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1. Inleiding

In het onderhavige onderzoek wordt nagegaan of inen met bepaalde per
student beschikbare gegevens deze student "goed" kan toewijzen aan één van
twee groepen; de groep die zal slagen of de groep die zal zakken voor de
propedeuse.

Te verwachten valt dat naarmate, in de loop der tijd, meer gegevens
beschikbaar komen deze toewijzing beter zal geschieden; dit wordt nagegaan.
Ook rees in een eerder onderzoek, zie [3], het vermoeden dat de op een later
tijdstip beschikbare gegevens (bijv.cijfers van de 1e semester tentamens) de
"informatie" van de eerder beschikbare gegevens (bijv. vooropleiding) in
zich opgenomen hebben. In extremo is dit vermoeden natuurlijk juist, gegeven
alle tentamen- en herkansingauitslagen slaagt een student al of niet volgens
het examenreglement en vroegere gegevens doen er dan niet meer toe. Nagegaan
wordt of ook in de loop van een cursusjaar al "informatie overdracht" plaats-
vindt.
Een aanverwant probleem is de vraag of, gegeven een bepaalde set gegevens,
de toewijzing met behulp van een deelverzameling van deze gegevens niet nage-
noeg even "goed" is; op deze wijze valt dan te bepalen welke vakken voorname-
lijk het al of niet slagen bepalen.

De toegepaste methode is de toewijzing m.b.v. een lineaire discrimi-
nantfunctie. Ook wordt gewerkt met OLS, waarbij de Y-variabele een nul-éér~
variabele is,omdat dit numeriek op hetzelfde neerkomt als de berekening van
een lineaire discriminantfunctie.

2. De gegevens

Het basisma.teriaal bestast uit gegevens van alle (306) economie-
studenten die zich, blijkens de registratie van de studentenadministratie,
in het studiejaar 1975I1976 voorbereidden op het propedeutisch examen in de
economische wetenschappen.

Per student waren gegevens van de volgende variabelen aanwezig:
- geslacht ~
- geboortedatum
- aanvangsjaar
- al of niet full-time werkkring
- vooropleiding
- cijfers VWO-vakken: wiskunde, wiskunde 1, wiskunde 2, economie, economie 1,

economie 2, boekhouden en handelsrekenen
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- voor elk van de propedeuse vakken economie, wiskunde, statistiek en wijs-
begeerte:

cijfer december, januari, mei, juni,
eindcijfer juli, cijfer augustus 1, augustus 2 en eindcijfer augustus

- voor het propedeuse vak boekhouden~handelsrekenen (BO~HA}:
cijfer BO mei, BO juni, HA mei, HA juni,
eindcijfer juli, BO augustus, HA augustus, eindcijfer augustus.

- examenbeoordeling juli
- examenbeoordeling augustus

Aangezien het de bedoeling van deze studie is om na te gaan hoe
men via een discriminantanalyse op de gegevens een student in kan delen in
gezakt of geslaagd, zijn de gegevena omtrent examenbeoordeling juli en
examenbeoordeling auguatus omgewerkt tot een variabele Y,
waarbij Y - 0 - gezakt

Y L 1- geslaagd (al of niet met genoegen)

De resterende gegevens worden ook omgezet in een numerieke vorm, waarbij er
tevens op wordt gelet op welk tijdstip deze gegevens beschikbaar zijn, er
ontstaan dan de volgende variabelen:

groep ~1~, dé bij aankomst bekende variabelen

v1 - geslacht (v1 - 1 als "man" en v1 - 2 als "vrouw~')

v~ - leeftijd op 1 juli 1975
(v2 :- entier van (750701 - geboortedatum)~10.000)

v3 - aanvangsjaar (75, 7~, 73 etc.)

v~ - werkkring ("full-time" - 1, "niet f1i11-time" - 0)

v5 - vooropleiding: "rest" - -3
HEAO - -2
HBS A - -1
Gym a - 0
Gym A - 1
Ath . A - 2
A~:h. B - 3
Gym B - ~
Jym ~ - 5
xBS B - 6
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v6 - VWO-wiskundecijfer, d.w.z. v6 - max (wisk., wisk. 1, wisk.2)

v7 - VWO-economiecijfer, d.w.z. v7 - max ( econ., econ.l, econ.2)

groep ~2~, gegevens die na de eerste semestertentamens bekend zijn.

