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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Toepassingen van Item Respons Theorie op  
Niet-Cognitieve Data 

 
In dit proefschrift wordt het gebruik van item respons theorie (IRT) om 
vragenlijsten in het niet-cognitieve domein te analyseren onderzocht. Het hoofddoel 
van dit proefschrift is om het nut van IRT voor praktische doeleinden te illustreren 
op het niveau van de respondent. Steeds vaker worden psychologische 
meetinstrumenten gebruikt om belangrijke beslissingen te nemen, denk hierbij aan 
de invloed van de CITO score op de schoolkeuze van kinderen of het gebruik van 
intelligentietests bij de selectie van personeel. Bij het gebruik van testscores voor dit 
soort beslissingen, moet men er dus op kunnen vertrouwen dat de scores goed 
gemeten zijn. Hoge kwaliteitseisen aan het meetinstrument zijn dan noodzakelijk. 
Met behulp van IRT kan aan deze eisen worden voldaan. IRT is van oudsher veel 
toegepast en wordt nog steeds veel toegepast in het cognitieve domein (bijvoorbeeld 
intelligentietesten), maar IRT wordt de laatste jaren ook steeds vaker toegepast in het 
niet-cognitieve domein (bijvoorbeeld persoonlijkheidsmeting). 

Na een algemene inleiding over IRT (Hoofdstuk 1), wordt in Hoofdstuk 2 het 
gebruik van zowel parametrische als niet-parametrische IRT geïllustreerd aan de 
hand van een analyse van de Competentie BelevingsSchaal voor Kinderen (CBSK; 
Veerman, Straathof, Treffers, van den Bergh, & ten Brink, 2004). Deze vragenlijst is 
ontwikkeld op basis van de klassieke test theorie. De resultaten laten zien dat de 
meeste subschalen (bestaande uit 6 items) zwakke schalen zijn en dat de meetprecisie 
relatief laag is. Tevens verschilt de meetprecisie voor verschillende latente trek 
waarden binnen een schaal en per schaal. Sommige constructen kunnen nauwkeurig 
gemeten worden met slechts 4 van de 6 items, terwijl andere constructen meer dan 6 
items nodig hebben. Verder wordt in dit hoofdstuk besproken dat men zich niet 
alleen moet richten op de meetprecisie bij het beoordelen van de kwaliteit van een 
instrument. Zo lieten de resultaten zien dat goede CBSK schalen voornamelijk 
bestaan uit semantisch gelijke items hetgeen resulteert in het meten van relatief 
smalle constructen. De conclusie van dit hoofdstuk is dan ook dat de 
subschaalscores van de CBSK zorgvuldig en voorzichtig moeten worden 
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geïnterpreteerd en dat onderzoekers een balans moeten vinden tussen de inhoud van 
de items en de meetprecisie van het instrument.  

In Hoofdstuk 3 en 4 wordt de bruikbaarheid van op IRT gebaseerde “person-fit” 
methoden om inconsistente antwoordpatronen bij persoonlijkheidsmeting te 
detecteren geïllustreerd. Er bestaan verschillende “person-fit” methoden, maar er 
zijn weinig studies die de bruikbaarheid van deze methoden in de praktijk illustreren. 
In Hoofdstuk 3 worden dezelfde CBSK data gebruikt als in Hoofdstuk 2. De 
resultaten laten zien dat voor sommige kinderen de schaalscores voorzichtig en 
zorgvuldig moeten worden geïnterpreteerd. Informatie verkregen door “person-fit” 
methoden gecombineerd met informatie verkregen door observatie, interviews en 
theorieën over zelfbeeld laten zien dat gelijke scoreprofielen een verschillende 
interpretatie kunnen hebben. Gebaseerd op interviews met de leerkrachten bleek dat 
dit te maken had met een minder ontwikkeld zelfbeeld en/of problemen met het 
begrijpen van de vragen. In Hoofdstuk 4 wordt de inconsistentie van individuele 
item score patronen op een computeradaptieve vragenlijst voor persoonlijkheid 
onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de “cumulative sum” procedure 
(CUSUM; van Krimpen-Stoop & Meijer, 2002). Ook in dit hoofdstuk wordt 
duidelijk dat gelijke testscores een verschillende betekenis kunnen hebben. Mensen 
met een inconsistent antwoordpatroon bleken vaak te antwoorden in de extreme 
antwoordcategorieën (helemaal mee oneens en helemaal mee eens). Gecombineerde 
informatie van de CUSUM, andere persoonlijkheidsvragenlijsten en interviews 
suggereert dat deze inconsistente antwoordpatronen het resultaat zijn van een 
neiging om de wereld te zien in termen van extremen en zwart-wit denken.  

