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SUMMARYY IN DUTCH 

OVERR HET TOETSEN VAN PLAUSIBELE BEDREIGINGEN VOOR 

CONSTRUCTT VALIDITEI T 

Hett begrip validiteit en het later geïntroduceerde begrip constructvaliditeit 
zijnn gedurende de 20e eeuw aan ingrijpende veranderingen onderhevig 
geweest.. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift beschrijft de historische 
ontwikkelingenn van het begrip validiteit. 

Laatt in de 19e eeuw vingen wetenschappers aan met de kwantitatieve 
metingg van mentale fenomenen. De vraag of deze kwantitatieve metingen 
validee waren rees voor het eerst aan het begin van de twintigste eeuw. Maten 
dezee testen werkelijk wat ze beoogden te meten? Gedurende een lange periode 
bestondd er in wetenschappelijke kringen een grote mate van overeenstemming 
datt een test gevalideerd kon worden door de correlatie te berekenen tussen de 
testtest en een, op een later tijdstip gemeten, criterium. 

Naa 1945 ebde de consensus betreffende deze procedure voor het vaststellen 
vann de validiteit weg. Onderzoekers en theoretici bedachten steeds meer 
verschillendee procedures en soorten validiteit. Welke procedure het meest 
geschiktt werd geacht hing af van het specifieke doel van de test. In de jaren 
vijfti gg probeerde het genootschap van amerikaanse psychologen ("American 
Psychologicall  Association") de grote diversiteit aan valideringsprocedures en 
soortenn validiteit een halt toe te roepen en na 1960 onderscheidden validerings-
theoreticii  drie soorten validiteit: criterium-gerelateerde validiteit, 
inhoudsvaliditeitt en constructvaliditeit. Elk soort validiteit refereerde aan een 
specifiekee valideringsprocedure, die sterk samenhing met het specifieke doel 
vann de test (voorspellen en classificeren, het meten van een vaardigheid of het 
metenn van een eigenschap of kwaliteit). 

Inn de daarop volgende 20 jaar werd deze pragmatische benadering van het 
begripp validiteit langzaam maar zeker vervangen door een meer filosofische 
benadering.. Het begrip validiteit kwam los te staan van het specifieke testdoel. 
Dee redeneringen die gebaseerd waren op de testscores werden het onderwerp 
vann validiteit. Het valideringsonderzoek daarentegen bleef zich voornamelijk 
richtenn op het testdoel en op de daaraan gerelateerde valideringsprocedures. 
Dee filosofische benadering had met andere woorden tot gevolg dat 
validiteitstheorievaliditeitstheorie en valideringspraktijk separate onderzoeksvelden werden. 
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Summary Summary 

Inn de jaren 80 laaide de validiteitsdiscussie weer op. Door het sterk 
toegenomenn testgebruik is dan in de Verenigde Staten een maatschappelijk 
debatt op gang gekomen over de eerlijkheid van testen en de maatschappelijke 
consequentiess van testgebruik. Bovendien was de discrepantie tussen 
validiteitstheoriee en valideringsonderzoek steeds groter geworden. Om de 
kritiekk en problemen te ondervangen werd het validiteitsbegrip weer opnieuw 
gedefinieerd.. Testvaliditeit refereert tegenwoordig aan alles wat met 
psychologischee testen te maken heeft: van testontwikkeling tot en met de 
potentiëlee consequenties van testgebruik. Het begrip constructvaliditeit, 
gedefinieerdd als een evaluatief oordeel over de geloofwaardigheid van een 
testscore-interpretatie,, wordt centraal gesteld. Die geloofwaardigheid ligt 
namelijkk ten grondslag aan elke inferentie die gebaseerd is op testscores. De 
uitbreidingg van het begrip validiteit heeft echter nog niet de beoogde cohesie 
tussenn theorie en praktijk bewerkstelligd. 

