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10. NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Conceptuele problemen in de 
psychometrie 

Meten speelt een belangrijke rol in de psychologie. Of het nu gaat om het toepassen 
van persoonlijkheidstests in sollicitatieprocedures, om onderzoek naar de effec
tiviteit van psychotherapie, of om het vaststellen van verschillen in intelligentie 
tussen bepaalde bevolkingsgroepen: de psycholoog meet veel en graag. Het meten 
van psychologische eigenschappen zoals intelligentie, persoonlijkheid, of mate van 
depressiviteit, verloopt ongeveer als volgt. Personen worden geconfronteerd met 
een aantal vragen, problemen, of stellingen. Die worden in de psychologie 'items' 
genoemd. Mensen geven dan een respons op die items. Vervolgens worden de re
sponsen op de verschillende items op een of andere manier gecombineerd tot een 
totaalscore. Die totaalscore wordt dan beschouwd als een meting van de psychol
ogische eigenschap in kwestie. Het idee achter zo'n procedure is eenvoudigweg dat 
personen die depressiever zijn eerder 'ja' zullen antwoorden op de vraag 'Slaapt 
U slecht?', en dat intelligentere mensen eerder zullen zien welk cijfer er moet vol
gen in de reeks '1 , 1, 2, 3, 5, 8, ..'. Depressieve mensen zullen meer en ernstiger 
depressieve klachten hebben, en intelligentere mensen zullen meer en moelij ker prob
lemen oplossen. Derhalve zal variatie in testscores samenhangen met variatie in de 
te meten eigenschap. Dat is het basisidee van meten in de psychologie. 

Helaas zijn de scores op psychologische tests niet altijd even makkelijk te in
terpreteren. Hoe weet de psycholoog bijvoorbeeld dat de IQ-test daadwerkelijk 
intelligentie meet? En zo ja, hoe precies is de meting dan? Hoe kan hij dat na
gaan? Wat is dat eigenlijk, intelligentie? Het beantwoorden van dit soort vragen 
is erg belangrijk, maar wordt bemoeilijkt door het feit dat psychologen geen goed 
inzicht hebben in de processen die in het hoofd plaatsvinden op het moment dat 
een persoon een vraag beantwoordt. Kort gezegd komt het erop neer dan men niet 
precies weet hoe een persoon tot zijn antwoord komt, en daardoor is onduidelijk 
wat er gemeten wordt. Dat is niet het enige probleem. Omdat mensen altijd wel 
antwoord geven op vragen als ze daartoe worden aangespoord - ook als die vragen 
helemaal niets met de te meten eigenschap te maken hebben - en omdat mensen 
niet bijster consistent zijn - sommige mensen maken bijna alle moeilijke vragen in 
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een intelligentietest goed, maar missen nu net dat ene makkelijke item - kunnen 
testscores niet beschouwd worden als een perfecte meting van psychologische eigen
schappen. Daarom worden, om na te gaan hoe goed de metingen zijn, statistische 
modellen gebruikt. 

Als psychologen echt wisten hoe de geobserveerde responsen op items samenhin
gen met de te meten eigenschap, dan zouden zulke modellen wellicht niet nodig zijn. 
Maar ze zijn dus wel nodig. En het interessante probleem doet zich nu voor, dat de 
psycholoog in de analyse van testresultaten wordt gedwongen bepaalde veronder
stellingen te doen over de verhouding tussen de testscores en de te meten eigenschap. 
Die veronderstellingen zitten in de statistische modellen, maar hoeven niets met in
houdelijke theorie te maken te hebben. Omdat er meerdere soorten modellen zijn, 
moet de psycholoog er een kiezen. Daarmee kiest hij, meestal impliciet, ook voor 
een bepaalde visie op wat een psychologische eigenschap is en hoe die te maken heeft 
met de testscores. Over die visies gaat dit proefschrift. Ik bekijk een aantal veel 
gebruikte, dan wel vaak gepropageerde, wiskundige modellen, en daarbij stel ik mij 
de vraag: Als een psycholoog voor model X zou kiezen, wat voor een relatie tussen 
de eigenschap (intelligentie) en de testresponsen (IQ-scores) moet hij dan veron
derstellen? Drie modellen komen daarbij aan de orde: het klassieke testmodel, het 
latente-variabelenmodel, en het representationele meetmodel. Vervolgens worden 
de relaties tussen de modellen besproken. Tenslotte neem ik uit ieder model enkele 
ideeën die mij plausibel lijken, en voeg ik die samen tot een geïntegreerde visie op 
het meetproces, en in het bijzonder het validiteitsbegrip. 

