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HOOFDSTUK 1 

§ 1.1 Inleiding 

In de cursus 1978/1979 is zowel in december als in maart op een aantal 

scholen een schoolonderzoek natuurkunde gehouden met gebruikmaking van de

zel£de toets. De twee toetsen werden door 88 leerlingen volledig gemaakt. 

Deze 88 leerlingen zijn van drie verschillende scholen. 

De vraag was of er in de onderdelen van de toetsen verschillende categorieen 

te onderscheiden zijn; dat wil zeggen categorieen die ieder een specifieke 

vaardigheid toetsen. Dit kan van belang zijn om te beoordelen of he~ 

practisch schoolonderzoek dat vanaf 1981 verplicht wordt op de middel-

bare school inderdaad een andere vaardigheid toetst dan het tot nu toe 

gebruikelijke schoolonderzoek. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn twee 

analysemethodes toegepast. 

In hoofdstuk 2 worden enige resultaten gegeven van de toepassing van canonieke 

correlatie. De paragra£en I en 2 van dat hoofdstuk behandelen de wiskundige 

achtergronQ, terwijl ~ 3 de resultaten geeft. 

In hoofdstuk 3 wordt de factor- e~ componentenanalyse besproken. 

Deze analysemethode lijkt het meest geschikt, omdat het de bedoeling is 

de variabelen in een aantal groepen in te delen dat wil zeggen de variabelen 

te karakteriseren door een kleiner aantal variabelen. 

De paragrafen I tot en met 4 behandelen de wiskundige achtergrond. 

In de paragrafen 5 tot en met 9 worden de resultaten besproken. 

In de bijlage worden kruistabellen en associatiematen daarvoor besproken. 

Dit is gebeurd omdat het maken van kruistabelren een veel gebruikte tech

niek in de sociale wetenschappen is. 

Als programmatuur is gebruikt gemaakt van SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

§ 1.2 Naamgevingvande'vatiabelen 

De variabele D5a geeft de score op het on,derdeel a van opgave 5 van het de

cemberschoolonderzoek aan. 20 staat ~3d voor de score voor onderdeel d van 

opgave 3 van de maarttoets,. Analoog betekent M2cl de score voor onderdeel 

cl van M2 en geeft D 3 bcd de score voor de onderdelen b,c en d van D3 

samen. SO geeft de score voor het totale schoolonderzoek en CSE geeft het 

punt voor het Centraal Schriftelijk Examen. 
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Een aantal variabelen is nog een aparte naam gegeven: 

DMab =D2ab+D3ab+D4abc+M3a 

DMab 2 =D2ab+D3ab+M3a 

PMstand=D1 +M2ab+Mlcd 

DMcd =M3 bcde +D3cd 

DMmeet =D5abcm + M4a 

(een aantal a en b onderdelen) 

D ab 

M ab 

D cd 

M cd 

=Dla+D2ab+ D3ab+D4ab (De a en b onderdelen van december) 

=Mla+M2ab+ M3a 

=D3cd+D4de 

=M2cde+M3cde 

§ 1.3 Beoordeling van de variabelen 

Ret decemberonderzoek had 5 opgaven, het schoolonderzoek van maart had 4 opgaven. 

Bij beide schoolonderzoeken was er een practische opgave: D5 en M4. De overige 

opgaven zijn theoretische opgaven. Over het algemeen zijn de a en b onderdelen 

van de theoretische opgaven te beschouwen als standaard onderdelen •. 

De onderdelen c,d en e zijn doorgaans onderdelen die meer inzicht vragen in de 

fysica. Van de practische opgave D5 zijn de onderdelen a,b,c en m de echt prac

tische onderdelen, waarbij het vooral om meetvaardigheid en het bespreken van 

de meetresultaten gaat. 

Van de opgave M4 zijn 4a en 4d de practische onderdelen. Bij 4d moet een tabel 

gemaakt worden, terwijl bij 4a een oscilloscoop afgelezen moet worden. 
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Hoofdstuk 2 
ENIGE RESULTATEN BIJ TOEPASSING VAN CANONIEKE CORRELATIE 

§2.1 Canonieke correlatie 

Beschouw de stochastische variabelen: 
x'=(x(I)' ,x(2)') = (x , 
- - -1 

... . ,x ) 
-p 

Laat 

de variantie-covariantiematrix (pKp). 

Het berekenen van de canonieke correlaties tussen de groep variabelen ~(I) en 

de groep variabelen ~(2) bestaat uit het zoeken van p~ lineaire combinaties 

v~l) van xCI) en PI lineaire combinaties v~2) van x(2 , zodanig dat deze 
"'-1. - "'-1 -

lineaire combinaties paarsgewijs een maximale correlatie hebben, terwijl 

aIle andere correlatiecoefficienten nul zijn en de varianties geIijk aan 1 • 

Dit komt neer op het zoeken van. de PI grootste eigenwaarden A.van 
-I -I -I -1 1 

LIILI2_L22L21 of -equivalent- van L22L2ILIILI2' 

Laat A,~A2~ ••• ~A • 
. p 

Voor~~ie-~an~niek~ c~rrelatie -dat is de correlatie tussen de i e lineaire 

combinatie van de eerste groep en de i e lineaire combinatie van de tweede groep

geldt dat deze gelijk is aan V'r
i

• Cov (xi 1) ,1...?)) = Vi:
i

. 

D 1 d ' , h d b" d , ... -1... ...-1 ... e e ementen van e e1.genvector van Ai oren 1J e matr1x ~11~12~22~2I 

geven de gewichten die gebruikt moe ten worden am de bijbehorende Iineaire 

combinatie van xCI) te vinden. De elementen van de eigenvector van A, 
1 

die hoort bij de matrix L;~L21L~~L12 geven de gewichten van de lineaire 

b " (2)" 
com 1nat1.e van ~ 'Zie ook (lit t). 

§ 2.2 Aantal zinvolle canonieke correlaties 

Wanneer er ~ canonieke correlaties berekend zijn, wil men graag onderzoeken 

of de kleinste Pl-k canonieke correl~ties 

SPSS gebruikt hiervoor Bartlett's V', die 
Pt . 