Dee praktijk van constructvalidering richt zich op het onderzoeken van de 
geloofwaardigheidd van een testscore-interpretatie, meestal met behulp van 
empirischee gegevens. De meest voorkomende empirische onderzoeksstrategie 
iss de ondersteunende strategie. De oudste vorm van dergelijke empirische 
steunn voor een testscore-interpretatie is het voorspellende succes van een 
testscoree ofwel de relatie van de testscore met een criteriummaat. 
Tegenwoordigg proberen onderzoekers steun te vinden voor een heel netwerk 
vann relaties tussen de testscore met andere testscores en criteriummaten. 

Hett nadeel van deze onderzoeksstrategie is dat een interpretatie niet 
verworpenn kan worden en dat altijd wel enige steun wordt gevonden voor de 
voorgesteldee testscore-interpretatie. Echter, ook wanneer onderzoekers enige 
steunn hebben gevonden voor de voorspelde relaties met andere testscores en 
maten,, is het mogelijk dat de testscore slechts een gedeelte van het construct 
reflecteertt of dat de testscore meer dan alleen het construct reflecteert. 
Wanneerr de testscore niet het gehele construct dekt spreekt men van construct-
onderrepresentatiee en wanneer de testscore meer dan alleen het construct van 
interessee reflecteert spreekt men van construct-irrelevante variantie. Construct 
onderrepresentatiee en irrelevante variantie zijn de twee algemene bedreigingen 
voorr constructvaliditeit. 

Nadatt in een eerste onderzoek steun is gevonden voor een testscore-
interpretatie,, zouden deze twee bedreigingen onderzocht moeten worden met 
sterkeree onderzoeksstrategieën. De sterkste onderzoeksstrategie is het toetsen 
vann een hypothese, maar het geeft zelden voldoening een hypothese te 
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verwerpenn zonder een alternatief te formuleren. Het toetsen van alternatieve 
hypothesenn is de derde empirische onderzoeksstrategie. Alhoewel deze 
strategiee niet de nadelen heeft van beide andere strategieën wordt ze in 
constructvalideringsonderzoekk zelden toegepast. De testscore-interpretatie 
wordtt geloofwaardiger wanneer, na initiële steun voor de interpretatie, 
vervolgonderzoekk wordt gedaan naar mogelijke bedreigingen en alternatieve 
verklaringen. . 

CONSTRUCT-REPRESENTATIE E 

Dee hoofdstukken 2 en 3 richten zich op het toetsen van alternatieve 
hypothesenn die betrekking hebben op de construct-representatie. In deze twee 
onderzoekenn wordt een eerder gevonden model van construct-representatie 
getoetstt en vergeleken met alternatieve modellen. Marshall (1991) vond op 
exploratievee wijze dat het construct "Internal health locus of control" uit vier 
dimensiess of factoren bestaat, bij een groep oudere, mannelijke patiënten. In 
hoofdstukk 2 worden het eerder gevonden model en alternatieve modellen 
gepastt op de responsen van een andere groep respondenten, namelijk 
studentenn van beide seksen. 

Inn het onderzoek bleek dat Marshall's vierfactormodel past op de responsen 
vann studenten, maar een van de alternatieve driefactormodellen ook. Het 
gebrekk aan een duidelijke distinctie tussen drie of vier factoren is mogelijk 
veroorzaaktt doordat de verschillende aspecten van het construct door Marshall 
niett geheel systematisch zijn geoperationaliseerd. Anderzijds zou deze 
bevindingg kunnen samenhangen met de leeftijd van de respondenten in de 
steekproef.. Zowel in Marshall's onderzoek als in dit onderzoek werden 
aanwijzingenn gevonden voor leeftijdsgerelateerde verschillen in de samenhang 
tussenn de factoren van het construct "Internal health locus of control". 

Hett gebrek aan distinctie kan overigens niet gewijd worden aan het feit dat 
inn de huidige steekproef zowel mannen als vrouwen waren opgenomen, in 
tegenstellingg tot Marshall's steekproef. In het huidige onderzoek is namelijk 
getoetstt of sprake is van sekseverschillen, in plaats van op de gebruikelijke, 
exploratievee wijze te kijken of er sekseverschillen waren. Het identieke model 
bleekk houdbaar voor zowel de responsen van mannen als voor de responsen 
vann vrouwen. 