In Hoofdstuk 2 komt het klassieke testmodel aan de orde. Dit model richt zich 
op een opdeling van geobserveerde scores in een ware score en een meetfout. De 
ware score wordt beschouwd als de verwachtingswaarde van de geobserveerde scores, 
en de meetfout is wat er overblijft. Dat gaat echter niet zomaar. Om met verwach
tingwaardes te kunnen werken moeten de testscores aan bepaalde eigenschappen 
voldoen. Meer specifiek moeten zij opgevat kunnen worden als het resultaat van een 
kansexperiment. Een kansexperiment is bijvoorbeeld een worp met een dobbelsteen. 
Het is echter overduidelijk dat testresponsen niet beschouwd kunnen worden als het 
resultaat van een kansexperiment: Het oplossen van een probleem in een IQ-test 
heeft, als proces, niets gemeen met het gooien van een dobbelsteen. Dat realiseren 
klassieke testtheoretici zich ook, en daarom hebben zij een gedachte-experiment 
bedacht. Stel, zo zegt de klassieke testtheoreticus, dat we mensen zouden kunnen 
hersenspoelen tussen twee testafnames door, en hen dan iedere keer opnieuw de test 
laten maken. Dan zouden ze niet iedere keer dezelfde score halen. Die score zal 
dan toevallige variatie vertonen. En in dat geval kunnen we de verwachte testscore 
opvoeren als de ware score: Die ware score is dan de gemiddelde score over een 
zeer lange reeks herhaalde testafnames - met tussen iedere twee testafnames een 
hersenspoeling. 

De klassieke testtheoreticus heeft nu iets heel vreemds gedaan. In plaats van 
bepaalde statistische patronen waar te nemen en daar een model bij te verzinnen, 
heeft hij een model bedacht en daar vervolgens de patronen bij verzonnen die erbij 
horen. Dat die patronen niet alleen onwaarschijnlijk zijn, maar in feite helemaal 
niets met psychologische processen te maken hebben, devalueert de status van het 
model en daarmee van de ware score. De ware score heeft op zichzelf niets met 
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psychologische eigenschappen te maken, en al helemaal niets met de waarheid. De 
ware score heeft uitsluitend te maken met de test. en zelfs daarvoor moet nog be
hoorlijk wat theoretische acrobatiek uit de kast gehaald worden. Omdat de ware 
score uitsluitend gedefinieerd is in termen van herhaalde testafnames, moet de psy
choloog die intelligentie ziet als een ware score ook intelligentie definiëren in termen 
van herhaalde testafnames. In de wetenschapsfilosofie heet zo'n opvatting opera-
tionalistisch. Een operationalist zegt: Intelligentie is volledig gedefinieerd in termen 
van de IQ-test. Dat is precies zoals de klassieke testtheorie de ware score definieert. 
Omdat niemand in de psychologie operationalist is, is het raadselachtig - om niet 
te zeggen inconsequent - dat het klassieke model het meest gebruikte testmodel 
is. Nog vreemder is dat veel onderzoekers denken dat verschillen in ware scores 
op intelligentietests hetzelfde zijn als verschillen in intelligentie. Ik laat zien dat 
deze opvatting zelfs met de beste wil van de wereld niet houdbaar is. Dat komt 
niet zozeer omdat de klassieke testtheorie de relatie tussen testscores en psycholo
gische eigenschappen verkeerd voorstelt, maar omdat zij die relatie helemaal niet 
beschouwt. Ik concludeer dat het klassieke testmodel, hoewel wiskundig elegant 
en makkelijk in het gebruik, niet geschikt is om de relatie tussen psychologische 
eigenschappen en testscores te conceptualiseren. 