v9 - cijfer economie dec~jan

v10 - cijfer wiskunde dec~jan

v11 - cijfer statistiek dec~jan

v13 - cijfer wijsbegeerte dec~jan

Bij al deze variabelen geldt dat een vrijstelling omgecodeerd is
tot het cijfer 6 en dat er rekening mee is gehouden dat bij het opnieuw af-
leggen van een tentamen het meest recent behaalde cijfer geldt (Zie Studie-
gids 1975~1976 artikel 4F op bl~. 39)

groep ~3~, gegevens die na de tweede semestertentamens bekend zijn.

v12 - cijfer boekhouden mei~juni

vi4 - cijfer economie mei~juni

v15 - cijfer wiskunde mei~juni

vi6 - cijfer statistiek mei~juni

v17 - cijfer handelsr. mei~juni

vi8 - cijfer wijsbegeerte mei~juni
Ook hier geldt: een vrijstelling levert een 6.
Een extra complicatie levert hier het feit dat in 197~~75 behaalde

voldoende resultaten voor wiskunde A en~of boekhouden~handelsrekenen een
onbeperkte geldigheidsduur hadden ( Zie studiegids 1974~75 artikel 4G blz.3~),
dit feit komt in de gegevens 1975~76 als vrijstelling naar voren en levert
dus ook een 6 voor het vak c.q. deelvak.



4

Studenten bij wie een gegeven m.b.t. de bovengenoemde variabelen
ontbrak zijn uit de analyse weggelaten.
Er resteren 145 studenten met volledige gegevens.

3. De toegepaste analyse methode
. 3.1 Het toewijzingscriterium----------------------------

Op grond van een aantal waargenomen variabelen, gerangschikt in de
vector x, zal getracht worden een student toe te wijzen aan groep 0(gezakt)
of groep 1( geslaagd). Nemen we aan dat x p-variabelen bevat: x-(x1,x2,...,x~)'.
De constructie van een toewijzingsflznctie (discriminant functie) verloopt
nu als volgt:

In groep 0 heef`t x een dichtheidsf'unctie f0(x) en analoog in groep 1
een dichtheidsfunctie f1(x). Noem de a priori kansen dat een student tot
groep 0 resp. groep 1 behoort x~ en n1.
Na waarneming van x is de a posteriori kans dat een student tot groep 0
behoort:

(3.1) P(Y - O~x) - P(x~Y?0).P(Y-0)
- P(xIY-O).P(Y-0) f P(x~Y-1).P(Y-1)

f0(x).n~

f~(x)n~ t f1(x).n1

e

en de a posteriori kans dat een student tot groep 1 behoort is:

f1(x).n1
(3.2) P(Y-1~x) -

f~(x).n~ t f1(x).a1

Als we nu toewijzen aan groep 0 indien a posteriori de kans om tot groep 0
te behoren groter is dan de kans om tot groep 1 te behoren, dan wordt het
toewijzingscriterium:
naar groep 0 als:

(3.3)

ofwel

(3.4}

f~(x).n~ f1(x).n1
~

f~(x)n~ t f1(x)n1 f~(x)R~ f f1(x)R1

fS(x) ~1
f1 x ' n~
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Indien nu zowel in groep 0 als in groep 1 de vector x een multivariate
normale verdeling volgt met dezelfde covariantie matrix E, echter met ver-
schillende vectoren van
criterium
Naar groep 0 als:

ofwel

of~,~el

gemiddelden, zeg u~ en u~, dan wordt het toewijzinga-

e-~(x-uo)'E-~(x-uo) f ~(x-u~)'E-r(x-ui) ~ rz~- - - o

-~(x-uo)'E-~(X-ua) f ~(x-ui)'E-~(x-ui) ~ ln(n~)- - o

(3.5) x'E-~(u~-u~) - ~(uotu~)'E-i(uo-ui) ~ ln(rz~)
- o

De onbekende u0, u~ en E worden geschat met u~ ' x0' u1 - x1

N
S - N fN -2 { 0 (xiD)-x~)(xi0)-xo)' ~ ~ (xi~)-x~)(xi~)-x~)'}

0 1 i-0 i-~

In woorden: voor u~ nemen we de vector van gemiddelden in groep 0; voor u1
de vector van gemiddelden in groep 1 en voor S een pooling van de binnengroeps-
covariantie matrices.