Inn hoofdstuk 3 worden wederom het vierfactormodel en de alternatieve 
modellenn gepast op de responsen van studenten, maar ditmaal zijn de vragen 
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Summary Summary 

uitt de vragenlijst aangepast. In tandheelkundig onderzoek worden 
meetinstrumentenn voor "Internal health locus of control" gebruikt om onder 
meerr gedrag ten aanzien van de gebitsverzorging te voorspellen. Maar volgens 
psychologischee en methodologische theorieën en onderzoeksbevindingen is 
eenn meer specifieke en een multidimensionele benadering van het construct 
internee "locus of control" nodig om de voorspellingen te verfijnen en te 
verbeteren.. De vragen uit de vragenlijst zijn dusdanig geherformuleerd dat de 
vragenn niet meer verwijzen naar gezondheid in het algemeen, maar specifiek 
naarr gebitsgezondheid. 

Alleenn het vierfactormodel paste op de responsen. Tevens werd dezelfde 
factorstructuurr bij mannen en vrouwen gevonden en bleken de factoren 
dezelfdee samenhang te vertonen bij mannen en vrouwen. De samenhang van 
dee vier factoren met (zelf gerapporteerde) gebitsgezondheid lijk t te wijzen op 
eenn grotere voorspellende relevantie van deze meer specifieke, vier-
dimensionelee benadering. 

Inn hoofdstuk 2 werd het eerder gevonden model gepast op responsen van 
eenn andere groep respondenten, in hoofdstuk 3 op de responsen op een andere 
sett vragen. Dergelijk onderzoek valt onder de noemer replicatieonderzoek. 
Replicatieonderzoekk geeft zekerheid omtrent de robuustheid en algemeenheid 
vann bevindingen en is noodzakelijk voor een cumulatieve benadering van de 
wetenschap,, waarin bevindingen bij elkaar gevoegd kunnen worden ter 
vergrotingg van onze kennis. Ondanks deze noodzaak wordt 
replicatieonderzoekk zelden uitgevoerd. 

IRRELEVANTEE VARIANT E TEN GEVOLGE VAN DE MEETMETHODE 

Dee hoofdstukken 4 en 5 gaan in op het tweede centrale aspect van 
constructvaliditeit:: irrelevante variantie. De twee onderzoeken richten zich op 
irrelevantee variantie die mogelijkerwijze is ontstaan door de gebruikte 
meetmethodee van de foto-angstvragenlijst. De foto-angstvragenlijst is bedoeld 
omm angst voor de tandheelkundige behandeling te meten. In hoofdstuk 4 
wordtt de antwoordschaal van de foto-angstvragenlijst gevalideerd. In 
hoofdstukk 5 wordt getoetst of de responsen beïnvloed worden door de 
volgordee waarin de vragen en de antwoordlabels van de foto-angstvragenlijst 
gepresenteerdd worden. 

Dee antwoordschaal van de foto-angstvragenlijst bestaat uit 5 foto's van een 
gezichtt met een steeds angstiger gelaatsexpressie. Er zijn twee versies van de 
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vragenlijst:: een vragenlijst met foto's van vrouwen voor vrouwelijke 
respondentenn en een vragenlijst met foto's van mannen voor mannelijke 
respondenten.. Om deze foto's als antwoordschaal te kunnen gebruiken dient 
dee beoordeling van deze foto's op vier niveaus overeen te stemmen. Allereerst 
iss het noodzakelijk dat de respondenten goed kunnen differentiëren tussen de 
foto's.. Indien een respondent niet goed kan differentiëren worden zijn of haar 
keuzenn arbitrair en inconsistent. Daarnaast moeten de beoordelingen van de 
verschillendee respondenten overeenstemmen om de testscores van 
respondentenn te kunnen vergelijken. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de 
foto'ss van beide versies als even angstig beoordeeld worden. Ten vierde 
moetenn de beoordelingen van de foto's overeenstemmen met de bedoelingen 
vann de testconstructeurs 

Uitt het paarsgewijze vergelijkingsexperiment (hoofdstuk 4) bleek dat de 
proefpersonenn zeer consistent waren en derhalve goed kunnen differentiëren 
tussenn de foto's. De beoordelingen van zowel de mannenfoto's als de 
vrouwenfoto'ss werden niet beïnvloed door de sekse van de proefpersonen of 
doorr de instructie. Wel bleek dat de overeenstemming tussen de proefpersonen 
matigg was. De (angst) schaalwaarden van de foto's stemden overeen met de 
intentiess van de testconstructeurs. De mannenfoto's hadden echter lagere 
schaalwaardenn dan de vrouwenfoto's en de schaalwaarden van de 
mannenfoto'ss waren niet gelijkmatig verdeeld. Het gebruik van twee 
verschillendee versies is derhalve af te raden. 

