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Samenvattingg (Summary in dutch) 

Psychologischee tests en vragenlijsten worden zowel in de praktijk als in de 

wetenschapp veelvuldig gebruikt om verschillen te meten op psychologische 

variabelenn tussen individuen of groepen, of binnen individuen of groepen. 

Voorr het valide meten van verschillen tussen groepen is het niet noodzake-

lij kk maar wel voldoende dat alle items van de test of vragenlijst hetzelfde 

metenn in de groepen die met elkaar worden vergeleken. Wanneer dit voor 

eenn bepaald item niet geldt, spreekt men van 'Differential Item Functioning' 

(DIF). . 

Hett begrip DIF past goed binnen het kader van de 'Item Response 

Theory'' (IRT), waarin meetmodellen op itemniveau zijn gespecificeerd. In 

dee DIF studies van dit proefschrift komen alleen unidimensionale latente 

trekk modellen voor ordinaal dichotome itemscores (goed/fout, ja/nee, enz.) 

aann de orde. Het uitgangspunt bij deze modellen is de 'Item Response 

Function'' (IRF). De IRF geeft de kans op een goede of positieve itemscore 

alss functie van de latente trek. Onder de desbetreffende IRT modellen is 

err dan sprake van DIF wanneer de IRFs van een item in ten minste twee 

groepenn van elkaar verschillen. 

Err bestaan verschillende methoden om DIF te detecteren. Niet alle DIF 

detectiemethodenn kunnen onder alle omstandigheden binnen het kader van 

dee IRT worden toegepast. Daarbij is het noodzakelijk dat de nulhypothese 

diee in de DIF detectiemethode wordt getoetst dezelfde is als de IRT defini-

tiee van geen DIF. In de studies in deze dissertatie worden twee belangrijke 

statistischee DIF detectiemethoden onderzocht, waarin op een geobserveerde 

scoree 'gematchte' personen uit twee verschillende groepen met elkaar wor-

denn vergeleken aan de hand van hun scores op een te onderzoeken item. 

Omdatt in deze methoden personen niet op de latente trek maar op een 
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geobserveerdee score worden gematcht en het te onderzoeken item in de prak-

tij kk min of meer standaard in de geobserveerde score wordt opgenomen, is 

dee nulhypothese die in beide methoden wordt getoetst, niet onder alle om-

standighedenn gelijk aan de IRT nulhypothese van geen DIF. In verschillende 

hoofdstukkenn van deze dissertatie wordt, onder schending van theoretisch 

idealee omstandigheden, onderzocht hoe goed beide methoden DIF items 

kunnenn onderscheiden van items die niet differentieel functioneren. 

Dee eerste DIF detectiemethode die wordt onderzocht in Hoofdstuk 3, is 

dee Logistische Regressie methode. In deze methode wordt de nulhypothese 

getoetstt tegen de gelijktijdige alternative hypothese van twee specifieke 

afwijkingenn of vormen van DIF. De tweede DIF detectiemethode die wordt 

onderzochtt in de Hoofdstukken 4, 5 en 6, is de Mantel-Haenszel methode. 

Inn deze methode wordt de nulhypothese van geen DIF getoetst tegen de 

alternativee hypothese van één specifieke vorm van DIF. In Hoofdstuk 2 

wordenn deze verschillende vormen van DIF eerst gedefinieerd. Iedere speci-

fiekeree vorm of definitie van DIF zou in principe in een DIF detectiemethode 

kunnenn worden opgenomen als alternatieve hypothese. Zo een alternatieve 

DIFF hypothese zou dan meer onderscheidingsvermogen kunnen opleveren 

dann de meest algemene alternatieve hypothese van DIF. 

Naastt het definiëren van verschillende vormen van DIF, wordt in Hoofd-

stukk 2 de relatie tussen DIF en éendimensionaliteit besproken. Er wordt 

bewezenn dat de conditie van geen DIF logisch uit éendimensionaliteit volgt. 

Verderr worden bij het definiëren van verschillende vormen van DIF vier 

DIFF onderscheidingen gebruikt. Elk DIF onderscheid definieert twee we-

derzijdss uitsluitende vormen van DIF die samen de algemene DIF definitie 

opvullenn en dus uitputtend zijn. Als zo'n relatie tussen twee vormen van 

DIFF bestaat, dan worden ze complementair genoemd. Het eerste onder-

scheidd is tussen uniforme en niet-uniforme DIF, het tweede onderscheid is 

tussenn unidirectionele en bidirectionele DIF, het derde onderscheid is tussen 

parallellee en niet-parallelle DIF, en het vierde en laatste is een nieuw onder-

scheidd tussen partiële en complete DIF. De onderlinge relaties tussen vor-

menn van DIF die niet per definitie complementair zijn, worden onderzocht. 