V= - {N-3 -I(p +p}} r In(1-L) 
2 2 I 2 j=k+I J 

signJficant zijn (0:::; k :::;Pl)' 

bij benadering x2 is verdeeld. 

met (Pl-l)(P2-f) vrijheidsgraden. 

Bij hoge V wordt de nulhypothese dat de kleinste Pl-k canonieke correlaties 

niet significant zijn verworpen. 

De output van SPSS geeft in de tabel chi-square de waarden van V voor achter

volgens k=0,1,2, ••..•• PI-I. 

De tabel "significance" geeft het betrouwbaarheidsniveau waarbij de boven-



Bij een betrouwbaarheid van 0.05 betekent dat derhalve' dat de nulhypothese 

verworpen wordt als in de tabel 'significance' een waarde staat kleiner dan 

0.05t Voor k==O spreekt men weI van de "overall significance test", 

V is ook te schrijven als PI 
-{N-3-.!..(Pl+P2}} In n (I-)..). 

2 2 j=k+l . J 
PI 
n (1-)..) 

j=k+l J 
wordt Wilks' lambda genoemd. De tabel Wilks' lambda van SPSS geeft 

de waarden voor k=O,lt ••• JP}-l • Zie ook (lit 6) 

"§~, 3 Enige resul taten 

De variabelen zijn ingedeeld in een aantal groepen: 

a)Scores voor SO en eSE. 

b)Standaardopgaven DI en MI. 

c)Inzicht opgaven D3 en M2. 

d)Practische opgaven D5 en M4~ 

e)Standaardonderdelen Mla,Mlb, Dlb, D2b. 

f)Inzicht'onderdelen M2c,M3c, D3c, D4c. 

g)Practische onderdelen.D5m, M4a, M4dl, M4d2. 

Resultaten zijn weergegeven in devolgende tabel. Deze moet als voIgt gelezen 

worden; in de bovenste helft van een hokje staat linksboven de Ie canonieke 

correlatie, recht"sboven een + of een - al naargelang de gevonden significan

tie kleiner of groter is dan 0.05. Rechtsonder staat de waarde van de 

significantie. In de onderste helft staat de 2e canonieke correlatie, echter 

aIleen als de gevonden significantie kleiner is dan 0.05 • 

De verhouding).1 geeft informatie over de punt.enwolk. Ah de verhouding 

x;-
groot is kan de puntenwolk vrijwel lineair worden beschreven. 



Onderdelen 

I1tandaard 

Onderdelen 

inzieht 

Onderdelen 

praktiseh 

Opgaven 

standaard 

Opgaven 

inzieht 

Opgaven 

praktiseh 

-5-I Onderdelen OPGAVEN 

. Stand •. InziehtP~a~t~~eh 

0.38 ..,.. 0.38 ..... 0.73 + 
0.257 0.240 0.000 

0,63 + 
0.000 

0.36 - 0.28 -
0.144 0.351 

0.35 -
o. ] 61 

I.Tabel eanonieke eorrelaties. 

,Indeht . l'rakti~Gh SO/CSE 

0.38 - U.l8 - IU.48 + 
. 0..09.-4 0.559.. 0.·002. 

0.81 + 0.32 - 0.65 + 
0,000 0.305 0.000 

0.65 + 0.31 + 
0.000 0.030 

0.37 - 0.63 + 0.53 + 
0.124 0.000 0.000 

0.56 + 
0.000 

0.32 - 0.28 - 0.42 + 
0.050 0.080 0.002 

0.42 + 0.57 + 
0.003 0.000 

0.72 + 
0.000 

Een duideIijk beeldwaaruit geeoneludeerd kan worden dat de onderscheiden ge

vaIIen inderdaad iets anders toetsen komt nog niet naar voren. 

Zoals te verwaehten was hebben aIle 6 groepen in de linkerkolom een signi

ficante canonieke correlatie met de groep SO/eSE. AIleen bij onderdelen in

zicht met SO/eSE is de tweede eanonieke correlatie ook significant. Dit kan 

samenhangen met het feit dat de inzieht onderdelen sterk diserimineren tussen 
1 

de Ieerlingen. De verhouding van de eigenwaarden is (0.65~= 4.43 hetgeen 
. (0 31 t 

duidt op een 'sigaarvormige I puntenwolk (tabel 2). • 

·De overige canonieke correlaties zijn bijna aIle niet signifi

cant. De berekeningen van de eanonieke correlatie tussen onderdelen en op

gaven van dezelfde soort leveren twee significante eigenwaarden op, maar 

dat was te verwachten omdat sommige onderdelen juist onderdeel van die be

treffende opgaven zijn, Dit blijkt ook uit de weegfaetoren (tabel 3). 

Wanneer we echter als inzicht onderdelen aIleen D4e en M3e nemen en deze ver

gelijken met inzicht opgaven D3 en M2 vinden we geen significante eorrelatie 

meer: de eerste eanonieke correlatie is 0.31 met een significantie van 0.056. 

Hetzelfde vinden we als we D2b en M2a (standaard onderdelen) vergelijken 

met Ml en Dl (standaardopgaven):de eerste eanonieke correlatie is 0.24 met een 

significantie van 0.199. 
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Tabel 2: Canonieke correlatie tussen inzichtonderdelen en SO!CSE. 
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Tabel 3: Canonieke correlatie tussen inzichtonderdelen en inzichtopgaven. 

-. 



Hoofdstuk 3 -8-

TOEPASSING VAN COMPONENTENANALYSE 

§ 3.1 Componentenanalyse 

De componentenanalyse stelt zich de vraag of het mogelijk is een aantal 

variabelen te karakteriseren door een kleiner aantal variabelen (lineaire 

combinaties van de oorspronkelijke)die onderling niet gecorreleerd zijn 

(de hoofdcomponenten). Beschouw de stochastische variabele x'=(x
1

' ••••• x ) 
Z - - ~ 

me t E <.~) =]..1 en E (!.-]..I) (!.~) (= Var (!.) ). 