Inn hoofdstuk 5 is onderzocht of de logische presentatie van de foto's en de 
vragenn het gebruikelijke antwoordpatroon beïnvloedt. De items van de 
vragenlijstt verwijzen naar het naderen van de tandheelkundige behandeling 
(bijvoorbeeld,, in de wachtkamer of bij vertrek naar de tandarts). De items zijn 
gerangschiktt naar nabijheid van de tandheelkundige behandeling en de foto's 
wordenn gepresenteerd in oplopende mate van angst. 

Eenn zogenaamd "split-ballot" experiment is uitgevoerd om na te gaan of 
dezee presentatie het gebruikelijke antwoordpatroon veroorzaakt of beïnvloedt. 
Dee angstscore hoort toe te nemen met het naderen van de tandheelkundige 
behandeling.. De volgorde, waarin de foto's gepresenteerd worden, bleek de 
antwoordenn te beïnvloeden. De logische presentatie van de foto's leidde tot een 
lageree angstscore dan de aselecte presentatie. De volgorde van de foto's 
beïnvloeddee echter niet het gebruikelijke antwoordpatroon. De angstscore nam 
ookk bij een aselecte presentatie toe met het naderen van de tandheelkundige 
behandeling.. Bij de mannelijke proefpersonen had de volgorde waarin de 
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Summary Summary 

vragenn werden gepresenteerd geen invloed op de angstscore of het 
antwoordpatroon,, maar bij de vrouwelijke proefpersonen wel. In de aselecte 
presentatiee bleken vrouwen bij twee items andere antwoorden te geven. Dit 
leekk het gevolg te zijn van een antwoordtendentie. De oorspronkelijke versie 
mett de logische presentatie is te prefereren boven de andere versies, aangezien 
dezee versie de hoogste betrouwbaarheid had en niet te lijden had onder 
antwoordtendentiess of sekse-gerelateerde vraagonzuiverheid. 

Dergelijkk onderzoek naar plausibele vormen van irrelevante variantie 
wordtt zelden uitgevoerd. Indien steun gevonden is voor een testscore-
interpretatie,, of als hypothesen betreffende de construct-representatie in 
toetsendd onderzoek bevestigd zijn, dan zijn onderzoekers niet geneigd de 
interpretatiee nog in twijfel te trekken en hypothesen over plausibele vormen 
vann irrelevante variantie te formuleren en te toetsen. Maar de bevestiging dat 
dee testscore alle relevante aspecten reflecteert, impliceert niet 
noodzakelijkerwijzee dat de testscore niet beïnvloed wordt door andere 
constructenn of door de meetmethode. 

CONSTRUCTVALIDERINGG MIDDELS EEN DEDUCTIEF SYSTEEM 

Inn voorgaande onderzoeken werden alternatieve hypothesen getoetst, die 
betrekkingg hadden op de construct-representatie en mogelijke bronnen van 
irrelevantee variantie. De alternatieve verklaringen of hypothesen worden 
gevondenn door retrospectief het hele proces van constructdefinitie tot 
testscore-interpretatiee kritisch te bekijken. In de praktijk kleven er een aantal 
nadelenn aan deze sequentiële wijze van constructvalidering. 

