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Samenvatting g 

Ditt proefschrift heeft twee hoofdthema's: de predictie van studiekeuzes van univer-
siteitsstudentenn en de predictie hun studieprestaties. Echter, in onderwijskundig 
enn psychologisch onderzoek is er vaak sprake van ontbrekende gegevens. Om stu-
diekeuzenn en studievoortgang goed te kunnen bestuderen is het van belang om 
mett ontbrekende gegevens om te kunnen gaan. Daartoe is er in dit proefschrift 
ookk aandacht besteed aan methoden voor ontbrekende gegevens. 

Inn hoofdstuk 2, werd het gemiddelde eindexamencijfer, of Grade Point Aver-
agee (GPA), gezien als een techniek voor onvolledige cijferbestanden. In de eerste 
studiee van hoofdstuk 2 werden theoretische en empirische verschillen tussen GPA 
enn zeven alternatieve methoden voor ontbrekende cijfers bestudeerd. All e metho-
denn vervingen, of 'imputeerden' ontbrekende cijfers door een schatting. De zeven 
alternatievee imputatietechnieken waren: het gemiddelde cijfer van studenten met 
cijferss voor het vak, het gecorrigeerde gemiddelde cijfer voor het vak, het cijfer voor 
hett vak dat het hoogst correleert met het vak met een ontbrekend cijfer, regressie-
imputatie,, het Expectation Maximization algoritme en twee multipele imputatie-
techniekenn - Stochastische Regressie Imputatie (SRI) en de Data Augmentation 
(DA)) procedure NORM (Schafer, 1997, 1998). De technieken voor ontbrekende 
cijferss waren zeer verschillend. DA en SRI bleken op theoretische gronden de beste 
methoden.. In de tweede studie van hoofdstuk 2 , werden de compleet gemaakte 
cijferbestandenn (geobserveerde en geïmputeerde cijfers) gebruikt in twee analyses 
waarinn studievoortgang werd voorspeld. Eén analyse was gebaseerd op ongewogen 
cijferss en de andere op gewogen cijfers. In beide analyses produceerden de alterna-
tievee methoden betere en stabielere voorspellingen van studievoortgang dan GPA. 
Err werd geconcludeerd dat sommige van de alternatieve methoden beter zijn dan 
GPA. . 

Inn hoofdstuk 3 werd het toepassen van structureel incomplete designs op psy-
chologischee en onderwijskundige vragenlijsten onderzocht. Door de recente be-
schikbaarheidd van geavanceerde technieken voor het verwerken van onvolledige ge-
gevenss kunnen gegevens volgens een onvolledig design worden verzameld, en kun-
nenn de niet-waargenomen waarden worden bijgeschat. Constructeurs van meetin-
strumentenn worden gewoonlijk geconfronteerd met een paradox. Ze moeten kiezen 
tussenn twee strijdige testdoelstellingen. Ten eerste moet een test geldig zijn voor 
hett voorspellen van een bepaald criterium, zoals studievoortgang. Ten tweede, 
moett de test een nauwkeurige meting zijn van een bepaalde eigenschap van een 
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individu,, zoals motivatie. Wanneer een incompleet design wordt toegepast op 
meetinstrumenten,, moet het testdoel in acht worden genomen. De beschikbare 
techniekenn voor ontbrekende itemscores lijken slechts één van deze doelstellingen 
tee kunnen bereiken. Er zijn twee soorten technieken met een modelmatige grond-
slagg voor onvolledige testgegevens. De eerste groep technieken zijn meetmodellen 
alss Item Respons Theorie (IRT), waarin het mogelijk is om een eigenschap te 
schattenn op basis van antwoorden op verschillende deelverzamelingen items. De 
tweedee groep methoden, zoals DA. schatten niet-waargenomen gegevens op basis 
vann alle beschikbare data, een criterium inbegrepen. In deze studie, werden papier-
enn potloodtests gesimuleerd en werd een derde deel van de item scores vernietigd 
volgenss een geblokt kettingdesign. Daarna werden twee IRT methoden, twee DA 
methodenn en twee eenvoudige technieken voor ontbrekende item scores toegepast 
omm de ontbrekende item scores bij te schatten. De methoden werden vergeleken 
opp de reconstructies van testscores, testbetrouwbaarheid en predictieve validiteit. 
All ee methoden gaven goede reconstructies van testscores. IRT presteerde het best 
bijbij  de schatting van de betrouwbaarheid; DA gaf de beste schattingen van de pre-
dictievee validiteit. Geen van de methoden kon worden gebruikt om tegelijkertijd 
eenn nauwkeurige schatting van de betrouwbaarheid en de predictieve validiteit te 
geven. . 

