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Hoofdstuk 7 

De beïnvloedbaarheid van interbeoordelaarsbetrouwbaarheids-

coëfficiënten 

Belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke factoren van invloed zijn op de hoogte van de in 

onderzoek gerapporteerde interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De invloed van de volgende factoren 

kon worden vastgesteld: 

- Heterogeniteit van de steekproef: hogere IBB-waarden bij grotere heterogeniteit; 

Variantie binnen profielen (indien de IBB over scoreprofielen wordt berekend): grotere variantie 

leidt tot hogere IBB-waarden; 

- Aantal gecombineerde items: hoe meer, des te hoger is de IBB; 

- Aantal samengevoegde beoordelaars: hoe meer, des te hoger is de IBB; 

- Groeps- versus individuele beoordelingen: hogere waarden bij groepsbeoordelingen; 

- Het al dan niet negeren van nulscores: negeren leidt tot hogere IBB-waarden; 

De wijze waarop gemeenschappelijke nulscores worden aangepakt: het paarsgewijs 

gemeenschappelijke nulscores weglaten leidt tot lagere IBB-waarden dan wanneer dit 

groepsgewijs gedaan wordt; 

- Het berekenen van de IBB over functies, of over scoreprofielen: bij een heterogene set van items 

zal de IBB over scoreprofielen (doorgaans) een hogere waarde opleveren; 

- Keuze van de IBB-maat: een 'relatieve' IBB-maat zal doorgaans hoger zijn dan een 'absolute'. 

Gepleit wordt voor een doorzichtige rapportage van IBB-waarden waarbij altijd de basiswaarde 

van de IBB gerapporteerd zou moeten worden (voor één item en één beoordelaar). Wordt de IBB op 

schaalniveau berekend, dan dient in ieder geval het aantal items waarop de schaalscores gebaseerd 

zijn, te worden vermeld. Daarnaast zou aangegeven moeten worden of gemeenschappelijke nulscores 

een rol spelen en zo ja, hoe daarmee is omgegaan. Tot slot is het zinvol aan te geven voor welke 

steekproef het desbetreffende instrument bedoeld is en in hoeverre de onderzoekssteekproef hiervoor 

representatief is. 
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In de hoofdstukken 4 en 6 stond onderzoek naar de IBB bij functieanalyse centraal. Uit 

dit onderzoek komt naar voren dat de hoogte van de IBB sterk kan variëren, afhankelijk van 

de wijze waarop deze wordt berekend of gerapporteerd. In dit hoofdstuk worden de aspecten 

die de IBB kunnen beïnvloeden besproken. Onderzoek naar de IBB is overigens niet alleen 

relevant voor de beoordeling van functies, maar ook voor het beoordelen van personen (zoals 

bij prestatiebeoordeling in functies, selectie-interviews, of assessment centers) en van 

aspecten van organisaties (zoals organisatiecultuur, organisatiebeleid). 

Uitgangspunt bij het vaststellen van de IBB is dat er een bepaald 'object of 

measurement' (Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam, 1972) wordt beoordeeld (functies, 

personen, organisatieaspecten) door meerdere beoordelaars aan de hand van meestal meerdere 

items of variabelen. Indien de beoordeling op meerdere items of variabelen plaatsvindt, 

kunnen drie facetten worden onderscheiden, namelijk het te meten object, de beoordelaars en 

de items of variabelen. 

De formule voor de IBB die hier wordt gehanteerd is: 

MS binnen 

IKCk= 1 -

IVlo tussen 

Hierin is IKCk: de intraklasse correlatie berekend voor de gegevens van k beoordelaars. Met 

behulp van de Spearman Brown formule (zie paragraaf 2.3, formule 2) is deze naar IKC, (de 

basiswaarde) terug te transformeren; MS bi]men is de 'error'variantie en MS tassai is de variantie 

tussen meetobjecten. 

In de formule is te zien dat de verhouding tussen de foutenvariantie (MS biime„) en de 

variantie tussen meetobjecten (MS ^^) de hoogte van de IBB bepaalt, dat wil zeggen: hoe 

kleiner deze verhouding is des te hoger is de IBB. De IBB wordt dus groter als de variantie 

tussen meetobjecten groter wordt, of als de feitelijke foutenvariantie kleiner wordt. Aan beide 

vormen van variantie wordt in de volgende paragraaf uitgebreid aandacht besteed. 
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7.1 Vergroting variaiitie tussen meetobjecten 

Door een meer heterogene set van functies te kiezen wordt de variantie tussen functies 

groter en daarmee de IBB. In het betrouwbaarheidsonderzoek bij de beoordeling van functies 

op functiezwaarte en persoonsattributen (zie tabel 6.2.6) was dit effect zichtbaar. Indien 

functies van twee WPS-versies bij elkaar werden gevoegd, steeg de IBB bijvoorbeeld bij het 

inschatten van het niveau van verbaal redeneren van . 13 naar .51. 