(N -1)S t (N -1)S
(nl. S- 0 0 1 1)

N~tN~-2

Het toewijzingscriterium wordt nu:
naar groep 0 als:

n
(3.6) x'S-~(x~-x~) - ~(xStx~)'S-~(xS-x~) ~ ln(R~)

0

Nu valt te bewijzen dat bij schatting van sS, s~,..., Bp via gewone kleinste
kwadraten uit het model

Y- S~ f S~x~ f... f g x t eP P

(N.B. dus een model met constante)
geldt dat s-(S~, ,., , gk)' proportioneel is met S-~(x0-x~); S- f.S-~(xS-x~) t)

ie) zie [ 3] Appendix 3.
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Het toewijzingscriterium zou dus ook kunnen luiden:
naar groep 0 als:

~ rz
(3.?) x'S - ~(x~tx~)'S ~ fln(n~)

0

(Als de proportionaliteitsfactor f negatief zou uitvallen verandert het
groter-dan teken in een kleiner-dan teken)

n
Aannemend dat rz~ - a~, dus fln(n~) - 0, kan men het toewijzingscriterium op
eeninteressante wijze als voïgt formuleren:
Naar groep 0 als:

x' Q ~ ~(xOfx.~)'Q

of

of
(3.8)

x' s t Bo ~~(x~6 f s~ f x~6 f s~)

Y ~ ~( YX t YX )
0 1

Voor de indeling in groep 0 of 1 kan men dus ook de voor een student, op grond
van zijn variabelen vector x, resulterer.de Y vergelijken met het gemiddelde
van Y- en Y- , wsarbij Y- en Y- staan voor de waarden van Y die resulterenx~ x~ x~ x~
uit invulling van de gemiddelde variabelen waarden uit groep 0 resp. groep 1.

Of nog anders gezegd, men kan ook toewijzen op grond van

~Y ~ Y(~XO}~X1)

d.w.z. toewijzen op grond van het feit of een student met zijn gegevens-
vector x een Y heeft díe groter of kleiner is dan de Y behorend bij
het "overall" gemiddelde ~x~f~x~ ( N.B. dit is dan de Y behorend bij een
on~ewogen gemiddelde ~x f'-x ).0 z 1
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3.2 Toetsen

Zoals reeds vermeld gaan we ervan uit dat de gegevens van een stu-
dent, samengevat in de vaxiabelen vector x, in z~wel groep 0(gezakt) als in
groep 1(geslaagd) normaal verdeeld zijn met gemiddelden vector u0 resp' u1'
echter in beide groepen met dezelfde variantie-covariantie matrix E.
Een eerste toets zal bestaan uit toetsing van de hypothese H0: u0 - u1, tegen

HA: u0 ~ u1

3.2.1

De via OLS resulterende F-ratio:

2
(3.9) F- R ~p2 blijkt numeriek gelijk te zijn aan:

(1-R )~(N-p-1)

(3.10) F- N--p.n d'C-1d waarbij: C-( N-2)S
NON1

n -

d-X1 -XO

zodat de via (3.10) uitgevoerde toets op de hypothese H0: u~ - u1, ook uit-
gevoerd kan worden door de F uit (3.9) te toetsen.

3.2.2

Een tweede toets zal samenhangen met de tijd waarop bepaalde gegevens
beschikbaar zijn, we onderscheiden de gegevensblokken ~1~ (bij aankomst reeds
bekend), ~2~ (na het eerste semester bekend) en ~3~ (na het tweede semester
bekend).
Het is nu interessant om na te gaan of de in de loop der tijd additioneel
beschikbaar komende gegevens een "significante bijdrage" leveren.
Precieser geformuleerd:

laat bijvoorbeeld gegevensblok ~1~ p variabelen bevatten en gegevens-
blok ~2~ q variabelen.
Men zou dan willen weten of een discriminantfunctie gebaseerd op

pfq variabelen, dus op de na het 1e semester bekende gegevensblokken
~1~ f ~2~, superieur is aan een discriminantfunctie gebaseerd op slechts p
variabelen, de aan het begin beschikbare gegevens uit blok t1~.
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Voor dit doel gebruiken we de toetsingsgrootheid.

R2} - R2 N-P-q-1
(3.11) F' - p 4 p .

1-Rp}q q

met q en N-p-q-1 vrijheidsgraden. (zie bijv. [2] formule (2-7) in combinatie
met (1-1~7 ) )

Uit de resultaten zal blijken dat de in de loop der tijd beschikbaar
komende gegevens, d.w.z. de meer recente op tentamens gebaseerde gegevens,
steeds een significante bijdrage leveren. Men kan zich dan ook afvragen of
men niet beter alleen op via tentamens bekende gegevens kan discrimineren,
m.a.w. levert het extra opnemen van blok ~1~ (de bij aankomst bekende gegevens)
nog wel een significante bijdrage. Het zal duidelijk zijn dat we voor de
beantwoording van deze vraag wederom de toetsingsgrootheid (3.11) gebruiken.

