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Bijlage A

Confirmatieve factoranalyse

Goede passing (‘goodness-of-fit’) houdt in dat de correlaties tussen de items
goed kunnen worden voorspeld uit de factorladingen van de items. Voor niet-
normaal verdeelde items (hetgeen het geval is bij meerdere items van de
VGK), is een robuuste toetsing van de ‘goodness-of-fit’ beschikbaar: de
Satorra-Bentler scaled chi-square. In dit onderzoek werd voor alle CFA’s ge-
bruik gemaakt van de MLM-methode van MPlus: een robuuste versie van de
Maximum Likelihood schatting waarbij gebruik wordt gemaakt van Satorra-
Bentler scaled (mean-adjusted) chi-square (zie de handleiding van MPlus:
Muthén & Muthén, 2001). Omdat de chi-kwadraat ook afhangt van de omvang
van de onderzoeksgroep, is niet de waarde op zich van de Satorra-Bentler sca-
led chi-square (S-B χ2) als een criterium voor goede passing genomen, maar
is de S-B χ2 van het onderzochte factormodel (model 1) vergeleken met de S-
B χ2 van een eenvoudiger model, namelijk het een-factor model (d.w.z. het
model waarin alle items tot dezelfde factor behoren). Als de chi-kwadraat van
model 1 significant kleiner is dan de chi-kwadraat van het een-factor model
dan is aannemelijk dat het een-factor model niet beter past bij de gegevens
dan model 1.
Voor de beoordeling van de mate waarin een factormodel bij de gegevens past
is gebruik gemaakt van fit-indices: indices die deels gebaseerd zijn op de uit-
komsten van de chi-kwadraat toets, maar niet of nauwelijks afhangen van de
grootte van de onderzoeksgroep. De volgende fit-indices zijn gebruikt: de
comparative fit index (CFI), die de passendheid van het model (de overeen-
komsten tussen de correlaties) vergelijkt met de passendheid van een meer en
een minder restrictief model, de Tucker–Lewis Index (TLI), ook wel non-nor-
med fit index (NNFI) genoemd, die beschouwd wordt als maat voor de be-
trouwbaarheid van het factormodel, de root mean square error of
approximation (RMSEA), een gestandaardiseerde maat van de verschillen tus-
sen de waargenomen en verwachte correlaties, en de standardized root mean
square residual (SRMR) die het gemiddelde verschil tussen de waargenomen
en verwachte correlaties weergeeft. 

De gebruikelijke grenswaarden van deze indices voor voldoende respectie-
velijk uitstekende passendheid van het factormodel zijn: CFI en TLI >.90 re-
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spectievelijk >.95, RMSEA <.08 respectievelijk <.06; voor SRMR geldt een
criterium < .08, zie Hu en Bentler (1999).

Indien de fit-indices wijzen op zwakke of onvoldoende passendheid van
een model, dan kan het model aangepast worden door gebruik te maken van
de Modificatie Indices (MI’s). De MI’s geven aan (a) of een item zozeer sa-
menhangt met de items van een andere factor, dat het een lading op die andere
factor zou moeten hebben en (b) of de correlatie tussen een item-paar zoveel
sterker is dan op grond van factorladingen mocht worden verwacht, dat deze
‘extra’ correlatie in het factormodel moet worden opgenomen (de sterkere cor-
relatie wijst op de samenhang tussen de niet door het factormodel verklaarde
variantie, de ‘unieke variantie’ of ‘error variance’ van beide items). 
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