Allereerstt riskeren we dat we een testscore-interpretatie accepteren als 
geloofwaardig,, voordat de meest plausibele bedreigingen zijn geformuleerd en 
getoetst.. In de praktijk worden vaak in het geheel geen alternatieve hypothesen 
ontwikkeldd en blijf t het constructvalideringsonderzoek al steken bij het vinden 
vann empirische steun. Met name onderzoek naar mogelijke bronnen van 
irrelevantee variantie wordt veelal achterwege gelaten, terwijl elke stap die 
genomenn wordt vanaf het moment dat een construct gedefinieerd wordt de 
testscoree op onbedoelde wijze kan beïnvloeden en dientengevolge de 
interpretatiee kan invalideren. Door retrospectief naar het hele proces te kijken 
lopenn onderzoekers bovendien het risico dat ze de meest opvallende en 
vanzelfsprekendee alternatieve verklaringen formuleren, in plaats van de meest 
plausibelee alternatieve verklaringen. 

139 139 



Eenn ander nadeel van deze sequentiële benadering is dat de onderzoekers 
zichh in de op elkaar volgende onderzoeken meestal beperken tot een conclusie 
diee alleen op het specifieke onderzoek betrekking heeft. Constructvaliditeit is 
eenn evaluatief oordeel over de geloofwaardigheid van de testscore-
interpretatie.. Een dusdanig evaluatief oordeel vereist dat de resultaten uit de 
verschillendee onderzoeken geëvalueerd worden en geïntegreerd worden in één 
oordeel.. De sequentiële benadering leidt er vaak toe dat de onderzoekers strikt 
gesprokenn geen uitspraak doen over de constructvaliditeit, maar slechts een 
seriee uitspraken doen over deelaspecten. 

Tott slot is deze wijze van constructvalidering sterk empirisch van aard. De 
theoretischee grondslagen van de testscore-interpretatie ontsnappen voor een 
groott deel aan de kritische retrospectieve beschouwing. In zoverre theoretische 
grondslagenn wel te berde worden gebracht, vormen ze met name een 
uitgangspuntt voor de testontwikkeling en in mindere mate voor 
constructvalidering.. Deze grondslagen voor de testontwikkeling zijn 
voornamelijkk psychologische theorieën die betrekking hebben op de construct-
representatie.. Zelden vormen bronnen van irrelevante variantie, die plausibel 
zijnn gegeven de gekozen meetmethode, een expliciet uitgangspunt voor 
testontwikkelingg en constructvalidering. 

Inn hoofdstuk 7 zijn een aantal artikelen over het valideren van vragenlijsten, 
diee het construct zelf-effectiviteit ("self-efhcacy") beogen te meten, kritisch in 
ogenschouwogenschouw genomen. De beschouwing illustreert de nadelen van de 
sequentiëlee benadering van constructvalidering. In de artikelen kwamen de 
theoretischee grondslagen amper ter sprake en lag de nadruk in sterke mate op 
dee voorspellende relevantie van de testscores. De construct-representatie werd 
inn mindere mate en voornamelijk exploratief onderzocht. Plausibele vormen 
vann irrelevante variantie werden in het geheel niet onderzocht in de 
betreffendee onderzoeken. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een raamwerk voor constructvalidering 
gepresenteerdd dat beoogt deze nadelen te voorkomen: het deductieve systeem 
voorr constructvalidering. Het deductieve systeem is bedoeld voor het 
ontwikkelenn en valideren van testscore-interpretaties die betrekking hebben op 
eigenschappenn of kwaliteiten, zoals persoonlijkheid of attitudes. Voor 
dergelijkee constructen is het begrip constructvaliditeit ooit in het leven 
geroepen,, maar de ideeën over constructvalidering zijn in de loop van de tijd 
steedss sterker geënt op het meten van (cognitieve) vaardigheden. Het doel van 
hett deductieve systeem is te verzekeren en aan te tonen dat de testscore alle 
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Summary Summary 

belangrijkee facetten van een construct reflecteert en dat de vormen van 
irrelevantee variantie die plausibel zijn gegeven de gekozen meetmethode, 
wordenn voorkomen. Het deductieve systeem resulteert in een evaluatie van de 
geloofwaardigheidd van de testscore-interpretatie. Deze evaluatie dient gestoeld 
tee zijn op zowel de theoretische grondslagen betreffende de construct-
representatiee en plausibele vormen van irrelevante variantie, als op de 
empirischee gegevens die op grond van die grondslagen verzameld zijn. 