Err wordt bewezen dat gegeven het algemene niet-parametrische dichotome 

IRTT model en de vier DIF onderscheidingen, er slechts zeven wederzijds uit-
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sluitendee vormen van DIF bestaan die samen uitputtend zijn. Voor elk van 

dezee zeven vormen van DIF wordt ten slotte nog onderzocht of de vorm van 

DIFF kan bestaan voor, of wordt uitgesloten door, bekende parametrische 

enn niet-parametrische dichotome IRT modellen. 

Inn Hoofdstuk 3 worden de robuustheid en het onderscheidingsvermo-

genn van de Logistische Regressie (LR) methode onderzocht bij het de-

tecterenn van de twee afzonderlijke vormen van DIF waarvoor het is ont-

wikkeld,, namelijk uniforme en niet-uniforme DIF. De dichotome data wor-

denn gegenereerd onder het Monotone Homogeniteit (MH) model van Mokken 

Dee bedoeling hiervan is het onderzoeken van de bruikbaarheid van de LR 

methodee onder een algemener model dan het één-, twee- of drie-parameter 

logistischee IRT model voor dichotome item scores. Over het algemeen laten 

dee resultaten zien dat de nulhypothese van geen DIF te vaak wordt ver-

worpenn en dat het onderscheidingsvermogen om DIF te detecteren onder 

dee meeste omstandigheden onvoldoende is. 

Inn Hoofdstuk 4 worden het effect van het opnemen van het te onder-

zoekenn item in de matchingsvariabele en het effect van het gebruiken van 

dee continuïteitscorrectie in de chi-kwadraat toetsingsgrootheid op zowel 

dee robuustheid als het onderscheidingsvermogen van de Mantel-Haenszel 

methodee onderzocht. De dichotome data zijn onder het twee-parameter 

logistischee Birnbaum model gesimuleerd. Op deze manier is het gebruik 

vann de Mantel-Haenszel methode onderzocht onder een schending van de 

noodzakelijkee conditie dat zowel de restscore als de totaalscore Bayes suf-

ficiëntt is voor de latente trek. De robuustheidsresultaten laten zien dat de 

continuïteitscorrectiee altijd moet worden toegepast. Zowel de robuustheids-

resultatenn als die voor het onderscheidingsvermogen laten zien dat het te 

onderzoekenn item in de matchingsvariabele moet worden opgenomen voor 

kleinee (15 items) en middelmatige (30 items) testlengte condities en dat 

hett te onderzoeken item uit de matchingsvariabele moet worden wegge-

latenn voor grote (60 items) testlengte condities. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de Mantel-Haenszel methode aan een tweede 

simulatie-onderzoekk onderworpen. In deze studie gaat de aandacht uit naar 

hett effect van itemdiscriminatie op de robuustheid en het onderscheidings-

vermogenn van de Mantel-Haenszel methode bij het detecteren van uniforme 
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DIF.. Wederom worden de data gegenereerd onder het twee-parameter lo-

gistischee model, maar nu met de bedoeling het effect van itemdiscriminatie 

opp zowel de 'Mean Squared Error' (MSE), als op de 'bias' van de Mantel-

Haenszell  "odds-ratio' DIF effect-grootte schatter te evalueren. Over het 

algemeenn laten de resultaten zien dat de kans voor een item met uniforme 

DI FF om gedetecteerd te worden door de Mantel-Haenszel methode kleiner is 

voorr sterk discriminerende items dan voor zwak discriminerende items met 

dezelfdee DI F effect-grootte in termen van de populatie Mantel-Haenszel 

"odds-ratio\ \ 

Tott slot worden in Hoofdstuk 6 zogenaamde "Constant Latent Odds-

Rat ios'' (CLORs) modellen geïntroduceerd. CLORs modellen worden gede-

finieerdfinieerd door de aannames van lokale onafhankelijkheid gegeven de latente 

trek.. monotoon stijgende IRFs en constante 'odds-ratio' functies van de 

latentee trek voor alle item paren. Er wordt aangetoond dat onder deze 

modellen,, methoden die gebaseerd zijn op een geobserveerde score in het 

algemeenn en de Mantel-Haenszel methode in het bijzonder, diagnostisch 

kunnenn zijn voor DI F of meetinvariantie. In het hoofdstuk wordt ook een 

nieuwee klasse van parametrische speciale gevallen van het algemene CLORs 

modell  behandeld. Verder wordt er bewezen dat onder de hele klasse van 

CLORss modellen de totaalscore een afdoende grootheid is voor de latente 

trek.. Vervolgens worden er hypothetische situaties besproken die in de 

prakti jkk kunnen ontstaan wanneer de Mantel-Haenszel methode wordt ge-

bruiktt voor het detecteren van DIF onder de voorwaarde dat een van de 

CLORss modellen op de da ta past. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven 

aann een zogenoemd 'worst case scenario', waarin aan de Mantel-Haenszel 

nulhypothesee is voldaan, maar alle items in de test DIF items zijn met een 

systematischee onzuiverheid in het voordeel voor een van de twee onder-

zochtee groepen. 










