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Ontwikkeling en validatie van een meetinstrument 
 

Aanleiding 

Een goede leercultuur is cruciaal voor de continuïteit van een organisatie en voor het inzetbaar houden 
van medewerkers op de arbeidsmarkt. Daarmee is het leren en ontwikkelen van organisaties ook 
maatschappelijk belangrijk. In de praktijk zien we dat veel midden- en kleinbedrijven worstelen met de 
vraag hoe ze dit praktisch vormgeven. Het is lastig voor mkb-organisaties om inzicht te krijgen in de 
eigen leercultuur en te achterhalen welke interventies passen om deze cultuur concreet te verbeteren.  

De bovenstaande ontwikkelingen vormden in 2020 de aanleiding om te starten met onderzoek naar de 
dragers van leercultuur. Om zo tot een nadere concretisering van de kenmerken van de leercultuur in 
het midden- en kleinbedrijf (mkb) te komen (Korevaar, et al., 2020)1. Het onderzoek naar de dragers 
van leercultuur is opgezet vanuit het project ‘Sleutelen aan een proactieve leercultuur in technische 
mkb bedrijven van TechYourFuture door de lectoraten Human Capital van Windesheim en HRM van 
Saxion.  

De ‘leercultuurscan’ is één van de opbrengsten van dit onderzoekstraject. Deze online vragenlijst, geeft 
inzicht in hoe medewerkers de leercultuur binnen hun organisatie beleven. Om tot een valide en 
betrouwbaar meetinstrument te komen worden verschillende stappen doorlopen. Dit document 
beschrijft welke stappen dat zijn. En sluit af met een vooruitblik op de stappen die nog gezet gaan 
worden om het meetinstrument verder door te ontwikkelen.   

 

Ontwikkeling meetinstrument 

Bij het ontwikkelen van het meetinstrument zijn verschillende stappen doorlopen. We schetsen ze 
hieronder achtereenvolgens.  
 

1. Theoretisch kader  

De leercultuurscan kent een wetenschappelijke basis (Korevaar, et al., 2020). Om de validiteit en 
betrouwbaarheid te vergroten zijn constructen uit de literatuur gebruikt om de vragenlijst te 
construeren (constructvaliditeit). Via een literatuurstudie (o.a. Coetzer (2017)2 en Marsick (2013)3, 
hebben de onderzoekers achterhaald wat het begrip leercultuur inhoudt en welke kenmerken relevant 
zijn om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Dit leidde tot een eerste categorisatie van 
kenmerken die leercultuur bij mkb-organisaties kunnen bevorderen. We noemen dit leercultuurdragers 
ofwel de bouwstenen van leercultuur.  

 
1 Korevaar, R., Weide, van der J., Corporaal, S., Vos, M. & Witteveen, L. (2020). Leercultuur in het mkb: Geen luxe, maar noodzaak! 
Holland Management Review 192, 73-80 
 
2 Coetzer, A., H. Kock & A. Walo (2017). Distinctive Characteristics of Smal Businesses as Sites for Informal Learning. Human 
Resource Development Review, 16/2, pp. 111-134. 
 
3 Marsick, V.J. (2013). The dimensions of a Learning Organization questionnaire (DLOQ); Introducing to the special issue 
examining DLOQ use over a decade. Advances in Developing Human Resources, 15/2, pp. 127-132 
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2. Vraagconstructie 

Bij het bepalen van de juiste vragen om leercultuur te meten is de inhoudsvaliditeit een belangrijk 
aandachtspunt in deze fase van het onderzoek. In het voorjaar 2020 zijn er daarom 38 diepte-
interviews gehouden met sleutelfiguren (directie, HR, lijnmanagers en medewerkers) uit 10 mkb-
organisaties. Daarmee werd onder meer de herkenbaarheid van de gevonden (theoretische) 
leercultuurdragers in de mkb-praktijk bepaald, zodat het nog te ontwikkelen meetinstrument de juiste 
inhoud meet (Hinkin, 1995)4. De codering van de transcripten resulteerden in een verdere 
operationalisatie van de leercultuurdragers in het mkb-leercultuurmodel (Korevaar et al., 2020, p. 79). 
Het mkb-leercultuurmodel operationaliseert voor iedere leercultuurdrager de belangrijkste kenmerken.   

3. Formulering van vragen, schaalconstructie 

Op basis van de hiervoor beschreven studies en het mbk-leercultuurmodel is vervolgens de vragenlijst 
leercultuurscan ontwikkeld, zie tabel. De zes leercultuurdragers zijn geoperationaliseerd in 59 vragen 
(items), die beantwoord worden met een vijfpuntsschaal (1 helemaal mee oneens, 5 helemaal mee 
eens). Daarnaast bevat de vragenlijst twaalf korte algemene vragen. Een eerste versie van de 
leercultuurscan is via een pretest afgenomen bij zes respondenten alvorens deze in een volgende stap 
uit te zetten onder een bredere doelgroep. 

