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Stellingen

behorende bij het proefschrift “A comparison between factor analysis
and item response theory modeling in scale analysis”

door Janke C. Kappenburg-ten Holt

1. Het gebruik van lineaire factoranalyse met meest aannemelijke schattingsmetho-
den dient te worden vermeden bij het analyseren van ordinale data met minder
dan zes antwoordcategorieën. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 5 en 6.)

2. Respondentscores van latente variabelen kunnen beter mede worden bepaald
op basis van geschatte modelparameters dan als een ongewogen som van geob-
serveerde scores. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 5 en 6.)

3. De srmr-grootheid is geschikt om de passing van het ‘graded response’ irt-model
te bepalen. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 5 en 6.)

4. Indien het computationeel mogelijk is, kan men beter ‘full-information’ dan ‘lim-
ited-information’ schattingsmethoden gebruiken. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 5
en 6.)

5. Onderzoekers zouden hun inhoudelijke kennis over de te onderzoeken schalen
meer moeten gebruiken, bijvoorbeeld door toepassing van confirmatieve model-
len. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 2.)

6. Bij elke schaalanalyse moet men de verdeling van de steekproefgegevens zorgvuldig
bestuderen, teneinde een adequaat schaalmodel en een bijbehorende schattings-
methode te kiezen. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 6.)

7. Een kleine steekproefomvang is geen doorslaggevende reden om het niet-parame-
trische Mokken irt-model te prefereren boven het parametrische polychorische
factormodel of het ‘graded response’ irt-model. (Dit proefschrift, Hoofdstuk 5
en 6.)

8. ‘Open source software’ draagt bij aan de vooruitgang van de wetenschap en past
in een transparante academische cultuur.

9. Een proefschrift vertoont weinig tot geen overeenkomsten met een kindje: een
bevalling van een proefschrift duurt aanmerkelijk langer, maar gaat gepaard met
minder lichamelijk ongemak; bovendien is de meeste zorg en aandacht voor een
proefschrift voorbij na de geboorte ervan.