Bij veel onderzoeken, die betrekking hebben op een beperkt aantal functies en op 

relatief veel variabelen, wordt vaak de IBB per functie berekend over item-scores (dit geldt 

bijvoorbeeld voor het meeste PAQ-onderzoek, zie onder meer McCormick, Jeanneret & 

Mecham, 1972). Net zoals de variantie tussen functies van invloed is op de IBB, geldt dat 

voor de variantie tussen itemscores. Niettemin is de variantie tussen items doorgaans minder 

het onderwerp van onderzoek bij het bepalen van de IBB, omdat het er bij deze 

meetinstrumenten uiteindelijk om gaat de variantie tussen functies te kunnen vaststellen. De 

variantie tussen items waaruit het instrument is opgebouwd, is minder relevant, tenzij het om 

interne consistentieonderzoek gaat (maar dan is variantie tussen items juist ongewenst). 

Als de variantie tussen items relatief laag is en de IBB over items per meetobject 

berekend wordt, zal ook de IBB laag zijn. De variantie tussen items of variabelen van 

functieanalyse-instrumenten kan beïnvloed worden door het aantal factoren dat aan een 

meetinstrument ten grondslag ligt. Naarmate functies op meer algemene globale aspecten 

beoordeeld worden, zal de variantie tussen items waarschijnlijk afnemen. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het inschatten van de functiezwaarte (zie paragraaf 5.1), maar het zou ook 

wel eens van toepassing kunnen zijn bij het beoordelen van het belang van algemene 

persoonskenmerken voor functies. Dit zou tevens de verklaring kunnen zijn voor de bevinding 

dat bij het inschatten van het belang van algemene persoonsattributen, de IBB berekend per 

functie over items doorgaans laag is (Voskuijl, 1996). 

De variantie tussen meetobjecten of items kan ook groter worden door nulscores in de 

berekeningen van de IBB mee te nemen. Een dergelijke score wordt gegeven wanneer een 

item voor een functie niet relevant is. Als de nulscoreproblematiek genegeerd wordt, is het 

mogelijk de IBB positief te beïnvloeden door niet relevante items toe te voegen, of functies 

aan de steekproef toe te voegen die op een gedeelte van alle items een score groter dan nul 

hebben. Weglating van gemeenschappelijk niet relevante scores, zoals bij enkele onderzoeken 

met betrekking tot de PAQ gedaan is, leidde tot lagere IBB-waarden (Friedman & Harvey, 
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1986; Cornelius, DeNisis & Blencoe, 1984). Uit het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 

6 komt naar voren dat de wijze van vaststellen van de relevantie van items tot verschillende 

betrouwbaarheidswaarden kan leiden. Indien de relevantie wordt vastgesteld in een hele 

beoordelaargroep is de betrouwbaarheid hoger dan wanneer paarsgewijs wordt vastgesteld wat 

de niet relevante items zijn. Bij de laatste handelwijze worden alle gemeenschappelijke 

nulscores die de IBB kunnen verhogen echt weggelaten. 

Friedman en Harvey (1986) lieten in hun onderzoek items weg, waaraan door experts 

een score lager dan .5 gegeven was; Cornelius e.a. (1984) lieten items weg die door de 

beoordelaargroep (rond de vijf beoordelaars) als zijnde niet relevant waren gescoord. Uit het 

onderzoek beschreven in paragraaf 6.3 blijkt dat dit laatste niet voldoende is, omdat 

paarsgewijze gemeenschappelijke nulscores toch nog de correlaties tussen te vergelijken 

itemscores (van beoordelaars, of in paragraaf 6.3 van attribuutprofielen van functies) kunnen 

verhogen. 

Door de IBB te berekenen van gemeenschappelijk als relevant aangemerkt items, 

wordt als het ware de relevantie van items constant gehouden. Hierdoor kan, onafhankelijk 

van de relevantie van items, beter worden onderzocht in hoeverre beoordelaars onderscheid 

tussen de verschillende schaalwaarden maken als meetobjecten beoordeeld worden. De 

nulproblematiek speelt bij deze betrouwbaarheidsmaten dan uiteraard geen rol meer. Of 

nulscores een rol spelen zal waarschijnlijk ook beïnvloed worden door het abstractieniveau 

van metingen; naarmate meetobjecten op meer concrete en specifieke aspecten beoordeeld 

worden, kunnen meer nulscores ontstaan, dan wanneer meetobjecten op algemene, globale 

dimensies beoordeeld worden. 