In Hoofdstuk 5 wordt het gebruik van de antwoordcategorieën op groepsniveau 
in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door een mixture IRT model toe te passen op 
een Consciëntieusheidschaal in een loopbaanontwikkelingscontext. In dit hoofdstuk 
wordt zowel gekeken naar de verschillen in het gebruik van de antwoordcategorieën 
als naar de predictieve validiteit van scores geschat met een mixture IRT model en 
geschat met een eendimensioneel IRT model. Er worden vier groepen 
onderscheiden op basis van hun antwoordgedrag en deze groepen verschillen met 
name in het gebruik van de antwoordcategorieën met betrekking tot de schalen 
Concentratie en Perfectionisme. De resultaten laten zien dat Consciëntieusheid 
kwalitatief verschillend kan zijn voor verschillende groepen. Deze verschillen in 
antwoordgedrag leiden ertoe dat de predictieve validiteit van testscores van personen 
in de verschillende groepen, zoals gevonden door middel van een mixture IRT 
model, verbetert ten opzichte van de predictieve validiteit van testscores geschat met 
een eendimensioneel IRT model.  
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In Hoofdstuk 6 wordt de bruikbaarheid van verschillende type 
validiteitsindicatoren (sociaal wenselijkheidsschaal, inconsistentie index, “person-fit” 
methode en index voor extreem antwoordgedrag) om verschillende typen afwijkend 
antwoordgedrag te detecteren onderzocht in een externe sollicitatiegroep, een 
interne sollicitatiegroep en een loopbaanontwikkelingsgroep. De resultaten laten zien 
dat de externe en interne sollicitatiegroep vaker extreem antwoordgedrag vertonen, 
terwijl de loopbaanontwikkelingsgroep vaker willekeurig antwoordt. Verder is er 
weinig overeenkomst in de detectie van afwijkend antwoordgedrag door 
verschillende validiteitsindicatoren. Dit betekent dat de verschillende methoden 
verschillende typen afwijkend antwoordgedrag detecteren. De resultaten laten zien 
dat willekeurig antwoordgedrag het beste gedetecteerd kan worden met de “person-
fit” methode en de inconsistentie index. Extreem antwoordgedrag of sociaal 
wenselijk antwoorden kan het beste gedetecteerd worden met de sociaal 
wenselijkheidschaal en de index voor extreem antwoordgedrag (proportie 
antwoorden in de hoogste antwoordcategorie). 

De studies in dit proefschrift leiden tot de conclusie dat IRT behulpzaam kan zijn 
bij het in kaart brengen van de psychometrische eigenschappen en bij het verbeteren 
van de individuele diagnostiek van vragenlijsten in het niet-cognitieve domein. 
Testscores kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Verschillende 
statistische methoden in combinatie met aanvullende informatie uit andere 
vragenlijsten, observatie en interviews kunnen helpen om de validiteit van die 
testscores te interpreteren. Daarnaast zijn verschillende validiteitsindicatoren 
geschikt om verschillende typen afwijkend antwoordgedrag te detecteren. 
 



 

 