3.2.3

Als speciasl geval van (3.11) is te beschouwen de situatie wsarin
q- 1, anders gezegd die situatie waarin men nagaat of een bepaalde variabele
bijdraagt aan de discriminatie en wel door de discriminantfunctie gebaseerd
op pf1 variabelen te vergelijken met de discriminantfunctie gebaseerd op
variabelen.
Formule ( 3.11) gaat dan over in:

- pt1 - Rp N-p-1-1
(3.12) F- 1- R2 , met v1 - 1

pt1
v2 - N - (P}1 ) - 1

Het blijkt dat deze F numeriek gelijk is aan t2, waarbij t de via OLS ge-
bruikelijke t-wasrde is. (Zie Appendix 2)

De bij de resultaten via OLS gevonden t-waarden zijn dus te zien
als grootheden die, afhankelijk van hun waarde, aangeven of een bepaalde
variabele nog een significante bijdrage levert boven de via de p andere
variabelen al bereikte discriminatie.

3.3 Foutenkansen----------------

nieuwe

P

Het is bij een discriminantfunctie van belang te weten hoe "goed"
(toekomstige) waarnemingen worden ingedeeld. Hoe "goed" een discrimi-

nantf~nctie het doet, kan afgemeten worden aan de kans dat een nieuwe waar-
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neming fout wordt ingedeeld.
Indien in beide groepen de dichtheidsfunctie's f0(x) en f1(x) bekend

zijn en indien we indelen in groep 0 als x in het gebied RO ligt en analoog
in groep 1 als x in het ,Te1~i d R ligt (R en R worden bepaald door formule

f lX~ 1n-~ 0 1
(3.~): naar groep 0 als f x~~) dan zijn de theoretische uitdrukkkingen

1 0
voor de kansen op het ten onrechte indelen in groep 0, aan te geven met PO
en op resp. het ten onrechte indelen in groep 1, aan te geven met P1 als volgt:

PO - ! f1(x)dx
RO

P1 - ! f0(x)dx.
R1

Aangezien f0(x), f1(x) en dus ook R1 en R2 onbekend zijn en geschat
moeten worden zijn ook voor PO en P1 slechts schattingen te geven. Hiertoe
zijn onder andere de volgende methoden te gebruiken:

a) De "plug-in" methode. Uit het waarnemingsmateriasl worden de parameters
van f0(x) en f1(x) geschat en wordt de geschatte discriminantfUnctie
bepaald, vervolgens worden dezelfde waarnemingen ingedeeld en bepaald men
uit de aantallen fout ingedeelde waarnemingen PO en P1. Deze methode leidt
tot een onderschatting van PO en P~

b) De "leaving-one-out" methode.
Met behulp van n-1 waarnemingen berekend men de discriminantfunctie en
deelt vervolgens de ne waarneming in. Deze procedure herhaalt men n keer.
Uit de aantallen fout ingedeelde waarnemingen berekend men PO en P1.

In dit onderzoek zijn de foutenkansen in het algemeen bepaald met behulp
van methode b; slechts in paragraaf b.~ worden beide methoden numeriek ver-
geleken.

4. De resultaten
~.1 Een eerste overzicht

Het basismateriaal bestasnde uit gegevens van 306 economiestudenten,
werd door de eis dat per student geen variabele onbekend mocht zijn geredu-
ceerd tot een groep van 145 studenten, uiteenvallend in 48 gezakten en 97
geslaagden. De oorspronkelijke 306 studenten vielen uiteen in 11~8 gezakten
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en 138 geslaagden, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat ontbrekende
gegevens vooral bij de gezakten voorkomen.

Histogrammen van de verdelingen van deze variabelen in zowel de
groep gezakt als in de groep geslaagd vindt men in Appendix 4.
Indien de verdeling van een variabele met enige goede wil als normaal be-
schouwd kan worden dan is deze variabele in de analyse opgenomen. De variabelen
die uitgesloten moeten worden zijn: geslacht (tweepuntsverdeling), aanvangs-
jaar (erg scheef) en al of niet full-time werkkring (deze variabele is
zowel in de groep gezakt als in de groep geslaagd steeds gelijk aan nul
(- geen full-time werkkring) zodat deze variabele niet aan de discriminatie
kan bijdragen).

