constant zijn tijdens de testafname, terwijl duidelijk is dat deze condities
geen deel uitmaken van het begrip dat bedoeld wordt. De stemming, het niveau
van emoties, de fysieke gesteldheid, enzovoort van een respondent zijn voor-
bijgaande condities die niet beschouwd kunnen worden als aspect van de be-
grippen die met de VGK worden gemeten, maar toch van invloed kunnen zijn
op de testscore. Deze veranderlijke condities zijn dus een bron van meetfouten.

Toevallige responsfouten zijn specifiek voor het moment van invullen van
elk der items. Dit wordt veroorzaakt door de kortstondige variaties van aan-
dacht, concentratie, mentale processen en afleiding. Deze foutenbron kan men
dikwijls reduceren door de itemscores op te tellen. Hoe meer items een schaal
of subschaal heeft, hoe minder responsfouten.
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Specifieke factor fouten komen voort uit idiosyncratische reacties van de
respondent op een aspect van de meetsituatie. Bij dit type meetfout gaat het
om de specifieke interpretatie van de respondent van aspecten van de redactie
(oftewel van de bewoordingen) van de items van de vragenlijst.

Schmidt et al. (2003) constateren dat de bijna universeel gebruikte equiva-
lentie-coëfficiënt Cronbach’s α (Cronbach, 1951; Drenth & Sijtsma, 2008)
faalt om fluctuatiefouten te beoordelen. Dit betekent dat er een foutieve schat-
ting van de betrouwbaarheid met Cronbach’s α wordt gegeven. Zij tonen aan
dat metingen van constructen, waarbij een positief affect een rol speelt, het
meest gevoelig zijn voor fluctuatiefouten. 

Sijtsma (2009) heeft er op gewezen dat Cronbach’s α geen juiste maat voor
de interne consistentie van een test is. Interne consistentie kan men beter on-
derzoeken met behulp van factoranalyse en toepassing van de item-respons
theorie, α is bijna de kleinste ondergrens voor de betrouwbaarheid die bekend
is. Door Cronbach’s α te rapporteren doen onderzoekers zichzelf tekort doordat
α een onderschatting van de betrouwbaarheid oplevert.
In dit onderzoek zal zowel Cronbach’s α als de gemaximaliseerde λ4 worden
gebruikt. Conform de aanbevelingen van Sijtsma (2009) zal ook gebruik ge-
maakt worden van factoranalyse, i.c. de covariance structure analysis proce-
dure (CSA) van Raykov (2001) waarin ook rekening wordt gehouden met de
invloed van correlaties tussen meetfouten.

6.3 Interne consistentie
De resultaten van onderzoek naar de interne consistentie staan in Tabel 6.1.
Uit Tabel 6.1 blijkt dat de betrouwbaarheden van de VGK schalen en de VGK
Totaal schaal rond of boven de waarde van .90 liggen. 

Hunsley en Mash (2007) stellen voor om bij de beoordeling van schalen voor
klinisch gebruik waarden van Cronbach’s α tussen α = .80 en α = .89 als goed
aan te merken en waarden boven α = .90 als excellent. Op basis van deze
grenswaarden kunnen de betrouwbaarheden van de VGK-schalen als ‘goed
tot excellent’ worden gekwalificeerd. 

Tegen de achtergrond van de uitgebreide discussies over de meting van be-
trouwbaarheid is het opvallend dat de betrouwbaarheidsmaten vrijwel dezelfde
uitkomsten geven voor de VGK schalen. Dit resultaat sluit echter aan bij de
uitkomsten van het simulatieonderzoek van Osburn (2000). Osburn vindt dat
Cronbach’s α in de meeste gevallen ongeveer gelijk is aan gemaximaliseerde
λ4, met uitzondering van de condities met matige of ernstige heterogeniteit
van de items. 
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6.4 Test-hertest onderzoek
Een andere methode voor het vaststellen van de betrouwbaarheid bestaat uit
het twee keer afnemen van de test met een zekere tussenperiode. De tussen-
periode moet lang genoeg zijn om herinneringseffecten te elimineren en kort
genoeg om veranderingen in wat de test meet te elimineren. De correlatie tus-
sen de scores op de eerste en tweede testafname geeft een schatting van de be-
trouwbaarheid. Omdat het hierbij gaat over een schatting van de
betrouwbaarheid in de tijd, wordt deze berekening van test-hertest stabiliteits-
coëfficiënt genoemd.