Stel we zoeken k (l$k$p) hoofdcomponenten Zl' ••••• ~. Dan moeten we 

zoeken·naar ~(Zl""""'~)! waarvoor geldt Z=G'!. met G'G=I, 

zodanig dat ¥var(z.) maximaal is. 
i=) ~ 

Z Dit betekent dat de kolommen van G orthogonale eigenvectoren zijn van E 

horende bij de k grootste eigenwaarden A1,AZ, ••••••• ,Ak • 
~ . e 

100 ·i heet het door de i component verklaarde percentage variantie. 
sPTE2) 

Zoals bekend geldt verder sp(E 2
)= 

P 
LA.. 

i= 1 ~ 
Gaan we uit van gestandaardiseerde variabelen, dan geldt 

P 
L 

i=l 
A.=p • 
~ 

Is een steekproef van p variabelen gegeven, dan kunnen we deze analyse

methode toepassen op de uit de waarnemingen berekende variantiematrix S 

of uit de correlatiematrix R. Zie verder (lit I) 

!!.e.£.!.aE.t!.l_z.!.n!.oll~.£o~£.n~n.£.eE. 

Anderson heeft een test ontwikkeld om te toetsen of de p-k kleinste eigen-

waarden aan elkaar gelijk zijn: 

X
2 (p-k)=(N-ltr.ln( I( t 

r j=k+l 

P 
A.)} - E InC\..)} 1 

J j=k+l J 

met lr(r+l)-l vrijheidsgraden en r=p-k. 
2" 

B"J' h d 2 d h h M b h I h' k • oge waar en van X verwerpt men e ypot ese. et e u p ~ervan an 

men het aantal zinvolle componenten bepalen. 

Als men de hypothese dat de p-k+l kleinste eigenwaarden aan elkaar gelijk 

zijn verwerpt, maar de hypothese dat p-k kleinste eigenwaarden aan elkaar 

gelijk zijn niet verwerpt, lijkt het zinvol om over k componenten te spreken. 

Een practische keuze kan ook als voIgt gemaakt worden: als de daling in 

grootte van de eigenwaarden een gelijkmatig karakter heeft is keuze van het 

aantal componenten erg moeilijk. Ais er een 'knik' in zit dan zijn de com

ponenten die horen bij de eigenwaarden die na de 'knik' komen vaak niet 

interpreteerbaar. Zie ook (lit 7). 

De standaardkeuze van SPSS is om die componenten te kiezen, waarvan de bij

behorende eigenwaarde groter dan) is. Zie (lit 2). 
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§ 3 • 2 FACTORANAL YSE 
Da factoranalyse is ontStaan in de psychologie. Het doel is om uit eigen-

schappen die aan individuen zijn waargenomen, informatie te krijgen 

over nietditekt meetbare eigenschappen,de zogenaamde factoren. 

Beschouw weer x'=(xl' •••••.••• ,x ). 
- - -p 

Het model is nu dat elke x. geschreven kan worden als de som van zijn ver
-1. 

wachting, een linea ire combinatie van k (k~p) factoren y. en de storings
-J 

term e .• 
-1. 

x·=ll·+ 
-1. 1. 

k 
!: f .. 1..

j=l 1.J J 

f .. heet de factor lading 
1.J . 

+ e. -1. (i==l, .•••. ,p;~p) 

v2:=var (e.) heet unicity of specifieke variantie van x. 
1. -1. - -1. 
2 k 2 

h.:= !: f .. heet de communalitz. 
1. j=1 1.J 

De veronderstellingen zijn: E(1.)=O, E(~)==O , Var(~)=Ik 

Var(e)=V
2
=diag(v

2
1,·····,v

2
), 

- p 

Cov(~,~)==O • 

Hieruit voIgt 

Uitgeschreven 

2 2 
!: ==Var(x)=FF'+V , de fundamentele formule uit de factoranalyse. 

ltiidt ze- cr~. = f f~. + v~ (i=l, ••••• ,p) 
1.1. j=l 1.J 1. 

k 2 
cr.. ==!: f il f

J
• I 

1.J 1=1 
(i,j=I, ••••• ,p, i#j) 

2 De elementen van F en V moeten geschat worden. Hiervoor zijn verschillende 

iteratie-methodes ontwikkeld. Zie ook (lit I). 

V~~r het vinden van k factoren kunnen we ook de componentenanalyse 

toepassen. In Engelse literatuur wordt dan vaak gesproken van principal factor 

analysis. oit is geen factoranalyse in de eigenlijke zin, immers bij factor

analyse worden de factoren onbekend verondersteld, terwijl bij de componenten

analyse de hoofdcomponenten verondersteld worden een lineaire combinatie van 

de variabelen te zijn. Principal factor analyse is derhalve in wezen componen

tenana1yse, maar gebruikt de terminologie (communality, unicity) die door

gaans in de factoranalyse gebruikt wordt. 

Het door k factoren v~rklaarde2percentagekvariantie is gelijk aan: 
E ~ f..i: :L 

JOOsp FF' _ i==J j==J 1.J 100 J'=1 1. • 2 . - 100 == - , waar1.n S de steekproef-
2 - 2 S2 spS sp S sp 

-'.Ak de k grootste eigenwaarden 

zijn.Als men werkt ~et de correlatiematrix geldt we~r dat dit gelijk is aan 

k 
100. 1. E 

P j=l 
X .. 

1. 



Rotatie §3.3 
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We kunnen nagaan wat er gebeurt als we in plaats van ~~+ FL+~ het 

equivalente model x=~+Gz+e beschouwen waarin G en z afhangen van een reguliere 
- - - -I 

matrix ~~k en weI zo dat G=FA en ~=A L' 

Als A orthogonaal is, is dit derhalve een orthogonale rotatie van het assen

stelsel. In het algemeen willen we een nieuw assenstelsel zo dat de - punten 

zo dicht mogelijk bij de k assen liggen. Er zijn vele methodes om zoln assen

stelsel te vinden. Twee orthogonale rotaties zijn: 

gu!!.r!.i~a.!. 