Als een eerste beschrijving van de overblijvende variabelen geeft
TABEL 1 de gemiddelden en standaardaf~iijkingen, de gemiddelden en standaard-
afwijkingen in groep 0(gezakt) en groep 1(geslaagd) en een gepoolde
standaardafwijking ~)

~) standasrdafwijkingen met n in de noemer;

Spooled - { ~ (vj-v0)2 f E (vj-v1)2}I(n-2),
~EGO `7~G 1

dus de "within groups same of squares" gedeeld door n-2.
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variabele nr v' sv v0 sv0 v1 sv1 spooled

leeftijd 1 18,3~~ 1,14 18,7~ 1,43 18,2rJ U,90 1,11

vooropl. 2 2,3~~ 0,67 2,13 0,39 2,52 0,73 0,64

VWO-wisk. 3 6.06 1,18 5,19 0,97 6,49 1,02 1,01

vwo-econ. 4 7,66 0,86 7,23 0,68 7,87 0,86 0,81

econ. d~j 5 6,13 1,37 4,98 1,41 6,70 0,91 1,11

wisk. d~j 6 6,47 2,32 4,48 1,88 7,45 1,83 1,86

stat. d~j 7 6,54 1,73 5,02 1,39 7,30 1,33 1,36

boekh. m~j 8 5,55 1~98 4,65 2,19 6,00 1,69 1,89

wijsb. d~j 9 6,22 0,77 5,92 0,70 6,37 0,76 0,75

econ. m~j 10 4,9k 1,85 3,17 1,37 5,82 1,36 1,38

wisk. m~j 11 4,89 2,13 2,90 1,64 5,88 1,59 1,62

stat. m~j 12 6,25 2,25 4,08 2,27 7,32 1,23 1,66

handelsr. m~j 13 5,91 1,66 4,92 1,88 6,40 1,28 1,52

wijsb. m~j 1!~ ` 5,94 1,01 5,21 0,96 6,30 0,83 0,88

Een verdere beschrijving geven de correlatiematrices met de enkel-

voudige correlatiecoëfficiënten tussen de variabelen i en j. Deze matrices

zijn zowel per subgroep (groep 0 of 1) als "overall" berekend, waarbij de

matrix "overall" een 15e variabele bevat die gelijk is aan Y- 0 of Y- 1

als een student resp. tot de groep gezakten of geslaagden behoort.
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4.2 Indelingsresultaten m.b.v. de gegevensblokken ~1~, ~2~ en ~3~ en-----------------------------------------------------------------
combinaties daarvan.

In deze subpara~;raaf worden de resultaten beschreven indien men een
student m.b.v. een aantal variabelen x~, ... , xp (gekozen uit de variabelen
v~, ..., v~~) tracht in te delen in groep 0(gezakt) of groep 1(geslaagd).

Lettend op het tijdstip waarop bepaalde variabelen bekend zijn, kan
men de volgende gegevensblokken onderscheiden:

blok: ~1~

tijdstip: aankomst I -}

~2~

Tent. t~m jan.

~3~

Tent. t~m juni

variabelen: v~ t~m v~ v5, v6, v7, v9 v8, v~0 t~m v~~

Chronologisch beginnend worden dan de resultaten gepresenteerd voor:

blok ~1~
blok ~1~ t ~2~

op grond van eerdere aanwijzingen, zie [3] , zou het mogelijk kunnen zijn
dat blok ~2~ de informatie die blok ~1~ bevat "overneemt". Om dit te
onderzoeken beschouwen we de resultaten van blok ~2~ slleen, dus:

blok ~2~

vervolgens

blok ~1~ t ~2~ f ~3~

en om wederom na te gaan of informatie wordt "overgedragen":

blok ~2~ t ~3~
blok ~3~

De te presenteren resultaten~zijn:
- De via OLS (als analogen voor discriminant-analyse) gevonden waarden van

Sj en os , benevens de t-waarde Sj~vs .
J J

(N.B. De vector (S~, ... , Sp)' is proportioneel met de discriminantfunctie).
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- De via OLS gevonden multiple correlatiecoëfficiënt R.

- De via de "leaving-one-out" methode gevonden indelingsresultaten en de daaruit
volgende schatting voor de foutenkansen PO en P1, d.w.z. voor de kans dat
een student uit groep 1 wordt toegewezen aan groep 0, resp. de kans dat
een student uit groep 0 wordt toegewezen aan groep 1.

