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Samenvatting (Summary in Dutch)

Dit proefschrift behandelt statistische modellen voor psychologische metingen

uit de factor-analyse (FA) en item-respons-theorie (IRT). Het betreft hier echter

niet, zoals gebruikelijk is in de psychologie, psychologische metingen verkregen

bij verschillende personen, maar metingen verkregen bij dezelfde persoon op ver-

schillende momenten in de tijd. Dat wil zeggen, psychologische metingen die een

tijdreeks vormen. Speciale belangstelling gaat hierin uit naar een situatie die

vaak voorkomt in de psychologie, namelijk de situatie waarin de psychologische

meting kan worden geklassificeerd in slechts een beperkt aantal categorieën. Met

andere woorden, dit proefschrift gaat over categorische tijdreeksen. Hoofdstuk 1

bestaat uit een korte motivatie voor het onderzoeken van categorische tijdreek-

sen, die gebaseerd is op ontwikkelingen en aandachtsgebieden in de psychologie

en psychometrie. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van de hoofdstukken

van dit proefschrift.

In Hoofdstuk 2 worden methoden voor het analyseren van multivariaat nor-

male en categorische tijdreeksen onderzocht binnen het kader van structurele

vergelijkingsmodellen (”structural equation modelling”, SEM). Dit kader wordt

gebruikt vanwege de bekendheid bij onderzoekers in de psychologie, en omdat

er verscheidene standaard SEM softwarepakketten voorhanden zijn. Voor het

geval van normaal verdeelde tijdreeksen, is onderzocht of de zogeheten Toeplitz

matrix bestaande uit auto- en kruis-covarianties gebruikt kan worden om de pa-

rameters van verschillende autoregressieve modellen te schatten. Het gebruik van

de Toeplitz matrix binnen het SEM kader heeft voordelen, omdat deze matrix

eenvoudig is uit te rekenen en zodoende als invoer kan dienen voor SEM soft-

ware waarmee het model kan worden geschat. De prestaties van een maximum

likelihood (ML), gewogen kleinste-kwadraten (”weighted least squares”, WLS),

en, als referentie, Kalman filter (KF) schattingsprocedure zijn in een simulatie-

onderzoek met elkaar vergeleken. De resultaten gaven aan dat de parameters

en standaardfouten alleen correct werden geschat in het geval van pure vector

autoregressies. Voor autoregressieve modellen met meerdere indicatoren waren

de geschatte parameters correct, maar de standaardfouten niet.

Dezelfde benadering kan worden gebruikt voor categorische tijdreeksen. De

Toeplitz matrix bestaat in dit geval echter uit polychorische auto- en kruis-

correlaties. In een tweede simulatie-onderzoek zijn de prestaties van een WLS
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schattingsprocedure onderzocht in termen van het terugschatten van parameters

van autoregressieve modellen. De schattingen van parameters van de gebruikte

modellen waren in de meeste gevallen correct, maar de standaardfouten niet. De

resultaten van de simulatie-onderzoeken en de reeds beschikbare asymptotische

resultaten van auto- en kruiscovarianties duiden erop dat de Toeplitz methode

slechts beperkte bruikbaarheid kent. Dit moet niet worden gezien als argument

tegen het gebruik van SEM in de analyse van tijdreeksen. Het is de methodolo-

gie van het gebruik van beschrijvende statistieken voor het schatten en passen

van modellen, een reguliere gang van zaken in standaard toepassingen van SEM,

die wordt afgeraden voor normaal verdeelde tijdreeksen en voor categorische tij-

dreeksen in het bijzonder.

In Hoofdstuk 3 worden univariate categorische tijdreeksen geanalyseerd bin-

nen het referentiekader van toestand-ruimte modellen (”state space modelling”,

SSM). In een simulatie-onderzoek worden de prestaties van een Kalman filter en

effen(”smoothing”)-procedure onderzocht voor het schatten van autoregressieve

modellen voor categorische tijdreeksen. De procedure wordt tevens gëıllustreerd

door een toepassing op echte data. Uit de simulatie-resultaten bleek deze aanpak

niet geheel naar bevrediging te werken voor univariate categorische tijdreeksen.

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift behandelt in het eerste deel een argumentatie

ten faveure van het analyseren van intra-individuele variatie. Er wordt geargu-

menteerd dat zulke analyses onderbelicht zijn in de psychologie en psychometrie.

Het tweede deel betreft de presentatie van een logistisch model voor multivariate

dichotome tijdreeksen, dat kan worden gezien als een dynamische extensie van

het alomtegenwoordige Rasch model in IRT. Het model wordt gëıllustreerd door

voorbeelden met gesimuleerde en echte data.

Hoofdstuk 5 borduurt voort op Hoofdstuk 4. Uitbreidingen naar polytome

en multi-subject tijdreeksen worden besproken binnen het SSM kader. In een

voorbeeld wordt gedemonstreerd dat het SSM kader ook kan worden gebruikt

voor gebruikelijke toepassingen van IRT. De resultaten van een Kalman filter en

effen-procedure voor het schatten van item- en persoonsparameters in het geval

van cross-sectionele data worden vergeleken met standaard IRT methoden. Het

hoofdstuk eindigt met een toepassing van de SSM methoden op multi-subject

polytome tijdreeksen.

Hoofdstuk 6 bevat de conclusies over de bevindingen in dit proefschrift en

biedt wat handvaten voor toekomstig onderzoek op het gebied van categorische

tijdreeksen in de psychologie. De conclusies kunnen als volgt worden samengevat.

Het kader van SSM is zeer bruikbaar voor het analyseren van psychologische
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metingen in de vorm van categorische tijdreeksen en sluit goed aan bij de voor

veel onderzoekers bekende kaders van SEM en IRT. Met name, de SSM en IRT

kaders vormen een goede combinatie voor het type categorisch tijdreeksen waarop

de nadruk ligt in dit proefschrift. Echter, op het gebied van het ontwikkelen en

vergelijken van schattingsmethoden voor modellen voor categorische tijdreeksen

is meer onderzoek gewenst. Een belangrijk aspect in het modelleren van cate-

gorische tijdreeksen, dat in dit proefschrift is onderbelicht, is modelpassing. Het

ontwikkelen en onderzoeken van geschikte passingsmaten voor modellen voor cat-

egorische tijdreeksen moet als een prioriteit worden gezien in toekomstig onder-

zoek. Tot slot bevat dit proefschrift een appendix, die een korte noot behelst over

het gebruik van klassieke test theorie in het geval van heterogene populaties.