Bij deze methodes wordt geprobeerd voor ieder punt de kwadraten van de coor-

dinaten zo extreem mogelijk te maken. Als g'l' ,g'k de coordinaten 
J, 2 J 

van het je punt zijn willen we de variantie van gjl' ,g~k maximaliseren. 

We definieren 
k 2 2' P 2 

1 (L gJ'I) en willen L a 2 maximaliseren. 
~2 1=1 j=1 gj 

p k 

2 
a 2 := 

gj 

4 I L g,,-
k i= I ] 1. 

k 

Dit komt neer op het maximaliseren van L L 4 
g .. 

J1. 
over aIle G =FA met A 

orthogonaal. 

Varimax 

j=1 i=1 

Ook hier wordt geprobeerd de kwadraten van de elementen van G zo extreem moge

lijk te maken, maar hier wordt nie.t per -rij gemaximaliseerd maar kolomsgewij s. 

Dat betekent dat hier uitgegaanwordt van p 4 P 
I L g.. - 1 ( L g~, ) 2 
- 1.J - 1.J P i=1 2 i=1 

P 

Omdat varimax per kolom maximaliseert en quartimax. per rij, zal er eer~ 

der bij quartimax een algemene factor -dat wil zeg$en een ~actor waarop bijna 

aIle variabelen een ongeveer gelijke positieve lading hebben- optreden dan bij 

varimax. Varimax is over het algemeen een stabielere methode dan quartimax (Lit.3). 

Ook na orthogonale rotatie is het mogelijk om het percentage variantie dat 

verklaard wordt door een factor te berekenen. Dit percentage is gelijk aan 

100 
P 2 
~ g .. 

i= 1 1.J 
2 sp S 

Scheve rotatie 33.4 =;.:.;:;..;;..;;;......::..;:;.== 

, waarbij g,. de coordinaten na rotatie zijn. 
1.J 

Naast de orthogonale rotatiemethodes zijn er ook scheve rotaties. Na rotatie 

vindt men dan factoren die onderling gecorreleerd kunnen zijn. Interpretatie 

van de factorladingen moet dan gebeuren insamenhang met beschouwing van de 

correlaties tussen de factoren onderling. Ook SPSS heeft de beschikking over 
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een scheverotatie. De scheefheid van de rotatie moet men van tevoren 

vast stellen door het kiezen van een waarde van 15, '-;"'<0 <1 J waarbij 15 zeer ne

gatiefwijst op een bijna orthogonale rotatie en 15 in de buurt van 1 op een 

zeer scheve rotatie. 

§3.5 Resultaten van de toepassing van principal factor analyse 

De principal factor analyse is toegepast op een aantal groepen van variabelen. 

Hiervoor is SPSS gebruikt. SPSS gaat uit van gestandaardiseerde variabelen, 

werkt dus met de correlatiematrix. Het door k factoren verklaarde percentage 

variantie is derhalve gelijk aan 100. ~ A •• 1 
. 1 ~ 
1.= P 

V~~r de naamgeving van de variabelen verwijzen we naar de betreffende para-

graaf. In tabel 4 staat een overzicht van de keuzes van de groepen 

variabelen. Achtereenvolgens staan in de kolommen het nummer, het aantal 

variabelen, het aantal factoren (k) met eigenwaarden groter dan 1, het percen

tage dat verklaard wordt door de eerste factor, het percentage dat verklaard 

wordt door de k factoren samen en de variabelen die gekozen zijn. 

Bij de keuze van de variabelen is gebruikt gemaakt van de resultaten van eer

dere analyses. Zo leverde analyse 3 (tabel 4), waar gehele opgaven als var

iabelen gebruikt werden geen zinvolle resultaten. In de volgende analyses 

zijn daarom alleen gehele opgaven als variabele gebruikt als er gesproken 

kan worden van een homo gene opgave (met name Dl). Onderdelen zijn bijelkaar 

gevoegd als ze zich in eerdere analyses hetzelfde gedroegen, en als er natuur

kundig inhoudelijke argumenten waren om ze samen tevoegen; bijvoorbeeld de 

a en b onderdelen van de verschillende opgaven •. 

Daarnaast zijn ook onderdelen weggelaten, bij voorbeeld omdat ze nauwelijks 

discrimineren. 

Het aantal factoren §3.6 
Wat betreft de eigenwaarden zien we over het algemeen het volgende beetd: 

~ )( 

n. 

Er is dus al een 'knik' na de eerste factor. 

Toepassing van de test van Anderson levert volgende resultaten. 

Met x~; 0.05 wordt bedoeld de kritieke waarde van een X
2 

verde ling met v vrij

heidsgraden voor een betrouwbaarheidsniveau 0.05. 
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Tabel 4:Keuze van de variabelen voor ver-

schillende analyses. 

VARIABELEN 

J. 32 12 18% 72% Dlabc,ld,2ab,2c,2d,3ab,3c,3d,4ab,4c,4de,5a,5bc,5de,5fg,5m; 

Mlab,lcd,le,2ab,2c,2d,2e,3a,3bcd,3e,4a,4bc,4d,4ef,SO,eSEe 

2 22 

3 11 

4 15 

5 II 

8 22% 66% Dl ,2ab,2cd,3ab,3cd,4abc,4de,5abc,5de,5fg,5m; 

Ml ,2ab,2cde,3a,3bcde,4a,4bc,4d,4ef,SO,eSE. 

4 25% 59% DJ, D2, D3, D4, D5abcd, D5efg; 

MI, M2, M3, M4ad, M4bcef, SO, eSE. 

4 28% 54% DI ,DMab, D3cd,D5abcm,D5defg, 

Mlabe,Mlcd,M2ab,M2cde,M3bcde,M4a,M4bc+2ef,M4d,SO,eSE. 

4 22% 56% Dl+ M2ab, DMab, D3cd,D5abcm,DS defg 

Mlabe,Mlcd~2cde,M3bcde,M4a,K4d. 