Green (2003) merkt op, dat fluctuatiefouten veroorzaakt zijn door variaties
in gevoelens, gemoedstoestanden en mentaal functioneren door de tijd heen.
Als deze fouten aanwezig zijn, is de gebruikelijke coëfficiënt α een onjuiste
schatting van de betrouwbaarheid. Green heeft een ‘ware score’ model ont-
wikkeld dat rekening houdt met fluctuatiefouten bij test-hertest data en waarbij
een betrouwbaarheidsschatting te berekenen is. Deze schatting wordt door
Green de test-hertest α genoemd: de waarde ervan is kleiner dan de coëfficiënt
α als fluctuatiefouten aanwezig zijn. Naast de gangbare correlatiecoëfficiënt
wordt in dit onderzoek ook de test-hertest coëfficiënt α van Green gebruikt.

Als derde maat bij test-hertest onderzoek is voor de equivalentie en stabili-
teit gebruik gemaakt van de equivalentie- en stabiliteitscoëfficiënt (coefficient
of equivalence and stability, CES, zie Schmidt et al. 2003). Deze maat is net
zoals de gemaximaliseerde λ4 gebaseerd op de optimale split-halves en past
het best bij het congenerische meetmodel. De berekening van deze betrouw-
baarheidscoëfficiënt houdt rekening met de drie eerder in dit hoofdstuk ge-
noemde typen meetfouten.
Aan scholieren van een scholengemeenschap is gevraagd om twee keer de
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Door Cronbach’s ! te rapporteren doen onderzoekers zichzelf tekort doordat ! 
een onderschatting van de betrouwbaarheid oplevert. 

In dit onderzoek zal zowel Cronbach’s ! als de gemaximaliseerde #4 
worden gebruikt. Conform de aanbevelingen van Sijtsma (2009) zal ook gebruik 
gemaakt worden van factoranalyse, i.c. de covariance structure analysis 
procedure (CSA) van Raykov (2001) waarin ook rekening wordt gehouden met 
de invloed van correlaties tussen meetfouten. 
 
6.3. Interne consistentie. 
De resultaten van onderzoek naar de interne consistentie staan in Tabel 6.1. Uit 
Tabel 6.1 blijkt dat de betrouwbaarheden van de VGK schalen en de VGK Totaal 
schaal rond of boven de waarde van .90 liggen.  
 
 
 
Tabel 6.1.  
Betrouwbaarheidsmaten interne consistentie van de VGK schalen  en VGK Totaal 
schaal (n=632)a 

           VGK schaal    VGK schaal  VGK- 
           Waardering     Samenwerking Totaal- schaal 
                ____________       ______________     ____________ 
Betrouwbaarheidsmaten 
 
Cronbach's !   .88   .92   .94 
 
Gemaximaliseerde #4          .89   .93   .95 
 
Raykov’s CSA  .88   .92   .94 
Opmerking. a  Zie Tabellen 4.1, 5.1 en 5.3 voor de demografische kenmerken van de 
groepen. 
 
 
 Hunsley en Mash (2007)  stellen voor om bij de beoordeling van schalen 
voor klinisch gebruik waarden van Cronbach’s ! tussen !  = .80 en !  = .89 als 
goed aan te merken en waarden boven ! = .90 als excellent. Op basis van deze 
grenswaarden kunnen de betrouwbaarheden van de VGK-schalen als 'goed tot 
excellent' worden gekwalificeerd.  
 Tegen de achtergrond van de uitgebreide discussies over de meting van 
betrouwbaarheid is het opvallend dat de betrouwbaarheidsmaten vrijwel dezelfde 
uitkomsten geven voor de VGK schalen. Dit resultaat sluit echter aan bij de 
uitkomsten van het simulatieonderzoek van Osburn (2000). Osburn vindt dat 
Cronbach’s ! in de meeste gevallen ongeveer gelijk is aan gemaximaliseerde #4, 
met uitzondering van de condities met matige of ernstige heterogeniteit van de 
items.  
 