7.2 Vermindering van foutenvariantie 

De nulscoreproblematiek is ook van invloed op de hoeveelheid foutenvariantie, want 

door gemeenschappelijke nulscores mee te nemen in de analyses, wordt de totale 

foutenvariantie naar verhouding kleiner. De hoeveelheid foutenvariantie kan ook beïnvloed 

worden door de gekozen betrouwbaarheidsmaat. Een 'absolute' betrouwbaarheidsmaat, 

waarbij systematische verschillen tussen beoordelaars ook als 'error' gezien worden, zal lager 

uitvallen dan een 'relatieve' betrouwbaarheidsmaat. 

De hoeveelheid foutenvariantie kan verder worden verkleind door het gemiddelde te 

berekenen van gegevens van meerdere beoordelaars en over beoordelaargroepen de IBB te 
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berekenen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Davis en Sauser (1991), waarbij twee 

sets individuele gegevens van zes beoordelaars werden samengevoegd en deze 'groeps'-

gegevens werden vergeleken. De IBB voor afzonderlijke functiewaarderingsdimensies bleek 

rond de .89 te liggen. In feite is de op deze wijze verkregen betrouwbaarheidsmaat equivalent 

aan een IKCk-maat, waarbij de intraklasse correlatie voor de gegevens van k beoordelaars in 

één keer uitgerekend wordt. Zolang in onderzoek duidelijk gerapporteerd wordt dat het om 

een IKCk-maat gaat, kan met behulp van de Spearman Brown formule eenvoudig IKC, 

berekend worden. Niet in al het onderzoek wordt dit duidelijk gerapporteerd; vaak blijkt pas 

na zorgvuldig lezen dat het om IKCk-maat gaat. Campion, Purseil en Brown (1988) 

rapporteerden bijvoorbeeld in de samenvatting van hun onderzoek naar de IBB bij selectie-

interviews een IBB van .88. Bij nadere bestudering van de tekst bleek het hier om een IKC3-

maat te gaan, deze waarde getransformeerd naar IKC, is gelijk aan .70. 

In plaats van scores van beoordelaars te middelen kunnen ook de scores over 

verschillende items worden gemiddeld. De IBB berekend voor een combinatie van items, zal 

in de meeste gevallen hoger zijn dan wanneer de IBB op itemniveau berekend wordt. Voor 

schalen die worden gevormd door items die theoretisch gezien hetzelfde meten, lijkt het voor 

de hand te liggen de IBB op het niveau van schalen te bepalen. Bij functieanalyse is het 

gebruikelijk om de IBB op itemniveau te berekenen. Het is niet altijd duidelijk welke items 

bij elkaar gevoegd zouden kunnen worden tot een schaal. De IBB over samengevoegde 

itemscores zal echter veel hoger zijn. Het is derhalve wenselijk het aantal items te vermelden 

wanneer op schaalniveau een IBB bepaald wordt. 

Het is opmerkelijk dat bij schaalconstructie het aantal items veel minder benadrukt 

wordt dan het aantal beoordelaars bij het bepalen van de IBB. Bij de IBB is het gebruikelijk 

de gemiddelde interbeoordelaarscorrelatie te vermelden (IBB op grond van gegevens van 

meerdere individuele beoordelaars), terwijl bij schaalconstructie vaak de gemiddelde 

interitemcorrelatie niet vermeld wordt. Een hoge Cronbach alpha staat niet zonder meer garant 

voor een betrouwbare unidimensionele schaal (Cortina, 1993). De gemiddelde 

interitemcorrelatie, de standaarddeviatie van deze interitemcorrelaties (precisie) en het aantal 

items geven in combinatie met elkaar meer inzicht in de feitelijke betrouwbaarheid (Cortina, 

1993). 

In feite zal zowel vergroting van het aantal items als van het aantal beoordelaars tot 

een hogere betrouwbaarheid leiden. Dat het aantal items van invloed is op de IBB blijkt onder 
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meer uit onderzoek naar de betrouwbaarheid van functiewaardering. De IBB van individuele 

items ligt rond .60 (zie meta-analyse hoofdstuk 4). Als het om de puntentotaalscore gaat is de 

IBB hoger, namelijk tussen de .90- .95 (Madigan, 1985; Lawshe & Wilson, 1947). Uit het 

onderzoek beschreven in paragraaf 6.2 bleek de betrouwbaarheid van de gecombineerde 

scores .81 te zijn (berekend over met elkaar gecombineerde M&S- en A&D-functies), terwijl 

deze op itemniveau gelijk was aan .61. Ook bij de WPS-gedragsitems leidde het combineren 

van itemscores tot somscores per gedragscategorie tot een hogere betrouwbaarheid. De 

betrouwbaarheid steeg bij berekening over functies van .02 naar . 13 en bij weglating van niet 

relevante items of categorieën van .03 naar .35, indien alleen relevante items of categorieën 

bij de analyses werden betrokken. 

