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Woordenn van samenvattende aard 

Hett proefschrift vangt aan met het definiëren van een begrippenkader ten einde de onder-
zoeksvraagg van het proefschrift te formuleren. Dit geschiedt ook in deze samenvatting, waarna 
wordtt aangegeven wat er in het proefschrift gedaan is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Eenn meetsysteem is de verzameling van instrumenten en activiteiten die tot het toekennen van 
waardenn aan eigenschappen van objecten leiden ten einde de empirische relaties tussen objecten 
tee karakteriseren. Men onderscheidt verschillende typen meetsystemen afhankelijk van het type 
verzamelingg waaruit de toegekende waarden afkomstig zijn. Als deze verzameling uit slechts 
tweee waarden bestaat, zeg, 0 en 1, spreekt men van een binair meetsysteem. Het resultaat van 
hett meten van twee objecten met een binair meetsysteem is dat we enkel kunnen vaststellen 
datt de objecten - met betrekking tot de gemeten eigenschap - gelijk zijn danwei verschillen. 
Eenn ordinaal meetsysteem kent waarden toe uit een verzameling bestaande uit meer dan twee 
waarden.. Deze verzameling dient van een ordening voorzien te zijn. Ter illustratie: beschouw 
eenn ordinaal meetsysteem dat de kwaliteit van koffie meet. Dit meetsysteem kan de waarden 
'goed',, 'matig' en 'slecht' toekennen. Deze drie waarden representeren de kwaliteit van koffie, 
waarbijj  de waarde 'goed' kwalitief beter is dan de andere waarden, en de waarde 'matig' kwal-
itieff  beter dan de waarde 'slecht'. Zo'n meetsysteem stelt ons in staat verschillende kwaliteiten 
koffiee te onderscheiden. Een continu meetsysteem kent waarden toe uit een verzameling met 
overaftelbaarr veel waarden. Deze verzameling kent een ordening en een afstandsmaat. Tussen 
elkee twee waarden van deze verzameling ligt een waarde die eveneens in de verzameling zit. 
Eenn voorbeeld van een continue meting is het meten van het gewicht van een pak koffie in 
grammen. . 

Mett precisie wordt bedoeld de mate waarin een meetsysteem bij herhaald meten van de eigen-
schapp van een object vergelijkbare resultaten levert. Precisie van een meetsysteem wordt on-
derzochtt met een meetnauwkeurigheidsexperiment. Het proefschrift heeft ten doel methoden 
enn statistische modellen te ontwikkelen die de precisie van binaire en ordinale meetsystemen 
vaststellen. . 

Hoofdstukk 1 van het proefschrift legt zich erop toe het bovenstaande voor de lezer uiteen te 
zetten.. Het hoofdstuk sluit af met een voorbeeld dat illustreert hoe heden ten dage de precisie 
vann een continu meetsysteem in de industrie aangepakt wordt. 

Hoofdstukk 2 begint met de constatering dat de methode om de precisie van een continu meet-
systeemm te bepalen niet gepast is om de precisie van een binair meetsysteem te bepalen. Der-
halvee legt hoofdstuk 2 zich erop toe te komen tot een alternatieve methode om de precisie 
vastt te stellen van een binair meetsysteem. Enerzijds is het probleem hierbij dat een ander 
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modell  geponeerd moet worden om de uitkomsten van het meetnauwkeurigheidsexperiment te 
beschrijven.. Anderzijds moet een nieuwe operationalisatie van precisie in termen van dit model 
gevondenn worden. De methode die wordt voorgesteld is de latente-klassenmethode. Deze 
methodee biedt een heldere beschrijving van een meetnauwkeurigheidsexperiment door middel 
vann het latente-klassenmodel. In termen van dit model is het mogelijk de precisie van een binair 
meetsysteemm te operationaliseren. Verder wordt de latente-klassenmethode vergeleken met in 
omloopp zijnde methoden. Het blijkt dat aan de concurrerende methoden nadelen kleven. Dien-
tengevolgee komt de latente-klassenmethode als favoriet uit de bus. 

Vervolgenss wordt in hoofdstuk 3 het latente-klassenmodel nader onder de loep genomen. Aller-
eerstt wordt aangetoond dat het latente-klassenmodel niet identificeerbaar is. Dit is wel een 
vereistee om de parameters van het model éénduidig te kunnen schatten. Het blijkt dat indien 
dee parameterruimte beperkt wordt, het latente-klassenmodel wel identificeerbaar is. Dit maakt 
dee weg vrij om schatters voor de parameters van het latente-klassenmodel te vinden. Met be-
hulpp van de momentenmethode worden schatters ontwikkeld. De asymptotische distributie van 
dezee schatters wordt bepaald. Ook worden meest aannemelijke schatters ontwikkeld, alsmede 
hunn asymptotische verdeling. Tot slot wordt aangegeven dat deze twee schattingsmethoden 
vergelekenn kunnen worden op basis van de grootte van hun betrouwbaarheidsintervallen alswel 
opp basis van goodness-of-fit statistieken. 

Hoofdstukk 4 werpt zich op de vraag hoe de precisie van ordinale meetsystemen bepaald kan 
worden.. Het begint met een inventarisatie van de gangbare methoden. Twee knelpunten wor-
denn geconstateerd: a) het ontbreken aan een afstandsmaat op de ordinale schaal, en b) dat 
dee natuurlijke aanname van een symmetrische meetfout niet gehandhaafd kan blijven op een 
(begrensde)) ordinale schaal. Om deze knelpunten te omzeilen worden aannamen gemaakt. 
Allereerstt dat de grootheid die door het meetsysteem gemeten wordt in werkelijkheid con-
tinuu is. Bijvoorbeeld: indien wij de kwaliteit van koffie met behulp van het voornoemde 
ordinalee meetsysteem meten, zit hier eigenlijk een meer geleidelijke schaal onder (die con-
tinuu verondersteld wordt) en geïnterpreteerd kan worden als 'kwaliteit van koffie'. Het meet-
systeemm beeldt deze continue schaal af op een ordinale. Indien dit een valide aanname is, 
wordtt voorgesteld dat de ordinale schaal van een metriek voorzien kan worden die afkomstig 
iss van de onderliggende continue schaal. Gebaseerd op deze aanname worden methoden ont-
wikkeldd die ons in staat stellen de operationalisatie van precisie voor ordinale meetsystemen, 
dee intraklassen-correlatiecoëfficiënt, te schatten. Indien bovenstaande aanname van een on-
derliggendee continue grootheid niet houdbaar is, worden verdelingsvrije methoden voorgesteld. 
Dezee hebben echter het manco dat hun resultaten lastig te interpreteren zijn. 

Hett proefschrift wordt afgesloten met een handleiding voor de gebruiker van de gepresen-
teerdee methoden. Dit geschiedt door de gebruiker te dwingen de probleemstelling helder te 
definiëren.. Vervolgens wordt voorschreven welke methode de gebruiker dient toe te passen. 
Eenn proefopzet voor het meetnauwkeurigheidsexperiment wordt dan voorgesteld. Praktische 
tipss aangaande de uitvoering van dit experiment worden aangereikt. Zijn de data vergaard, dan 
wordtt geïllustreerd hoe de data te analyseren. Tot slot worden criteria gegeven die uitsluitsel 
gevenn of de precisie van het meetsysteem toereikend is. 