6.4. Test-hertest onderzoek. 
Een andere methode voor het vaststellen van de betrouwbaarheid bestaat uit het 
twee keer afnemen van de test met een zekere tussenperiode. De tussenperiode 
moet lang genoeg zijn om herinneringseffecten te elimineren en kort genoeg om 
veranderingen in wat de test meet te elimineren. De correlatie tussen de scores op 
de eerste en tweede testafname geeft een schatting van de betrouwbaarheid. 
Omdat het hierbij gaat over een schatting van de betrouwbaarheid in de tijd, 

Tabel 6.1 
Betrouwbaarheidsmaten interne consistentie van de VGK schalen en VGK Totaal schaal
(n=632)a
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VGK in te vullen. Er ligt een periode van vier weken tussen de eerste en
tweede keer invullen.

De respondenten zijn middelbare scholieren uit de hoogste klassen van een
scholengemeenschap. Zij volgen MAVO, HAVO of VWO onderwijs. Leeftij-
den liggen tussen 16 en 21 jaar. De scholengemeenschap is een typische st-
reekschool in een plattelandsregio in een dunbevolkt gebied. Er is op basis
van vrijwilligheid gevraagd om mee te doen. De ouders zijn geïnformeerd en
de mogelijkheid is geboden, zowel aan de ouders en aan de leerlingen zelf,
om zonder opgave van redenen niet mee te werken aan het onderzoek. Daartoe
is het mogelijk aangeboden dat leerlingen per mail aan de onderzoeker of mon-
deling of schriftelijk bij de leerkracht aangeven niet deel te willen nemen. Er
zijn geen beloningen voor deelname gegeven.

Zestig (89%) van de 68 leerlingen die zijn benaderd hebben de VGK twee
keer ingevuld. Vijf scholieren (7%) geven aan niet mee te willen doen, waarbij
één ouder van een leerling nadrukkelijk per mail, zonder opgave van redenen,
heeft aangegeven geen toestemming te geven. Twee scholieren hebben slechts
één keer de VGK ingevuld, deze vragenlijsten zijn niet in het onderzoek op-
genomen. Van één scholier is het formulier niet bruikbaar, doordat alle vragen
met ‘zelden’ zijn beantwoord. Vier procent van de ingevulde VGK’s van het
totaal aantal leerlingen dat een VGK heeft ingevuld is aldus niet bruikbaar ge-
bleken voor het test-hertest onderzoek. Zie Tabel 5.4. voor kenmerken van de
scholieren die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Tabel 6.2. laat de resultaten zien van de twee metingen.

54

Gezinskenmerken

Tabel 6.2  
Gemiddelde waarden en standaarddeviaties van het test-hertest onderzoek bij 
middelbare scholieren (n=60). a 

           Eerste meting        Tweede meting 
         _____________                      _______________ 
  
Schalen    M     (SD)   M     (SD) 
VGK schaal 
Waardering    28.2 (5.2)   28.1 (5.6) 
 
VGK schaal 
Samenwerking   54.4 (7.2)    55.9 (7.6)  
 
VGK- Totaal schaal   84.6  (10,8)   83.9 (12.0) 
Opmerking. a  De gemiddelden schaalscores bij de eerste en tweede meting zijn niet 
significant verschillend (p >.10). 
 
 
 
 Bij veel vragenlijsten treedt tussen de eerste en tweede afname een 
vermindering van de score op zonder dat er een therapeutische interventie is 
gedaan (Lange & Appelo, 2007). Dit wordt door Jorm, Duncan-Jones en Scott 
(1989) het hertest-effect genoemd. Het hertest-effect speelt een rol als men 
veranderingen na  interventies berekent. Als er een hertest-effect is, dan dienen 
veranderingen na interventies eerst gecorrigeerd te worden voor het normale test-
hertest-effect van de vragenlijst.  
 Bij het berekenen van het hertest-effect zijn van de VGK zijn de 
richtlijnen van Lange en Appelo (2007) gevolgd. Een hertest-effect wordt 
berekend door het verschil tussen de beide meetmomenten uit te drukken in een 
percentage van de standaarddeviatie van de eerste meting. De percentages van de 
twee schalen van de VGK liggen tussen 2 en 7 %. Op grond van deze resultaten 
is het niet nodig om een hertest-effect-correctie toe te passen. 
 