6 14 6 22% 67% Dlc,D3c,D4c,D5c,DSe,D5g,D5m 

7 12 

8 7 

9 8 

10 6 

11 6 

12 13 

13 11 

6 16% 67% 

3 28% 61% 

3 34% 61% 

2 26% -4:5% 
2 47% 66% 

Mle,M2a,M2c,M3bc,M4b,SO,eSE. 

Hetzelfde als 6 maar zonder SO en eSE. , 

DM stand, DMab,Mlabe, DMcd,D5defg,M4d,DM meet. 

DMab2,D5e,D5g,D5m,M2c,M3bc,So,eSE. 

Hetzelfde als 9 maar zonder SO en eSE. 

DMstand, DMab, DMcd, DMmeet,SO,eSE. 

5 29% 68% Dab, Mab, Dcd, Mcd, D5ab, D5c, D5fg,DSm, M4d, M4cef, 

M4a,SO,eSE. 

5 23% 67% Hetzelfde als 12, maar zonder SO en eSE. 

V~~r de not~tie X2(p-k) verwijzen we 

naar de betreffende paragraaf op blz. 8. 

Analyse 5 (p=ll): }f 2(p) =117.~·76 >X~5;Oo05= 85.04 (de kritieke waarde u~~b:!) 

2 2 
X (p-l) = 62.30 <X 54;0.05= 72.38 

De hypothese dat de 10 kleinste eigenwaarden aan elkaar gelijk zijn 

wordt dus niet verworpen. 
2 2 

Analyse 8 (p=7):X (p) = 62.39>X 27 ;0.05= 40.1 

22' 
X (p-l) = 29.63 <X 20;0.05= 31.4 

Dit geeft dus hetzelfde heeld. 

Bij analyse 9 (p=8) wordt zelfs de hypothese dat de 2 kleinste eigenwaarden aan 

elkaar gelijk zijn nog verworpen X2 {p-6)=2200>X;;Oo05 = 5.99 • 
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Bij analyse 12 (p=13) vinden we hetzelfde beeld als bij 9; 
2() 2 9' bijvoorbeeld: X p-l1 =13.85 > X2;O.05=5.~' • 

2 2 
X (p-5)=102 > ~5;O.05=50 • Op grond van de test van 

Anderson kunnen we niet zeggen, dat de var~~b:len duideli~k beschreven kunnen 
, .,r' 

wornen met een klein,:r aan1:1iLta:c"tore~Toch is het zinvol om te proberen 

de factoren te interpreteren. Immers bij dit soort problemen wordt vaak een 

patroon van eigenwaarden gevonden, waarbij de 'knik' al na de eerste eigen

waarde optreedt; zie bijvoorbeeld Harman pag.168 (lit 8), waar de eerste fac

tor 33.9% verklaart en de tweede factor nog slechts 8.7%. Bovendien kan 

verdere interpretatie toch enige aanwijzingen geven over een bepaald patroon, 

zodat verder onderzoek hiervan gebruik kan maken. 

Dat er geen sterke eerste factmr is, is ook niet verwonderlijk als 

we de correlaties beschouwen. De correlaties tussen de onderdelen zijn mees

tal niet groter dan 0.20. AIleen correlaties tussen onderdelen enerzijds en 

SO en CSE anderzijds hebben meestal een grotere waarde. Een afschatting naar 

boven voor de grootste eigenwaarde van een matrix A is max ~ la"l 
nxn 1<'< J'=1 1J _1_n 

Dat betekent dat de eerste factor nooit meer kan verklaren dan 

1 (max 
p lsisp 

p 
E I r, . I) 

j=l 1J 

§3.7 Interpretatie van de factoren 

Bij de verschillende analyses komt er ondanks de variatie van de variabelen 

toch steeds eenzelfde patroon naar voren. Bepaalde factoren komen steeds 

terug, dat wil zeggen factoren, waarop onderdelea steeds hetzelfde scoren 

en daardoor ook eenderte interpreteren zijn. Dit wijst er op dat er toch 

een zeker verschil is in de onderdelen. 

Doorgaans geven quartimax en varimax rotatie hetzelfde beeld; dit betekent dat 

de gevonden factoren niet door het toepassen van een bepaalde rotatie naar 

voren komen. De regelmatig terugkerende factoren kunnen we als voIgt interpre

teren: 

a)AI£e~e~n_fzsisch_i~zicht: dit is een factor waar de meeste variabelen hoog 

op scoren. Dit is de eerste factor als er nog geen rotatie heeft plaats 

gevonden. SO en CSE scoren hier altijd hoog. Na rotatie is doorgaans geen der 

factoren als een algemene factor te interpreteren, zowel bij quartimax als 

bij varimax rotatie. 

b).[t~ndaar~ ke~nis.:...e~ in~ich!. in_e~n_fI.sisch_pr0E..I~e!!!: er valt niet duidelijk 

een factor te ondersc~eiden; in de meeste gevallen hebben we! de standaard-

opgaven en onderdelen van hetzelfde schoolonderzoek hoge coefficienten bij 
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dezelfde factor; de standaardonderdelen van het andere schoolonderzoek scoren 

dan echter weer laag op die factor. We zien dan ook twee factoren naar voren ko

men die allebei te interpreteren zijn als standaard kennis en inzicht; de een 

meer verbonden met de decemberonderdelen, de ander meer verbonden met de maart

onderdelen. SO en eSE hebben bij deze factoren lagere coefficienten. 

c)Qi~p~r_i~zic~t_i~~e~~h~o~e~i~c~~r~b!e~m_: 

Rier komt steeds duidelijk een factor naar voren. Zowel de inzichtonderdelen 

van december als die van maart scoren hoog. De standaardonderdelen hebben 

lag~re coefficienten terwijl SO en eSE hier weer hoger scoren. 

dlM~e~v~ar~i~h~i~ 

Deze factor is zo genoemd omdat de meetonderdelen van D5 hier hoog scoren, 

met name D5c en D5m. Als 5a,5b, en 5c samen genomen worden vertonen ze ook 

ongeveer hetzelfde patroon als 5m; echter als Sa en 5b samen en 5 c apart 

genomen wordt, blijkt 5ab meer het patroon van een standaardonderdeel te 

vertonen. Ret gaat samen met de ab onderdelen van maart.D5c en D5m toetsen met 

name op het hebben van inzicht in gemaakte meetfouten en deze factor moet dan 

ook misschien meer in deze richting gespecifieerd worden. De onderdelen d,e,f en 

g van D5 scoren over het algemeen ook tamelijk hoog bij deze factor. 