~ j ~

constante

s-

leeftijd

vooropleiding
VWO-wisk.
VWO-econ.
E1
W1
S1

WYS1

P1 - 10,3~ P1 - 3,4q P1 - 4,1~
Toewijzing

s
-0,392 0,681
-0,044 0,030 -1,5

0,077 0,052 1,5
0,157 0,033 4,8
0,096 0,041 2,3

-------------------

G1~ t ~2~ ~ 2~

s ss t
1,188 0,635
0,012 0,026 -0,5

0,055 0,044 1,3
0,042 0,032 1,3
0,010 0,035 0,3i
0,108 o,~2~i-~;5

0,041 0,017 2,4
0,062 0,024 2,6

0,043 0,038 1,1

s ss t
-1,048 0,226

0,115 0,023 5,0
0,052 0,016 3,3
O,o79 0,022 3,6

0,026 0,037 0,7

R- 0,5674 PO - 16,6y R- 0,7473 PO - 7,6~ R- 0,7368 Po - 7,6~

Toewijzing

0 1

43 5 48
11 86 97

145

73,1~ goed. 89,0~ goed.

I 1~5
I

J J
K K

E 1 24 73 97 E 1
K K
R 0 33 15 48 R 0
E E
TrT 0 1 W

Toewijzing

1
E
R o 42 6 48
K
E 1 11 86 97
L 145
I
J
K

88,3q goed.
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~-3-Resultaten van-de toetsingen
~.3.1

Zoals reeds opgemerkt kan de hypothese fl; u - u0 0 1(d'w'z. de hypo-these dat de gemiddelde per groep niet verschillen, zodat discriminant analysezinloos zou zijn) ook getoetst worden door in de OLS aanpak de grootheid
F-(R2~p)~((1-R2)~(N-p-1)) te berekenen, laatstgenoemde grootheid is onderde nulhypothese F verdeeld met v1 - p en v2 - N-p-1 vrijheidsgraden.

Dit resulteert voor de onderscheiden ( combinaties van)gegevens
blokken in de volgende F-waarden met bijbehorende vrijheidsgraden.

blok
F v1 v2`1' 16,618 4 140------------------------------------------`1' f ~2' 21,501 8 136

~2~-------------------~`~,565- 4 140----------------~1~ t ~2~ t ~3~ 18,06~ 14 130
~2~ t ~3~ 2k,7~1 10 13~t
`3' 3~,367 6 138

Voor al deze F-waarden is de overschrijdingskans kleiner dan 1q.

~.3.2

We toetsen nu of het in de loop der tijd beschikbaar komen van meerinformatie leidt tot een "betere" discriminatie, precieser geformuleerd:
We gaan na of een indeling gebaseerd op bijv, blok ~1~ t ~2~ superieur isaan de indeling gebaseerd op blok ~1~ alleen.

blok ~1~ p-~ Rp - 0,3219 F1 - 18,22
blok ~1~ t ~2~ ptq-8 R2p}q - 0,5585 met v1 - 4 en v2 - 136

De discriminatie gebaseerd op blok ~1~ t ~2~ is superieur aan die gebaseerdop alleen blok ~1~ (F(F1 ~ 18 22) ~ 0,01).~

blok ~1~ t ~2~ - 2 1p- 8 Rp - 0,5585 F- 7,87
blok ~?~ f ~2~ f ~3~ pfq - 13 Rp}q - 0,6605 v1 - 5 v2 - 131

De discriminatie m.b.v, blok ~1~ t ~2~ t ~3~ is superieur aan die m.b.v.blok ~1~ t ~2~,
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(P(F1 1 7e87) ~ 0,01)

4.3.3

Het toevoegen van in de loop der tijd beschikbaar komende informatie
blijkt steeds tot een "betere" discriminatie te leiden. Men kan zich nu bij
dit specifieke onderzoek afvragen of deze "betere" discriminatie berust op
meer informatie of wellicht op het feit dat de later in de tijd beschikbaar
komende informatie (de tentamen-resultaten in concrete) een grotere voor-
spellende wasrde bezit.

Ten einde deze laatste veronderstelling te onderzoeken wordt nu
getoetst of het zinvol is om bijv. ten tijde van het bekend zijn van de
gegevens van blok ~1~ én blok ~2~, de gegevens van blok ~1~ weg te laten. We
krijgen dan de volgende uitkomsten.

blok ~1~ f ~2~ ptq-8 R~q - 0,5585 F1 - 1,20

blok ~2~ p-4 RP - 0,5k29 met v1 -~ en v2 - 136

We concluderen dat de discriminatie m.b.v. blok ~1~ t ~2~ niet superieur is
aan de indeling m.b.v. blok ~2~ alleen.

blok ~1~ f ~2~ f ~3~ pfq-14 Rp}q - 0,6605 F1 - 1,13

blok ~2~ t ~3~ p-10 RP - 0,6487 met v1 - 4 en v2 - 130

wederom levert blok ~1~ geen significante bijdrage.

blok ~2~ f ~3~ ptq-10 RP}q - 0,6487 F1 - 4,73

blok ~3~ p-6 RP - 0,5991 met v1 - 4 en v2 - 13~

Blok ~2~ blijkt nog steeds een significante bijdrage te leveren
(P(F1 ~ 4,73) ~ 0,01).