  In Tabel 6.3. staan de resultaten van test-hertest coëfficiënten vermeld.  
De resultaten geven aan, dat de test-hertest coëfficiënten van de schalen r = .72 
(p < .0001) of hoger zijn. Voor beide schalen Waardering en Samenwerking 
geldt, dat over een tijdsduur van een maand de verkregen beoordelingen stabiel 
zijn. De grootte van de coëfficiënten kan als goed beoordeeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.2 
Gemiddelde waarden en standaarddeviaties van het test-hertest onderzoek bij middelbare
scholieren (n=60).a
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De gemiddelde scores van de eerste en tweede meting verschillen niet signi-
ficant (p >.10).

Bij veel vragenlijsten treedt tussen de eerste en tweede afname een verminde-
ring van de score op zonder dat er een therapeutische interventie is gedaan
(Lange & Appelo, 2007). Dit wordt door Jorm, Duncan-Jones en Scott (1989)
het hertest-effect genoemd. Het hertest-effect speelt een rol als men verande-
ringen na interventies berekent. Als er een hertest-effect is, dan dienen veran-
deringen na interventies eerst gecorrigeerd te worden voor het normale
test-hertest-effect van de vragenlijst. 

Bij het berekenen van het hertest-effect zijn van de VGK zijn de richtlijnen
van Lange en Appelo (2007) gevolgd. Een hertest-effect wordt berekend door
het verschil tussen de beide meetmomenten uit te drukken in een percentage
van de standaarddeviatie van de eerste meting. De percentages van de twee
schalen van de VGK liggen tussen 2 en 7 %. Op grond van deze resultaten is
het niet nodig om een hertest-effect-correctie toe te passen.

In Tabel 6.3. staan de resultaten van test-hertest coëfficiënten vermeld. 
De resultaten geven aan, dat de test-hertest coëfficiënten van de schalen r = .72
(p < .0001) of hoger zijn. Voor beide schalen Waardering en Samenwerking
geldt, dat over een tijdsduur van een maand de verkregen beoordelingen stabiel
zijn. De grootte van de coëfficiënten kan als goed beoordeeld worden.
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Tabel 6.3. 
Test-hertest coëfficiënten van de VGK- schalen en de VGK-Totaal schaal bij 
middelbare scholieren (n=60). 
     
        VGK schaal   VGK schaal  VGK 
        Waardering            Samenwerking Totaal-schaal 
             ___________           ______________      ____________ 
 
Test-hertest coëfficiënten 
 
Test-hertest correlatie      .77     .82     .85 
 
 
Test-hertest  !   Green   .74     .72     .81 
 
Coëfficiënt equivalentie 
en stabiliteit (CES)      .79     .81     .83 
 
 
 
 
 
6.5. Bespreking. 
In dit hoofdstuk is allereerst de interne consistentie met drie verschillende 
meetmethoden,  namelijk met Cronbach’s !, met de gemaximaliseerde #4 en met 
Raykov’s CSA onderzocht. Het onderzoek toont aan, dat de interne consistentie 
goed is voor klinisch gebruik van de schalen.  
 In een tweede onderzoek is met drie verschillen meetprocedures een test-
hertest onderzoek uitgevoerd bij adolescenten, met de gebruikelijke test-hertest 
correlatie, met de test-hertest !  van Green en met de equivalentie- en 
stabiliteitscoëfficiënt. De resultaten laten zien, dat over een periode van een 
maand stabiel gemeten kan worden.  
 De invloed van de onderzochte meetfouten is gering. 
 
 

Tabel 6.3
Test-hertest coëfficiënten van de VGK- schalen en de VGK-Totaal schaal bij middelbare
scholieren (n=60).
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6.5 Bespreking
In dit hoofdstuk is allereerst de interne consistentie met drie verschillende
meetmethoden, namelijk met Cronbach’s α, met de gemaximaliseerde λ4 en
met Raykov’s CSA onderzocht. Het onderzoek toont aan, dat de interne con-
sistentie goed is voor klinisch gebruik van de schalen. 

In een tweede onderzoek is met drie verschillen meetprocedures een test-
hertest onderzoek uitgevoerd bij adolescenten, met de gebruikelijke test-hertest
correlatie, met de test-hertest α van Green en met de equivalentie- en stabili-
teitscoëfficiënt. De resultaten laten zien, dat over een periode van een maand
stabiel gemeten kan worden.

De invloed van de onderzochte meetfouten is gering.
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