Dat is niet verwonderlijk omdat het onderdelen uit dezelfde opgave zijn. 

De scores van de overige onderdelen zijn echter allemaal laag, ook die van SO en 

eSE. 

~)..!.n.!i.£h~ in_e~n_eE'~ri.m~n~e~l_f.l.si.s.£h_p~0E..l~e~ 

Deze factor wordt al moeilijker te interpreteren. Rij is zo genoemd omdat andere 

practische onderdelen dan D5c en D5m hier hoog op scoren met name M4a. Bij 

deze onderdelen wordt meer inzicht vereist. De score van D5 fg hierop 

(tegengesteld) spreekt dit echter tegen. 

Ret een en ander kan het beste geillustreerd worden aan de hand van de resultaten 

van analyse 12. Deze geven een vrij aardig beeld van het patroon dat naar voren 

is gekomen. 

i3.8Joelichting aan de hand van een voorbeeld 

Bij deze analyse (12) zijn 13 variabelen gekozen; z~e voor de keuze tabel 4. 

V~~r verklaring van de variabelen verwijzen we naar de betreffende paragraaf uit 

hoofdstuk I.Ih tabel 5 zijn correlaties gegeven. De maximale absolute kolomsom 

is gelijk aan 5.7 (kolom 12). nit ~s een afschatting naar boven van de grootste 

eigenwaarde. Daarom kan de eerste factor niet meer verklaren dan 44 %. 
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Tabel 5: Correlaties 
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In tabel 6 worden de eigenwaarden van de correlatiematrix gegeven. De eerste 

factor verklaart 29.3 %. Er zijn 5 eigenwaarden groter dan 1, die samen 67.8 % 

verklaren. Tabel 7 geeft de communality's 

Tabel 6: Eigenwaarden van de correlatiematrix 

--.---,------------~-------... -_._-------- . -----_.-

. 'Tabel 7!Communality's 

=-..:D ~fb_ .G:.ASc5:6.3--=== 
=:"K 4:£:::0=::'- '-- -:=:: --:--":'-0:~:a-9'8=~-===-::"- _C~ 

=-,l-CO 0 .U&<l:~==--=--=-..:::c, 
-::--~MC'f)=- o:;':~'2~5.9.~-co::=-='::--'" =.-= 

='7.D5AB _ _ O_46~O.a.. _____ ._ 
::=:~il5t-:'-==:~'-=====:=---:-'--::-:C:--~~~9-'----C:'7"C,: "7-

---D--5f-G o--6~9-879::::::-:::::::::::::::::::::::::::::= 
~.~} 5M;~--: =O:~*9:4=4.o---·-=--··· 

-=_M~_ _ ()::eJS.5,.9a.4.. ._. 
:c=CI't:/.O-~~~'-- -=~=-==--======-#664~9:=::-- -o.=--'==':: 

=:t-t4-C£F O. 4~~==:c-=
':-::-Kri'c;.~ ~ -;:.:-=----= - -----·----=(fa~iF(J6:-- ----
C-S~ 0-*-3:~2·.~-_.-

.. -

De initiele -dat wil zeggen nog niet geroteerd- factorladingen staan in 

tabel 8. De eerste factor is een factor die algemeen fysisch inzicht meet. 

Opvallend is dat D5c en D5m hier zeer laag scoren. De tweede is meetvaardig

heid. De derde is een standaardfactor (standaardonderdelen van maart) • 

De vierde en vijfde factor zijn al moeilijker te interpreteren. Een duidelijker 

beeld wordt verkregen na varimax of quartimax rotatie (tabel 9). 
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Tabel 8: Initiele factorladingen 
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Tabel 9: Factorladingen na varimax en quartimax rotatie 
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De eerste factor is een standaardfactor (decemberonderdelen), die bij 

quartimax overigens meer naar een algemene factor neigt. Factor 2 is bij 

be ide ook een standaardfactor (maartonderdelen). Het dieper theoretisch in

zicht komt bij varimax rotatie in factor 3 en bij quartimax rotatie in fac

tor 4 terug. Meetvaardighei~ zit bij varimax in factor :4.'en bij quartimax 

in factor 3, terwijl factor 5 bij beide te interpreteren is als inzicht in 

een experimenteel fysisch probleem. 

Scheve rotatie 

Scheve rotatie geeft het duidelijkst te interpreteren beeld. Bij de scheve 

rotatiemethode van SPSS moet een delta gekozen worden die de 'scheefheid' 

van de rotatie vastlegt. De berekeningen van de geroteerde matrix verlopen 

via een iteratief proces. Dit proces bleek binnen de 25 stappen afgebroken 

te worden voor waarden van 0 : 0.ososO.5 • Gekozen is 0=0.35. 

De resultaten zijn gegeven in tabel 10. 

Tabel 10: Factorladingen na scheve rotatie 

_11A.B-_._. ____ a.....LQ.Z5.L -O.11044-___ ~O'"-a4409 ___ -O"ll2..11' -.a_a.O.46.92-_~ 
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=Qc~~ -0.23.423 C.72aO.4 -o....1-a935 +c....L(l(l1_6.-m~--.O .. 0540L-
==if5"f:~ .. 'm-====-G.j;t-tO=lt::::::==G~;'6:gS'j&= ~~tii:i~====:-::~t=z-5~-=:==-d:tn6::.lF8:-
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:-SO O:...s:.~~J_~_~.lJll3.I~_m __ t.\l:~~~:6.- _ ~4~l~a--:::--·~ o.~O 40.4.0=.,; 
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~actor3,4 en 5 zijn_met -1 vermenigvuldigd omdat ze dan beter te interpre

teren zijn. De factorcorrelatiematrix in tabel 11 is dienovereenkomstig 

aangepast • 
. Tabel . I 1 :Correlaties ttissen. defactoren. 
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Er zijn weer twee standaardfactoren (factor 1 en 3}. Hierbij is het opvallend 

dat M4d (een standaard practisch onderdeel van ~a~r!) hoog scoort op factor 1, 

waar de standaardonderdelen van december ook hoog scoren. D5ab, dat ook een 

standaard practisch onderdeel genoemd kan worden, gaat juist samen met de 

standaardonderdelen van maart. Dit is ook te zien in tabel 8 en 9. 