Een tweede kandidaat wordt besproken in Hoofdstuk 3. waar het latente-
variabelenmodel aan de orde komt. Dit model neemt aan dat variatie in verwachte 
testscores - die in sommige visies gezien worden als ware scores - een functie is van 
variatie op een niet direkt waargenomen, dus latente, variabele. De psycholoog zou 
ervoor kunnen kiezen om psychologische eigenschappen te beschouwen als latente 
variabelen. In dat geval moet hij wel van tevoren aangeven wat de relatie tussen die 
latente variabelen en de testscores is. Om dat te kunnen doen moet hij aannemen 
dat deze variabelen min of meer onafhankelijk van de gebruikte test bestaan, en een 
bepaalde structuur hebben. In de wetenschapsfilosofie staat zo'n visie bekend als 
realisme. Omdat de aannames van latente-variabelenmodellen soms nogal streng 
zijn, wordt weleens gezegd dat onderzoekers voor het specificeren van zulke modellen 
niet hoeven aan te nemen dat latente variabelen zelfs maar zouden kunnen bestaan. 
Die visie bestrijd ik met een aantal argumenten. Het belangrijkste argument is dat 
het vrijwel onmogelijk is de latente variabele volledig te definiëren in termen van 
de gebruikte test. Er blijven altijd keuzes over betreffende de structuur van het 
model die voor rekening van de psychologie komen, omdat ze nergens dwingend uit 
volgen. Om die aannames te kunnen motiveren moet de psycholoog aannemen dat 
psychologische eigenschappen onafhankelijk van de meetprocedure bestaan. 

De vraag die zich daarop voordoet is: Als latente variabelen zouden bestaan, 
wat voor een relatie zouden ze dan met de testscores hebben? Een mogelijke inter
pretatie is dat die relatie als oorzakelijk moet worden gezien: variatie op de latente 
variabele veroorzaakt dan variatie in de testscores. Ik laat zien dat zo'n oorzakelijke 
interpretatie wel geformuleerd kan worden, maar dat deze voor de meest gebruikte 
modellen uitsluitend beschouwd kan worden in termen van verschillen tussen per
sonen: Je kunt wel zeggen dat latente verschillen tussen personen oorzakelijk re
levant zijn voor geobserveerde verschillen tussen personen, maar dat betekent niet 
dat de latente variabele bij een individu een causale rol speelt. Deze laatste hy
pothese wordt in het model niet getoetst. Deze situatie is niet geheel bevredigend, 
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omdat psychologische theorieën vaak juist wel op individueel niveau geformuleerd 
zijn. Ik geef daarom op een aantal punten aan welke richting het onderzoek uit 
zou kunnen om verschillen tussen personen te relateren aan processen binnen per
sonen. De conclusie van het hoofdstuk is, dat een realistische interpretatie van 
latente-variabelenmodellen, mits niet verkeerd opgevat, een redelijk beeld van het 
meetproces geeft. 

In het Hoofdstuk 4 van het proefschrift komt een zelden gebruikt, maar vaak 
gepropageerd, alternatief naar voren voor zowel het ware score model als het latente-
variabelenmodel. Dit model heet het representationele meetmodel. Het representa-
tionalisme beschouwt meetschalen als weergaves (representaties) van geobserveerde 
relaties. Omdat niet hoeft worden aangenomen dat er zoiets als 'intelligentie' in 
de werkelijkheid bestaat, lijkt deze strategie veel op een stroming die in de weten
schapsfilosofie als empiricisme bekend staat. De onderzoeker observeert patronen in 
de data, en representeert deze patronen in een wiskundige constructie, namelijk de 
meetschaal. Omdat de onderzoeker deze schaal expliciet zelf construeert, moet de 
psycholoog die intelligentie opvat als een meetschaal deze psychologische eigenschap 
opvatten als zijn eigen constructie. Intelligentie is dan dus niet iets, dat onafhanke
lijk van de onderzoeker in de wereld bestaat, maar iets dat de onderzoeker zelf 
geconstrueerd heeft. 