Samenvattend kan men stellen dat zodra tentamen gegevens beschikbaar
zijn (d.w.z. de gegevens van blok ~2~ en evt. blok ~3~) de bij aankomst bekende
gegevens (blok ~1~) nauwelijks nog van belang zijn. Verder ziet men dat ook
bij het bekend zijn van de 2e semester gegevens (blok ~3~), de 1e semester
gegevens (blok ~2~) nog een wezenlijke bijdrage leveren. Indien men uit een
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aantal gegevensblokken moet kiezen om daarop de discriminantanalyse te baseren,
kan men dus het beste werken met de gegevensblokken ~2~ en ~3~.

In de volgende subparagraaf wordt nog wat nader ingegaan op de analyse
m.b.v. de blokken ~2~ en ~3~.

4.4 Een nadere analyse van de indeling m.b.v. de gegevensblokken ~2~ en ~3~.

Recapituleren we nogmaals de via OLS gevonden resultaten voor blok
~2~ f ~3~.

variabele S SS

constante -0,975 0,228
economie 1 0,082 0,022 3,7
wiskunde 1 0,003 0,017 0,2
statistiek 1 0,029 0,022 1,3
boekhouden 0,009 0,015 0,6
wijsb. 1 0,015 0,03~ O,k
economie 2 0,060 0,021 2,9
wiskunde 2 0,052 0,017 3,1
statistiek 2 0,028 0,019 1,5
handelsrek. -0,011 0,019 -0,6
wijsb. 2 0,021 0,031 0,7

R - 0,805~

Op grond van de t-waarden valt te concluderen dat vooral de variabelen
economie 1, economie 2 en wiskunde 2 bijdragen tot een discriminatie tussen
gezakt en geslaagd.
Er is nog eens apart nagegaan hoe de discriminatie met alleen deze laatste
drie variabelen verloopt. We vinden dan:

variabele s t
constante -0,730 0,113
economie 1 0,097 0,021 k,6
economie 2 0,091 0,017 5,4
wiskunde 2 0,073 0,014 5,2

R - 0,7909
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Toetsen we of de discriminatie m.b.v. alle variabelen uit blok ~2~ en ~3~
superieur is aan de discriminatie met slechts de drie variabelen economie 1
(E1), economie 2(E2) en wiskunde 2(W2), dan vinden we:

blok ~2~ t ~3~ ptq-10 RP}q - 0,6487 F1 - 1,26

~ E1, E2, W2 ~ p-3 RP - 0,6255 met v1 - 7 en v2 - 134

een niet-significante uitkomst.

De indeling m.b.v. e11e variabelen uit blok ~2~ en ~3~ is niet significant
beter dan de indeling m.b.v. de variabelen E1, E2 en W2.

De foutenkansen bij discriminatie m.b.v. E1, E2 en W2 zijn als volgt:

Toewijzing

0 1

werkelijk 0
1

42 6
7 90

91,0~ goed.

48

145
97

Po - 4,8
P1 - 4,1

We zullen voor blok ~ 2~ en ~ 3~ de schatting van de foutenkansen met methode
a) en b) eens numeriek vergelijken.
Bij methode a) is regressie analyse als analogoon voor discriminantanalyse
gebruikt, wat betref`t de resultaten van de indeling zullen we Y dus met
~(YXO f YX1) moeten vergelijken. ~(YX f YX ) is hier gelijk aan 0,56

0 1
Uit een grafiek van residu e afgezet tegen predictie Y moeten deze

indelingsresultaten makkelijk af te lezen zijn.
Namelijk e- Y~- Y is wanneer Y nul of één is a1s volgt te splitsen.

0- Y--Y als een individu tot groep 0 behoort
e -

1- Y als een individu tot groep 1 behoort

bij afzetting van e tegen Y ontstaan dus de volgende lijnen voor groep 0
resp. groep 1.
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~~ ~ischeidingslijn voor indeling
~ ~ I

~ ,
~ ~
~ ~
~.~... ~. ~

..
~ . i 1 ~~ Y

.