Tabel 1 

Vragenlijst leercultuurscan 

 

Onderdelen Leercultuurdrager Aantal 
vragen 

Voorbeeldvraag Antwoord 
mogelijkheden 

Algemeen  12 Hoeveel tijd heeft u in de laatste 2 
jaar besteed aan het volgen van een 
cursus of een opleiding?  
 

10 enkele keuze en 2 
open vragen 

Leercultuur Inhoud van werk 10  Vijfpuntsschaal 
 - Autonomie 4 In deze organisatie kunnen 

medewerkers hun eigen werktempo 
bepalen. 

 

 - Complexiteit 6 In deze organisatie lossen 
medewerkers vooral ingewikkelde 
problemen op. 

 

 Ruimte en veiligheid 16  Vijfpuntsschaal 
 - Reflexiviteit 5 In deze organisatie vragen we 

anderen regelmatig naar hun 
mening. 

 

 - Psychologische veiligheid 11 In deze organisatie hebben we 
vertrouwen in elkaar 

 

 Samenwerken 10 In deze organisatie werken 
teams/afdelingen samen om meer 
te leren over wat ons werk inhoudt. 

Vijfpuntsschaal 

 Leiderschap 8 In deze organisatie stimuleren 
leidinggevenden de medewerkers 
om te leren en zichzelf te 
ontwikkelen. 

Vijfpuntsschaal 

 Organisatie inrichting 10 In deze organisatie kunnen 
medewerkers snel en makkelijk de 
informatie krijgen die ze nodig 
hebben om iets te leren of te 
ontwikkelen. 

Vijfpuntsschaal 

 Externe omgeving 5 Deze organisatie stimuleert 
medewerkers om de mening van de 
klant te vragen. 

Vijfpuntsschaal 

 

 
4 Hinkin, T. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. Journal of Management, 21(5), 967–
988 
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4. Afname en validatie van de uitkomsten 
 

Afname  

De online vragenlijst is tussen eind 2020 en de zomer van 2021 actief uitgezet bij verschillende mkb-
organisaties. Een anonieme weblink leidt naar de scan en wordt door organisaties zelf verspreid onder 
medewerkers via email of door een laptop te plaatsen op de werkvloer waarop medewerkers de scan 
kunnen invullen. Het invullen van de vragen vergt 15 tot 20 minuten per medewerker.  

Kwantitatieve validatie 

De afname resulteerde in een dataset met 388 volledig ingevulde vragenlijsten van twaalf mkb-
organisaties. Dit aantal voldoet aan de normen voor een kwantitatieve validatie (Elis, 2013 & Wirth & 
Edwards, 2007)5 6. Op deze dataset zijn verschillende kwantitatieve analyses toegepast om de 
validiteit van de schaalconstructies te evalueren (Hinkin, 1995). De uitkomsten van de kwantitatieve 
analyses zijn gebruikt om de vragenlijst beperkt aan te scherpen en zo tot een compactere vragenlijst 
te komen. Hierdoor is het aantal leercultuurvragen in vragenlijst teruggebracht van 59 naar 47. Zie 
bijlage 1. 

Eenvoudig taalgebruik 

Op aangeven van de mkb-organisaties die de scan invulden hebben we de toegankelijkheid van het 
taalgebruik in de vragenlijst nader bekeken. Hiervoor is een taalbureau ingeschakeld dat de 
formulering van de vragen in de vragenlijst heeft geëvalueerd en verbeterd. Deze aanpassingen zijn 
verwerkt in vernieuwde vragenlijst van maart 2022.  

 

Vervolg 

Om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten in de tijd te kunnen bepalen zullen we met de 
vernieuwde vragenlijst nieuwe data verzamelen. Deze data gebruiken we onder andere voor een 
tweede validatiestudie. Daarbij zullen we de uitkomsten van de eerste en tweede validatiestudie 
vergelijken om op basis daarvan tot een verdere aanscherping van de vragenlijst te komen.  

  

 
5 Ellis, J.L. (2013). Statistiek voor de psychologie. Den Haag, Nederland: Boom Lemma 
 
6 Wirth, R.J., Edwards, M.C. (2007). Item factor analysis: current approaches and future directions. Psychological Methods, 12, 
58-79 
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Bijlage 1: Stappen en bevindingen in de kwantitatieve validatie 

Op deze dataset zijn met hulp van IBM SPSS versie 27 en JASP 0.16 de volgende analyses toegepast 
om de validiteit van de schaalconstructies te evalueren (Hinkin, 1995). 

