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Dimensionality assessment with factor analysis methods 
 
door M.T. Barendse 

 

1. De dimensionaliteitsindicatie bij een exploratieve factoranalyse van discrete 

variabelen hangt niet alleen af van de eigenschappen van de gebruikte maat voor 

passing, maar zeker ook van andere aspecten zoals de steekproefomvang, de 

complexiteit van de onderliggende factorstructuur en het aantal antwoordcategorieën 

(hoofdstuk 2). 

 

2. Bij discrete data blijkt nog sterker dan bij continue data dat het identificeren van 

factoren die veel variantie verklaren, gemakkelijker is dan het identificeren van 

factoren die weinig variantie verklaren.  

 

3. Bij de selectie van een factormodel is passing van het model een noodzakelijke 

voorwaarde, maar is de inhoudelijke interpretatie minstens zo belangrijk (hoofdstuk 

3). 

 

4. Hoe complexer de data, hoe moeilijker het is om een schattingsmethode te vinden die 

accurate en efficiënte schattingen van de parameters van een factormodel oplevert 

(hoofdstuk 4). 

 

5. Het is een illusie om te veronderstellen dat een vragenlijst volledig vraagzuiver kan 

zijn, gezien de vele mogelijke variabelen die vraagonzuiverheid kunnen veroorzaken 

(hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6). 

 

6. Doordat herspecificaties van factormodellen vaak noodzakelijk zijn, moet de waarde 

van kruisvalidatie niet onderschat worden. 

 

7. Hoe goed we een model ook proberen te specificeren, het blijft een simplificatie van 

de werkelijkheid. 

 

8. Het verschil tussen de Bayesiaanse en frequentistische methoden is minder groot dan 

aanhangers van de methoden soms suggereren; beide methoden worden toegepast om 

empirische data met een model te beschrijven en beide methoden hebben voor- en 

nadelen. 

 

9. De slagzin “Er gaat niets boven Groningen” moet men niet letterlijk nemen. 