. ~,

. `. `

~ ~~ li.jn van groep 1

.~t~ ``

. `
' ylijn van groep 0

Toewijzing geschiedt door de Y van een individu met variabelen vector x, te
vergelijken met Y-~(Y- t Y- ). De aantallen fout ingedeelde individuen zijnXC1 x1
dus makkelijk te tellen door na te gaan, hoeveel waarnemingen aan de foute
kant van de scheidingslijn ~(Y- t Q- ) terecht komen.

XO x1
Voor gegevensblok ~2~ f ~3~ komen we tot de volgende resultaten.

~( - waarneming
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n0~ : aantal ten onrechte in 0 ingedeeld: 5

n10 : aantal ten onrechte in 1 ingedeeld: ~

zodat volgens methode a) PO - i45.100~ - 3,~[;d

pl - 2,8í~

Terwijl methode b) levert: PO ~ 1~5.100~ - 3,~~

P1 - 1~.100~ - k,l~

Hoewel bij methode a) de schattingen van de foutenkansen wat aan de optimisti-
sche kant zijn, kan men deze methode toch goed hanteren om snel een indruk
te krijgen hoe "goed"'de discriminantf~nctie het doet, vooral als men werkt
met OLS en een grafiek van residu t.o.v. predictie laat afdrukken, kan men
snel een indruk krijgen hoe goed beide groepen (d.w.z. de beide schuine
lijnen in de grafiek) zijn te scheiden.
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5. Conclusies

De resultaten bi,j de toewijzing aan de groep gezakt of geslaagd zijn
voor de propedeuse economie ~975~~976 als volgt kort samen te vatten.
- Meer en nieuwere gegevens leiden tot een betere toewijzing.
- Indien gegevens uit blok ~2~ (tentamens 1e semester) en~of blok ~3~ (ten-
tamens 2e semester) beschikbaar zijn verbetert de toewijzing nauwelijks
door ook nog blok ~1~ (bij aanvang bekende gegevens) op te nemen.

- Beschikkend over gegevena uit blok ~3~ is het niet zinvol om blok ~2~ weg
te laten, de toewijzing verslechterd dan.

- De toewijzing m.b.v. blok ~2~ t ~3~, met een totale {geschatte) foutenkans
van 7,6~ is nauwelijks beter dan de toewijzing m.b.v. een deelverzameling
van deze gegevens, namelijk de variabelen economie 1, economie 2 en wiskunde 2.
De (geschatte) foutenkans is dan 9,0~. Genoemde drie variabelen kan men zien
als de variabelen die de meeate invloed hebben op zakken of slagen. Gezien
het onderzochte verschijnsel zou men zeggen: "en zo hoort het ook".

- Enig voorbehoud is bij bovenstaande conclusies geboden; er is gewerkt met
studenten waarvan alle gegevens bekend waren, de conclusie kunnen dus ook
slechts op deze populatie slean. Verder viel op dat in het onderzoek geen
studenten met een full-time werkkring voorkwamen, de conclusies slaan dus
zeker niet op avondstudenten.
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Appendix 2.

N

is aan de F van formule (3.12) kan men in Kshirsagar [1] vinden.
Uitgaande van een regressie met p variabelen (de constante niet mee-

geteld) wordt op blz. 213 bewezen dat uitgaande van

Het bewijs dat de via OLS gevonden t-waarde na kwadratering gelijk

b.
t- 1 met f-pf1 vrijheidsgraden

{Estimate of V(bi)}2

geldt dat
f-pt1 c2(D2 - D2)

(A.1) t2 - . . p~ 2-1 - Ff- t11 f f c D pp-1
Tdu geldt in de notatie van eerder genoemde auteur:

f-n1 fn2-2
en

c -2 n1n2
n1}n2

(~ 2) t2 - n1fn2-p-1 .C(Dp - Dp-1) - F1
1 1 t C D2 n 1 fn2p-1

p-1

met

(n1fn2)(n1tn2-2)

en Dk de Mahalanobis D2 gebaseerd op k variabelen.

Indien nu Y de(afhankelijke variabele bij OLS)een dichotome variabele is,

geldt:
R2 1

(A.3) Dk - -x 2.- waarbij Rk de gebruikelijke multiple correlatie
1-Rk C

coëfficiënt bij OLS met k variabelen ( de constante niet meegeteld); men zie
bijvoorbeeld Lachenbruch [2] blz. 19, formule (1.1~7).

Formule ( A.2) is dan te schrijven als:

n tn -p-1 R2 - R~
(A.1~) t2 - F1 ~ - 1 2 . F P-]

n1fnG-p-1 1
1-R2

P

n1n2
C -

en dit is na vervanging van p door pt1 precies formule (3.12).
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