1. Frequentie analyses op itemniveau;  

2. Betrouwbaarheidsanalyse op de zes leercultuurdragers in het basismodel. Analyse van de 
interne consistentie.  

3. Bepalen van de onderlinge correlatie tussen de leercultuurdragers.  

4. Exploratieve Factoranalyse, om de onderliggende factorstructuur vast te stellen.  

5. Confirmatieve Factor Analyse (CFA) om het ontwikkelde leercultuurmodel te toetsen en de 
modelfit vast te stellen.  

6. Betrouwbaarheidsanalyse op leercultuurdragers na aanpassing van het basismodel (analyse 
van de interne consistentie)  

De stappen 2 tot en met 6 hadden tot doel het ontwerpen van valide en betrouwbare schalen (Hinkin, 
1995) en te komen tot een compactere vragenlijst.  

Om te bepalen of de stellingen voldoende met elkaar samenhangen om een leercultuurdrager te 
mogen vormen en hetzelfde concept meten is bij de stap 2 en 6 de interne consistentie gemeten. Deze 
wordt uitgedrukt in Cronbach’s alpha. De zes leercultuurdragers scoren bij stap 2 tussen de 0.585 
(inhoud van werk) en 0.916 (ruimte en veiligheid). Nunnally (19787) beschouwt waarden vanaf 0.8 als 
goed genoeg voor groepsonderzoek en 0,7 is acceptabel in voorbereidend onderzoek. 

Voorts is in stap 3 bepaald wat de onderlinge correlatie is tussen de zes leercultuurdragers. De 
uitkomsten laten een positieve significante relatie zien tussen de zes leercultuurdragers. Dat wil 
zeggen dat respondenten die een relatief hoge score op een leercultuurdrager behalen in het 
algemeen ook een relatief hoge score bij de andere leercultuurdragers hebben. De sterkste 
samenhang zien we tussen de leercultuurdragers ‘samenwerken’ en ‘ruimte en veiligheid’. Van de zes 
leercultuurdragers heeft ‘inhoud van werk’ de minste overlap met de andere leercultuurdragers. Voor 
het uitvoeren van de analyses in stap 4 is gewerkt met een factoranalyse met Maximum Likelihood 
(ML) extractie en Promax rotatie. Dit is het meest passend bij een uitgangsituatie met zes 
leercultuurdragers die samen de bouwstenen van leercultuur vormen en onderling mogen correleren 
(Ellis, 2013).  

Stap 5 is uitgevoerd via het pakket JASP. Daarbij is specifiek bekeken wat het effect is van het 
weglaten van items op de totale modelfit. Daarbij is gekeken naar vier indicatoren: Comparative Fit 
Index (CFI) en de Tucker Lewis Index (TLI), beiden maten voor de passendheid en betrouwbaarheid 
van een model. De Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), een benaderingsfoutindex. En 
tot slot, de standardized root mean square residual (SRMR) die kijkt naar de discrepantie tussen de 
waargenomen correlaties en de door het model voorspelde correlaties. De uitkomsten van de stappen 
2, 4 en 5 zijn gebruikt om richting te geven aan de keuze voor het verwijderen van items in het model. 
Voor het verwijderen van de items zijn de volgende criteria gebruikt:  

• De resterende items blijven de bouwsteen op een adequate manier meten.  

• Verwijdering van deze items leidt tot dezelfde of een betere fit van het model.  

• En wanneer de inhoud van een 'matig' aspect niet op een soortgelijke manier met andere 
items wordt gemeten wordt deze gehandhaafd.  

 
7 Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York , USA: Mc Graw-Hill  
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Op grond van de hiervoor genoemde analyses is de vragenlijst in maart 2022 beperkt aangescherpt 
om tot een compactere vragenlijst te komen. Hiermee wordt het aantal items in vragenlijst 
teruggebracht van 59 naar 47 items. Het nieuwe model vertoond net als het basismodel een goede fit 
op de fitindices: RMSEA en SRMR. De gevonden waarden voldoen aan de criteria van HU & Bentler 
(1999)8. De CFI en TLI waarden De CFI en TLI waarden (maten voor de passendheid en 
betrouwbaarheid) zijn verbeterd in het aangescherpte model. De CFI bedroeg 0.792 en wordt 0.822. De 
TLI waarde stijgt van 0.783 naar 0.811. Hiermee verbetert het model, maar liggen beide waarden nog 
onder de grenswaarde van 0.90 (Hu & Bentler, 1999). De betrouwbaarheidsanalyse is stap 6 laat zien 
dat de betrouwbaarheid van de leercultuurdrager ‘inhoud van werk’ in het nieuwe model verbeterd is en 
nu 0.661 bedraagt (was 0.585).  

 

 

 

 
8 Hu, L. T., and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus 
new alternatives. Struct. Equat. Model. 6, 1–55. doi: 10.1080/10705519909540118 
 