Hoewel het representationalisme zowel wiskundig als filosofisch gezien zeer krach
tig is, kleven er een aantal bezwaren aan die de benadering minder geschikt maken 
voor het meten van psychologische eigenschappen. Geobserveerde verschillen tussen 
mensen zijn nogal chaotisch, en in een strikte interpretatie van het representationa
lisme moeten we daarom concluderen dat psychologische metingen zeldzaam zijn of 
zelfs helemaal niet bestaan: De structuur die voor gebruik van het woord 'meting' 
noodzakelijk is wordt in psychologische testscores namelijk vrijwel niet aangetroffen. 
De eisen die het representationalisme stelt zijn echter zo streng, dat ze op de keper 
beschouwd bijna ieder vorm van meten uitsluiten. Een belangrijke reden daarvoor 
is dat het model principiële bezwaren tegen het introduceren van meetfouten heeft. 
Daardoor kan het model moeilijk in statistische termen geformuleerd te worden. Als 
dat wel gebeurt, dan wordt het model een speciaal soort latente-variabelenmodel, 
en wordt realisme over psychologische eigenschappen door de achterdeur weer bin
nen gebracht. Wanneer dat realisme geaccepteerd wordt, dan is er echter geen 
goede reden om de restricties, die voor het representationalisme noodzakelijk zijn, 
te handhaven, waardoor de hele onderneming in het water valt. 

Omdat het representationalisme vrijwel geen praktische toepassingen in de psy
chologie kent, en gebaseerd is op een sterk geïdealiseerd beeld van meten, stel ik 
voor het representationalisme niet als een praktisch model te beschouwen, maar 
als een geïdealiseerde reconstructie van het meetproces zoals het plaatsvindt in de 
natuurwetenschappen. Uit het feit dat metingen in de natuurkunde min of meer 
gereconstrueerd kunnen worden in termen van het representationele model, volgt 
echter niet dat psychologen dat model in de praktijk van testanalyse moeten ge
bruiken. Daarvoor zijn de psychologie en de natuurkunde te verschillend. Recente 
pogingen van een aantal theoretici om het model als normatief model voor de psy
chologische praktijk te introduceren wijs ik daarom af als ongegrond. 

Hoewel de besproken modellen in filosofisch opzicht verschillend zijn, lijken ze 
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formeel gezien soms erg sterk op elkaar. In Hoofdstuk 5 bespreek ik de voorwaar
den waaraan moet worden voldaan om de modellen met elkaar in overeenstemming 
te laten zijn. Uit deze analyse blijkt, dat de modellen elkaar niet hoeven tegen te 
spreken, maar dat ze zich wel op een ander gedeelte van het meetproces concen
treren. Het latente-variabelenmodel kan gezien worden als een hypothese over hoe 
de verschillen in testscores tot stand komen, het ware score model behandelt de 
structuur van de meetfouten, en het representationele model geeft een representatie 
van relaties tussen ware scores door die relaties af te beelden in een meetschaal. Om 
deze verbinding tot stand te kunnen brengen, moet echter worden aangenomen dat 
verwachtingswaardes op het individuele niveau betrekking hebben. Dat vereist een 
soortgelijk gedachte-experiment als in de klassieke testtheorie. Het is echter ook 
mogelijk om verwachtingswaardes te zien als gemiddelden, die gedefinieerd zijn op 
subgroepen van mensen met dezelfde positie op de latente variabele. Het proces dat 
tot de respons op een vraag leidt wordt dan niet opgevat als een kansexperiment. 
In deze interpretatie hebben de modellen vrijwel niets met elkaar te maken. Het 
ware score model kan dan namelijk niet worden gedefinieerd, en daarom werkt het 
representationele meetmodel ook niet meer: als er geen verschillen in ware scores 
zijn om af te beelden in de meetschaal, dan kan die meetschaal niet worden gecon
strueerd. Het latente-variabelenmodel kan dan nog wel opgesteld worden, maar 
is dan niet langer een model voor het item-respons proces, maar voor verschillen 
tussen subpopulatiegemiddelden. 