Inn hoofdstuk 4 werden de studieprestaties van universiteitsstudenten voorspeld 
opp basis van vier blokken van variabelen: achtergrondvariabelen, economische va-
riabelen,, tijdbudgetten en psychologische variabelen. Het psychologische blok be-
stondd uit vier sub-blokken: persoonlijkheid, motivatie, self-efficacy (inschatting 
vann de eigen vaardigheden) en studie vaardigheden. De bruikbaarheid van de 
predictievee blokken werd bepaald op basis van multipele i?-coëfficiënten en ge-
kruisvalideerdee multipele i?-coëfficiënten van de regressiemodellen die de blokken 
gebruiktenn om studieprestaties te voorspellen. Het gemiddelde eindexamencijfer 
enn het aantal studiepunten werden toegepast als maten voor studieprestaties. Aan 
dezee studie deden studenten economie, psychologie, communicatiewetenschappen 
enn medicijnen mee. De studierichtingen verschilden in de mate waarin de blokken 
goedee en consistente voorspellingen gaven. Over het algemeen hadden psycho-
logischee blokken de beste resultaten voor beide maten van studieprestaties. De 
studieprestatiess van psychologiestudenten waren gemakkelijker te voorspellen dan 
dee prestaties van studenten in andere richtingen. 

Inn hoofdstuk 5 beoordeelden eerstejaarsstudenten uit negen verschillende uni-
versitairee studierichtingen (rechten, geschiedenis, economie, psychologie, politico-
logie,, Engelse taalwetenschappen, Spaanse taalwetenschappen, medische biologie, 
enn tandheelkunde) het belang van dertien opbrengsten van studeren. Er werden 
grotee verschillen gevonden tussen studierichtingen in het belang dat werd gesteld 
inn elk van de 13 opbrengsten. De beoordelingen en sekse werden gebruikt in een 
multinomiaall  logit model teneinde de studiekeuze te voorspellen. Het model gaf 
inn 37% van de gevallen een correcte voorspelling. Een nadere analyse toonde aan 
datt de het weglaten van sekse geen wezenlijke verslechtering van de voorspelling 
gaf. . 

Aann het onderzoek van hoofdstuk 6 deden studenten rechten, geschiedenis, 
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economie,, en psychologie mee. De studenten rapporteerden hun algemene wen-
senn en percepties omtrent 13 opbrengsten (dezelfde als in hoofdstuk 5) van hun 
eigenn studierichting en van de drie overige studierichtingen. De studenten uit 
dee vier studierichtingen verschilden in zowel hun wensen als hun percepties. Er 
werdenn vijf methoden gebruikt om studiekeuzes te voorspellen: discriminant ana-
lyse,, het Conditionele Logit Model (CLM), Multi-Attributieve Utiliteiten Theorie 
(MAUT) ,, Equally Weighted Criteria (EWC), en de Euclidische afstand. Deze 
methodenn maakten op verschillende wijze gebruik van de wensen en percepties: 
discriminantt analyse gebruikte uitsluitend de algemene wensen; CLM en ECW 
gebruiktenn uitsluitend de percepties van de vier specialisaties; MAUT en de Eucli-
dischee afstand gebruikten beide soorten variabelen. All e methoden gaven redelijke 
voorspellingen;; CLM was de beste methode, de discriminant analyse was de minst 
adequatee methode. De verzameling opbrengsten bleek zeer nuttig te zijn voor het 
bestuderenn van studiekeuzes. Bovendien bleek het design waarin zowel algemene 
wensenn als de percepties van specifieke studierichtingen werden bepaald ook zeer 
bruikbaar. . 

Inn hoofdstuk 7 werden twee van de modellen voor studiekeuzen uit hoofdstuk 
6,, CLM en MAUT, nader vergeleken. CLM komt voort uit de economie, en MAUT 
komtt voort uit de psychologisch besliskunde. Beide modellen maken gebruik van 
dee beoordeling van attributen die specifiek zijn voor studierichtingen. Echter, 
CLMM schat populatie attribuutgewichten, terwijl MAUT gebruik maakt van at-
tribuutgewichtenn die door de beslisser zelf zijn bepaald. Beide modellen werden 
vergelekenn in een analyse waarin gebruik werd gemaakt van de studiekeuzes van 
tweee cohorten van eerstejaarsstudenten. De twee modellen gaven goede classifica-
tiess van de studenten en hadden een hoge overlap in classificatie. Bovendien bleek 
err een verband te bestaan tussen attribuutgewichten in CLM en MAUT. CLM en 
MAU TT bleken niet alleen theoretisch maar ook empirisch vergelijkbaar. 

Tenslottee werden in hoofdstuk 8 (overzicht en conclusies) de belangrijkste re-
sultatenn uit de voortgaande hoofdstukken samengevat. 
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