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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

'Conceptual Issues in 
Psychological Measurement' 

door Denny Borsboom 

1. Ware scores hebben met waarheid niets te maken (Hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift). 

2. De structuur van interindividuele verschillen zegt weinig tot niets over de 
structuur van intraindividuele processen (Hoofdstuk 3 van dit proefschift). 

3. N=l onderzoek is niet onwetenschappelijk, maar de verkettering ervan 
wel (Hoofdstuk 3 van dit proefschrift). 

4. Het representationele meetmodel schrijft niet voor hoe het meetproces 
eruit moet zien, maar geeft daarvan een geïdealiseerde logische reconstructie 
(Hoofdstuk 4 van dit proefschrift). 

5. Het validiteitsprobleem kan alleen worden opgelost door een causale theo
rie over het itemresponsproces op te stellen (Hoofdstuk 6 van dit proefschift). 

6. Validiteit is geen methodologisch, maar een inhoudelijk probleem (Hoofd
stuk 6 van dit proefschrift). 

7. De maatschappelijke relevantie van dit proefschrift is wetenschappelijk 
irrelevant. 

8. 'Fundamenteel onderzoek' is een pleonasme; 'toegepast onderzoek' een 
oxymoron. 

9. Een universiteitsbestuurder, die meer verdient dan de beste onderzoekers 
en docenten in zijn organisatie, zou 's nachts niet moeten kunnen slapen. 

10. Gitaarsolo's en wetenschappelijke artikelen hebben gemeen dat zij span
nender worden naarmate er meer weggelaten wordt. 

11. Wie gelooft in levitatie moet nodig eens proberen een 7a te klimmen. 