De vraag die zich nu voordoet is: wat is een zinnige manier om naar de relatie 
tussen psychologische eigenschappen en testscores te kijken? In het tweede gedeelte 
van hoofdstuk 5 maak ik met betrekking tot deze vraag een aantal keuzes. Het ware 
score model geeft helemaal geen beeld van de betreffende relatie, behalve in een op-
erationalistische interpretatie van psychologische eigenschappen, en aangezien die 
interpretatie onzinnig is moet zij afgewezen worden. Het representationele model 
is ongeschikt omdat het nauwelijks statistisch geformuleerd kan worden, en de aan
name dat de relatie tussen psychologische eigenschappen en testscores determinis
tisch is al te sterk. In een nadere beschouwing wordt echter opgemerkt dat het rep
resentationele model, strikt genomen, de aanname doet dat experimentele controle 
mogelijk is. En die experimentele controle kan gezien worden als een interventie in 
een causaal systeem. Wanneer het model statistisch geformuleerd wordt, dan moet 
het worden uitgebreid wordt met latente variabelen en een realistische interpretatie. 
Hoewel experimentele controle over latente variabelen zowel praktisch onmogelijk 
als een inhoudelijk theoretisch ongemotiveerde aanname is, kan de zwakkere aan
name, dat de relatie tussen latente variabele en geobserveerde score causaal van 
aard. is wel gehandhaafd worden. Dat betekent dat het latente-variabelenmodel en 
het representationalisme zeer dicht bij elkaar komen. In feite komt het erop neer, 
dat het niet onredelijk is dat, om van een meting van een psychologische eigen
schap te kunnen spreken, aan twee voorwaarden voldaan moet zijn: de betreffende 
psychologische eigenschap moet bestaan, en variatie op deze eigenschap moet de 
oorzaak zijn van variatie in de testscores. 

Deze conclusie wordt in Hoofdstuk 6 gebruikt om een nieuwe inhoud te geven 
aan het validiteitsbegrip. De validiteitsliteratuur houdt zich bezig met de vraag: 
meten psychologische tests de juiste psychologische eigenschappen? Hoewel er zeer 
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veel geschreven is over onderzoeksprocedures om dit na te gaan, is er in mijn ogen 
te weinig aandacht geweest voor de vraag wat het betekent als je zegt dat IQ-tests 
intelligentie meten. Ik beweer dat deze stelling waar is als verschillen in intelligen
tie verschillen in testscores veroorzaken, en anders niet. Deze opvatting geeft een 
inhoud aan het validiteitsbegrip die radicaal afwijkt van de huidige consensus in 
de literatuur. Waar de literatuur de betekenis van testscores in termen van een 
theorie als definiërende karakteristiek van het validiteitsbegrip aanvoert, is in mijn 
opvatting niet de betekenis, maar het bestaan van psychologische eigenschappen 
cruciaal. Waar de literatuur het heeft over de overeenstemming tussen scores op 
verschillende tests, voer ik de causale relatie tussen eigenschap en score aan als 
essentieel element van het validiteitsbegrip. Waar de validiteitsliteratuur validiteit 
ziet als een eigenschap van de interpretatie van testscores, zie ik validiteit als een 
eigenschap van de test zelf. En waar in de literatuur geprobeerd wordt vrijwel ieder 
belangrijk aspect van testgebruik onder het validiteitsbegrip te laten vallen, beperk 
ik de betekenis van het begrip aanzienlijk: validiteit gaat over de vraag of de test de 
bedoelde eigenschap meet, en nergens anders over. Relevante andere vragen, zoals 
de vraag hoe precies een test de bedoelde eigenschap meet, laat ik voor rekening 
van de technisch georiënteerde psychometrie, die er veel meer over te zeggen heeft 
dan de filosofisch georiënteerde validiteitsliteratuur. Deze voorstelling van zaken 
leidt tot een geheel andere kijk op de vraag waar het validiteitsprobleem in de psy
chologie vandaan komt. Dit probleem ontstaat misschien niet zozeer doordat de 
psycholoog in veel gevallen niet weet wat een test meet, maar doordat hij niet goed 
weet wat hij wil meten. 


