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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Topicss in Correspondence Analysis 

Michell  van de Velden 

1.. Correspondentie analyse heeft niets te maken met het schrijven van brieven. 

2.. Het is niet triviaal dat de grootste singuliere waarde verkregen bij correspon-

dentiee analyse kleiner of gelijk is aan eén. (Dit proefschrift.) 

3.. Het is niet mogelijk om in de analyse van paarsgewijze vergelijkingen de opti-

malee schaling oplossingen voor zowel de individuen als de objecten door middel 

vann één singuliere waarden ontbinding te verkrijgen. (Dit proefschrift.) 

4.. De naam multipele correspondentie analyse is misleidend. (Dit proefschrift.) 

5.. Hoewel de oplossingen van de iteratie procedure voor gezamenlijke correspon-

dentiee analyse—zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van dit proefschrift—niet ge-

nestt zijn, is het niet nodig de indicator matrix in afwijking van het gemiddelde 

tee beschouwen. Men kan, in plaats van het benaderen van de buitendiagonaal 

elementenn van Sr de buitendiagonaal elementen van ZZ benaderen en vervol-

gens,, zoals ook met "gewone" correspondentie analyse het geval is, de eerste 

"oplossing""  buiten beschouwing laten. 

6.. Rotatie kan de interpretatie bij correspondentie analyse aanzienlijk vereen-

voudigen.. (Dit proefschrift.) 

7.. Veel Nederlanders denken ten onrechte dat ze de Engelse taal machtig zijn. 

(Ditt proefschrift.) 

8.. Met name personen die niet boven het maaiveld uitkomen klagen dat je in 

Nederlandd wordt neergemaaid zodra je boven het maaiveld uitkomt. 

9.. Vriendjespolitiek is een pleonasme. 

10.. Als we het niveau van stellingen bij proefschriften als indicatie van het weten-

schappelijkk niveau in Nederland nemen dan geeft dit een somber beeld. 