Het is vreemd dat in onderzoek naar de IBB op andere terreinen dan functieanalyse, 

zoals bij prestatiebeoordeling, of het beoordelen van kandidaten in een selectie-interview, het 

aantal items vaak niet eens genoemd wordt. Zo spreken Motowidlow, Carter, Dunnette, 

Tippins, Werner, Burnett & Vaughan (1992) in een aantal onderzoeken rondom selectie-

interviews van 'de' IBB van 'het' selectie-interview en wordt de waarde van .64 vermeld, 

terwijl het om een gecombineerde totaalscore gaat, die tot stand is gekomen door tien 

subdimensies bij elkaar op te tellen. Rothstein (1990) vindt in een meta-analyse over 

prestatiebeoordelingsgegevens een gemiddelde IBB van .50 voor gesommeerde ratings, 

zonder aantallen items te noemen op grond waarvan deze scores tot stand gekomen zijn. 

Visweran en Ones (1996) vinden een vergelijkbare waarde van .52 voor 

prestatiebeoordelingsdimensies, waarbij het eveneens onduidelijk is uit hoeveel items deze 

dimensies opgebouwd zijn. In het onderzoek van Conway, Jako en Goodman (1995) naar 

mogelijke determinanten van de IBB bij interview-beoordelingsgegevens is het aantal items 

waarop totaalscores gebaseerd zijn niet als mogelijke moderator meegenomen. Wel blijkt uit 

hun onderzoek dat de mate van standaardisatie van prestaties ('overall' evaluatie vs. aparte 

dimensies beoordelen vs. afzonderlijke items 'mechanisch' combineren) effect heeft op de IBB 

(zie ook Jako & Murphy, 1990). Ook uit ander onderzoek blijkt dat door gegevens samen te 

voegen een hogere IBB behaald wordt, dan bij beoordelingen op individuele items. Zo vonden 

Conway en Hufcut (1997) hogere betrouwbaarheden bij samengestelde beoordelingen in 

vergelijking met de betrouwbaarheid van aparte beoordelingen. Salgado en Moscoso (1996) 

vonden in een meta-analyse van prestatiebeoordelingsgegevens een gemiddelde IBB van .40 

voor 'single-scale-ratings' en .62 voor de 'composiet'-scores. Ook blijkt uit het onderzoek van 
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Lee, Malone en Greco (1981) rond prestatiebeoordeling dat wanneer prestatiedimensies op 

globale wijze direct beoordeeld worden, de IBB lager is (.47) dan wanneer meerdere items 

gebruikt worden om prestaties op de desbetreffende dimensies in te schatten (.57). 

Dat het aantal items in bovengenoemde onderzoeken over het algemeen niet genoemd, 

of als factor meegenomen wordt, is opmerkelijk. Ons inziens lijkt het aantal items (of scores) 

dat ten grondslag ligt aan een totaalscore de belangrijkste determinant te zijn van gevonden 

verschillen in de IBB. De homogeniteit van een schaal (de hoogte van de interitemcorrelaties) 

zal hierbij van invloed zijn. Verwacht wordt dat hoe hoger de interitemcorrelaties zijn, des te 

sterker de IBB omhoog zal gaan indien meerdere items bij elkaar gevoegd worden. Om meer 

zicht te krijgen op de invloed van het aantal items die met elkaar gecombineerd worden bij 

betrouwbaarheidsonderzoek, lijkt het zinnig juist wel het aantal items waarop totaalscores 

gebaseerd zijn te noemen en liefst ook op itemniveau een IBB-score te berekenen. 

7.3 Eenduidige en doorzichtige rapportage 

Om meer inzicht te kunnen krijgen in wat de IBB beïnvloedt en gezien de genoemde 

mogelijkheden de IBB te beïnvloeden, wordt voorgesteld in onderzoek naar de IBB altijd de 

volgende aspecten te vermelden: 

Ten eerste lijkt het zinvol om in onderzoek altijd de basiswaarde van de IBB te 

rapporteren, dat wil zeggen voor één beoordelaar en één item. Indien de IBB berekend 

wordt op schaalniveau, dient in ieder geval het aantal items vermeld te worden waarop 

schaalscores gebaseerd zijn. 

Ten tweede is het belangrijk dat aangegeven wordt voor welke functies (of andere 

meetobjecten) het desbetreffende instrument of de set van variabelen gebruikt wordt. 

Vervolgens is het belangrijk de samenstelling en de oorsprong van de steekproef uitvoerig 

te beschrijven. 

Ten derde is het belangrijk te vermelden in welke mate nulscores voorkomen in de 

beoordelingen en hoe gemeenschappelijke nulscores behandeld zijn. 
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