Factor 2 is weer meetvaardigheid; factor 4 is dieper theoretisch inzicht en 

factor 5 inzicht in een experimentele fysische situatie. De scores van SO 

en eSE lijken dit beeld te bevestigen. Hogere scores op de standaard en in

zicht factoren, lagere scores op de practische factoren. De correlaties beves

tigen_deze interpretatie ook, al moet men hiermee natuurlijk voorzichtig zijn 

omdat de significantie niet gegeven wordt. 

In tabel 12 en 13 zijn nog enige resultaten gegeven van analyse 13, waarbij 

dezelfde variabelen gekozen zijn als bij 12 echter zonder SO en eSE. 

Afschatting van de grootste eigenwaarde levert hier op dat de eerste factor 

hoogstens 28 % kan verklaren. Tabel 13 geeft hetzelfde patroon als tabel 10 en 11. 

Tabell2: Eigenwaarden van de correlatiematrix bij analyse 13 
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Tabel 13: Factorladingen na scheve'rotatie bij analyse 13 
~pi~ioR~:::pA':Tr:ER N -_ ______ _ _ en de correlaties tussen de factoren~ _ 
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Uit de analyses komt toch weI het beeld naar voren dat de onderdelen te ver

delen zijn in een aantal categorieen die ieder iets specifieks toetsen 

(standaard kennis en inzicht, dieper inzicht, meetvaardigheid). Voorzichtigheid 

is echter geboden bij het doen van uitspraken omdat het kiezen van het aantal 

factoren vrij willekeurig is gebeurd (horend bij eigenwaarden groter dan 1). 

Er is eigenlijk geen goede argumentatie om weI factoren 2 tot en met 5 te 

interpreteren, maar bijvoorbeeld 6 en 7 niet. Dat een aantal factoren nu naar 

voren komt kan ook aan toevalligheden liggen. 

Verder onderzoek is daarom geboden, waarbij het interessant zou zijn om te 

onderzoeken wat de resultaten zijn als er ook onderdelen zijn waarbij de leer

lingen zelf practisch bezig moeten zijn. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-



BIJLAGE 

KRUISTABELLEN 
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Een van de eerste stappen die vaak in de sociale wetenschappen 

gedaan worden bij het analyseren van gegevens is het maken van kruistabellen. 

Bij een kruistabel gaat men uit van twee eigenschappen(variabelen)die aan N objekten 

gemeten of gesignaleerd kunnen worden. Men deelt deze eigenschappen in 

een aantal niveau's van 'laag' tot 'hoog' in. Op plaats f~, in de kruistabel 

komt dan het aantal objecten te staan, dat eigenschap 1 op niveau i heeft 

en eigenschap 2 op niveau j. Een voorbeeld is de volgende kruistabel: 

ABSENTE!SME 

veel weinig 

GEHUWD weI 750 150 900 

niet 150 110 260 

900 260 1160 

Kruistabellen kunnen geschikt zijn am relaties tussen verschillende 

variabelen te vinden. Voorzichtigheid met het trekken van conciusies is 

echter geboden. Een verb and kan bij voorbeeld het gevolg zijn van een der

de variabele, waarmee beide variabelen relatie hebben. SPSS biedt de 

mogelijkheid om een kruistabel uit te splitsen voor ieder niveau van een 

derde variabele, zodat dan gekeken kan worden of het verband al of niet 

geInduceerd wordt door die derde variabele. Men bekijkt dan in feite 

drie-dimensionale kruistabellen. 

Men zal in het algemeen een of andere maat -een associatiemaat

voor zoln kruistabel willen konstrueren die een indicatie geeft over het 

verband tussen de variabelen. 

Van belang hierbij is het meetniveau van de variabelen en derhalve de schaal

types. We kunnen onderscheiden: 

a)Nominale schaal; de analyseeenheden kunnen aIleen als geIijk of verschil

lend geidentificeerd worden. 

b)Ordinale schaal; er kan een orderelatie worden vastgesteld. 

c) Intervaischaalj ratio's tussen waardeverschillen hebben zin. 

d)Ratioschaal; ratio's tussen de waarden zelf hebben zin, er is een nulpunt. 

In het vervoig zullen we geen onderscheid maken tussen de interval schaal 

en de ratioschaal omdat SPSS toch geen aparte associatiematen hiervoor le

vert. We noemen deze gevaIIen samen het metrisch niveau. 

l' 
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SPSS levert de volgende associatiematen: 

a)Op metrisch niveau 

b)Op ordinaal niveau 

c)Op nominaal niveau . 

Pearson's r (correlatiecoefficient) 

nyx en n::cy 

Somer's D (Dyx ,D",), ,D) 

Kendall's T (T~ enTe) ctau) 

Gamma Y 

Spearman's rS 

~ (phi) 

Cramer's V 

Contingency coefficient C 

Lambda (\x , Axy , A) 

Uncertainty coefficiettt (UYx ,U~y ,U ) 

De. associatiematenn, Somer's D," en U zijn asymmetrisch in de variabelen x en y. 