Inn hoofdstuk 7 is het deductieve systeem toegepast op de ontwikkeling en 
valideringg van een meetinstrument voor het construct zelf-effectiviteit ("self-
efficacy").. Voor aanvang van de vragenlijstontwikkeling werd een expliciete 
definitiee van het construct zelf-effectiviteit geformuleerd. Het construct zelf-
effectiviteitt werd ook impliciet gedefinieerd door een netwerk van relaties met 
anderee constructen en gedrag te specificeren. Daarnaast werden het specifieke 
doell  en de randvoorwaarden voor de meting vastgesteld. Op grond van de 
taakk die gekozen werd voor de meting van het construct, werden de 
vaardighedenn die noodzakelijk zijn of mogelijkerwijze een rol spelen bij het 
genererenn van een respons vastgesteld. 

Dezee specificaties zijn in de volgende fase omgezet ("vertaald") in vragen 
enn in een keuze voor een methode van vragenlijstafname. Vervolgens werden 
modellenn gespecificeerd. Deze drie theoretische grondslagen, formulering, 
vertalingg en modelering, bepaalden de wijze van dataverzameling en data-
analyse.. Eén dataset werd verzameld om de verschillende verwachtingen over 
dee construct-representatie en het voorkomen van irrelevante variantie te 
toetsen. . 

Hett meetinstrument leverde twee scores op: een niveau-score en een 
sterkte-score.. De evaluatie van de theoretische grondslagen en het empirische 
bewijss laat zien dat de interpretatie van de niveau-score geloofwaardig is, maar 
datt de interpretatie van de sterkte-score ongeloofwaardig is. De sterkte-score 
bleekk in hoge mate een gevolg van antwoordtendenties te zijn. De conclusie dat 
dee interpretatie van de sterkte-score niet valide is, zou waarschijnlijk niet 
bereiktt zijn als de verschillende verwachtingen omtrent construct-representatie 
enn irrelevante variantie in separate onderzoeken getoetst waren. 

Doordatt sommige verwachtingen (eisen) met betrekking tot de sterkte-
scoree werden bevestigd, zouden onderzoekers niet snel geneigd zijn de 
interpretatiee nog in twijfel te trekken en andere verwachtingen te formuleren 
enn te toetsen. Bovendien zouden niet uitgekomen verwachtingen in het licht 
vann de eerdere bevestigingen niet al te ernstig lijken, met name omdat het vrij 
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eenvoudigg blijkt te zijn om voor elke separate uitkomst die afwijkt van de 
verwachting,, een verklaring te vinden in de onderliggende psychologische 
theorie.. Deze verklaringen worden echter volkomen ongeloofwaardig, 
wanneerr men de theoretische grondslagen en het empirische bewijs betreffende 
allee verwachtingen gelijktijdig in ogenschouw neemt. Doordat in het 
deductievee systeem de verwachtingen in een onderzoek getoetst worden 
krijgenn niet uitgekomen verwachtingen het juiste gewicht. 

Dee implementatie van het deductieve systeem demonstreert dat dit systeem 
hett mogelijk maakt een testscore-interpretatie in sterke mate te ondersteunen. 
Dee implementatie demonstreert ook dat het deductieve systeem het mogelijk 
maaktt te concluderen dat een testscore-interpretatie invalide is. Het deductieve 
systeemm zorgt ervoor dat we niet toegeven aan de verleiding om uitsluitend 
verklaringenn te zoeken in de onderliggende psychologische theorie, in plaats 
vann in alle onderliggende theoretische grondslagen. 

Bijj  het valideren van een testscore-interpretatie middels het deductieve 
systeemm moeten de verschillende theoretische ideeën over het psychologische 
construct,, de vragenlijstontwikkeling, de vragenlijstafname, modelering, 
dataverzamelingg en data-analyse kritisch bestudeerd en geïntegreerd worden. 
Terwijll  de kritische beschouwing aanleiding kan geven tot een 
wetenschappelijkee discussie, kan de integratie instrumenteel zijn voor het 
bewerkstelligenn van een sterkere cohesie tussen de verschillende 
wetenschappelijkee ideeën en met name tussen de constructvaliderings-theorie 
enn constructvaliderings-praktijk. 
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