U y'i wil zeggen dat men y als afhankelijke en x als de onafhankelijke 

variabele beschouwt. 

a)-Pearson's r is de bekende correlatie coefficient (deze is symmetrisch). 

b (x, -i) (y. -y) 
r = VI: (x t _x)l. (Yi. -yt ' 

Als we uitgaan van lineaire regressie t=(lx+'H~ (met 4='!x+!?. en ,! en ~ 

schatters voor (l en S) kunnen we-rookals voIgt interpreteren: 

(
" _ '1. 

r~= r!~-!) = verklaarde variantie 
E (Yt -yda. totale variantie 

-~is een asymmetrische maat, waarvoor geldt O~~4] • 

Ook deze kunnen we als voIgt interpreteren: 

2-
ny'tl = 

verklaarde varian tie 
totale .variantie 

Hierbij gaat het echter niet om een verklaring uit lineaire regressie , 

maar om een verklaring die gebruik maakt van de verschillen in kolom

gemiddelden. De onafhankelijke variabele x hoeft niet van metrisch 

niveau te zijn, maar moet wel van ordinaa-l niveau zijn. 

b)-SPearman's r s -}!!- rs '6 I 

Derangen van x en y worden als natuurlijke getallen voorgesteld, 

waartussen de afstand als gelijk behandeld wordt. Er geldt nu analoog 

aan pe arson IS r E (x; -x) (y~ -y) 
rS= V 2. ~ 

r (Xt -i) (Yt -Y) 
1 of met enig rekenwerk 6 rex; -Yi) 

rS = }- -
~-N 
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r5 geeft een idee over positieve of negatieve overeenkomst tussen de 

rangen van x en y, maar een duidelijke interpretatie is er niet, omdat 

aan ordinale variabelen een metrisch niveau wordt toegekend en derhalve 

geen con~lusies in die zin getrokken kunnen worden. 

-Kendall'sT gaat aIleen uit van de orderelatie. ~en paar (a~b) uit de verza

meling van N objecten _ wordt concordant genoemd, wanneer a op de ene 

variabele zowel als op de andere een hogere (of lagere) rang heeft dan b. 

Een paar (a,b) heet discordant als a op de ene variabele een hogere 

en op, de andere variabele een lagere rang heeft dan b (of omgekeerd). 

Een paar is geknoopt als a en b op minstens een van de twee variabel~ 

dezelfde rang heeft. 

Er geldt nu 

= aantal concordante paren - aantal discordante paren 
totaal aantal paren 

p q 
!N(N+l) 

Lea. is niet geschikt wanneer-er geknoopte paren zijn en dat is doorgaans 

het geval in kruistabellen. Daarvoor is L~geconstrueerd. Hierbij vindt 

een-correctie plaats voor het aantal geknoopte paren'L~ is derhalve 

een coefficient die geconstrueerd wordt omwille van een juiste normering 

(minimum=O, maximum=l of -1 ). Maar ook voor Tbblijft een normeringspro

bleem als het aantal rijen verschilt van het aantal kolommen. 

Hier geeft Tcweer een aanpassing v~~r. SPSS geeft de waarden TD en TC 

-Gamma baseert zich enkel op niet geknoopte paren. Gamma is de kans om 

een concordant paar te trekken onder de niet geknoopte paren minus de kans 

een discordant paar te trekken onder de niet geknoopte parent 

op dezelfde manier als T~maar baseert zich enkel op paren die 

niet geknoopt zijn op x. 

c)-Een aantal associatiematen op nominaal niveau is gebaseerd op chi-quadraat. 

Zij e~ de verwachte celfrequentie bij onafhankelijkheid van de variabelen. 

Er geldt dus e.'= (totaal rij i) • (totaal kolom j) 
\.1 N 

Zij f~ de waargenomen celfrequenties. 

We definieren nu /":=' EE (f'j -e.:j )"J.. • 
~ i e ':' 

Voor het aantal vrijheidsgraden keldt: v = (r-l)(k-l),waarin r het aantal 

rijen is en k het aantal kolommen. 

-De associatiemaat p wordt als voIgt gedefinieerd 

~ :=~ ,waarin N het aantal objecten is 
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V~~r 2 bij 2 tabellen geldt O~q>~l • 

Voor rbij k!=abeJl~n kan t, echt::e_r waard~n groter dan I aannemen. 

-Een eerste stap om $ te,nermeren deed Pearson, die de 
.-----...... . ---------:--1.------c-~.---.~1. 

contingency coefficient C definieeerde c.: X 
. x1+N' 

Deze is v~or grotere tabellen ook geschikt, want altijd geldt C~:l, 

maar heeft als nadeel dat de maximumwaarde van C afhankelijk is van het aan-

tal rijen en kolommen. Wanneer er dus voor tabellen, die onderling een 

verschillend aantal rijen en/of kolommen hebben, C wordt berekend, kan men 

die waarden van C niet met elkaar vergelijken. Dit wordt ondervangen door 

-Cramer's V Deze wordt als voIgt gedefinieer~~ 

Er blijven twee 

_\ / X2. ' 
... VN.min1:r-1 ,k-l} 

q, 
V:= r 

max 
nadelen aan 

2 deze op X gebaseerde associatiematen: 

1 )Deze associatiematen worden ook beinvloed doo.I: de rij- en kolomtotalen, 

waardoor tabellen die grotere rij- en kolomtotalen hebben, maar weI 

dezelfde rij- en kolompercentages, toch verschillende waarden kunnen 

geven. 

2)De interpretatie blijft moeilijk;men kan alleen zeggen dat een coerfi

cient gelijk aan nul wijst op de ~afwezigheid van relatie en dat een 

coefficient ongelijk nul wijst op de aanwezigheid van relatie. 

Er zijn ook associatiematen geconstrueerd om deze problemen te ondervangen, 

maar het zou te ver voeren die hier te behandelen. 

Op de volgende pagitja. wordt een voorbeeld gegeven van een kruistabel. 

Hierin wordt het CSE vergeleken met het SO, waarbij.de variabelen SO en 

CSE.worden ingedeeld in niveau's van gehele punten. Er komt een duidelijk 

verband tussen SO en CSE naar voren. Vergelijking van conti.ngency coef

ficient C, n en pearson's r duidt er op dat het verb and grotendeels 

lineair kan worden beschreven. 

Voor verdere informatie over kruistabellen: zie (lit4)- en (lit 5).' 
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Associatiematen bij de kruistabel tussen SO en eSE. 

, , 
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