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SummarySummary in Dutch 

Ditt proefschrift bestaat uit de bundeling van een vijftal artikelen met als centraal 
themaa de analyse van herhaalde metingen met behulp van het groeicurvemodel. Het 
groeicurvemodell  representeert herhaalde metingen expliciet als functie van de tijd, 
enn eventueel als functie van andere variabelen. De toestand van een subject op een 
bepaaldd tijdstip wordt gemodelleerd als functie van een onderliggend groeiproces, 
waarvann de parameters random variëren over de subjecten. In een analyse met 
behulpp van het groeicurvemodel wordt zowel de verandering die plaatsvindt binnen 
hett subject meegenomen, alsmede de verschillen die hierin bestaan tussen de 
subjecten.. Het groeicurvemodel richt zich met andere woorden op de inter-
individuelee verschillen in intra-individuele verandering. Uitgaande van rechtlijnige 
verandering,, bijvoorbeeld, kunnen individuele verschillen zich voordoen in de twee 
parameterss waarmee een rechte lij n is bepaald, de intercept en de hellingshoek, de 
zogenaamdee groeiparameters. De intercept representeert het begin van het 
groeiprocess,, dit kan samenvallen met het eerste meetmoment, en de hellingshoek 
representeertt de mate van groei. Verschillen kunnen zich dus voordoen in de 
toestandd op bijvoorbeeld het eerste meetmoment, en de daarop volgende groei. 

Specificatiee van het groeicurvemodel kan geschieden vanuit twee verschillende 
benaderingen,, de multilevelregressieanalyse en de covariantiestructuuranalyse 
(structurelee vergelijkingen modellen). In Hoofdstuk 1 wordt gekeken naar de 
verschillenn die bestaan tussen deze twee benaderingen. Er wordt beschreven dat de 
verschillenn zich niet zozeer voordoen bij het uitgangsmodel en de specificatie 
hiervan,, maar dat er zich wel verschillen voordoen in de wijze waarop dit 
uitgangsmodell  kan worden uitgebreid. Met behulp van een gesimuleerde dataset 
wordtt dit gedemonstreerd. Het blijkt dat de covariantiestructuur analyse in het 
merendeell  der gevallen meer flexibiliteit biedt in de modelspecificatie dan 
multilevelregressieanalyse.. Echter, de beschreven verschillen worden met name 
veroorzaaktt door de binnen iedere benadering beschikbare 
computerprogrammatuur,, die ontwikkeld is vanuit vakinhoudelijk oogpunt, en dus 
niett vanuit het model zelf. Met de recente opkomst van nieuwe krachtige 
programmatuur,, als Mplus en GLAMM kan gesteld worden dat het onderscheid 
tussenn de twee benaderingen aan het vervagen is. Deze uitdagende programmatuur 
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vergtt echter een aanzienlijk hoger niveau van technische kennis dan bij de 
gemiddeldee gebruiker aanwezig is en wordt momenteel nog relatief weinig gebruikt. 

Inn de resterende hoofdstukken van dit proefschrift gaat de aandacht uit naar 
hett groeicurvemodel b innen het perspectief van de covariant iestructuuranalyse. 
Aangezienn latente variabelen een centraal onderdeel vormen van deze benadering 
wordtt dit ook wel ' latente groeicurveanalyse" genoemd. De latente variabelen zijn 
hierbijj  de parameters die de groeicurve beschrijven. In tegenstelling tot 
psychometr ischee latente variabelen handelt het hier om chronometrische latente 
variabelen. . 

Inn Hoofdstuk 2 wordt aangetoond dat transformatie van de ti jdsschaal, zoals 
diee is opgenomen in het groeicurvemodel, niet alleen van invloed kan zijn op de 
inhoudeli jkk interessante groeiparameters, maar eveneens op de verklaring van de 
inter-individuelee verschillen in deze parameters met behulp van predictoren. 
Afhankelijkk van het gekozen nulpunt van de ti jdschaal kunnen parameters variëren 
vann significant negatief tot significant positief. Dergelijke parameters zijn daarom 
lastigg inhoudelijk te interpreteren. Op de vraag, waarom de ti jdsschaal zonodig 
getransformeerdd moet worden, is het antwoord dat dergelijke transformaties 
impliciett worden voltrokken wanneer het eerste meetmoment gelijk wordt gesteld 
aann het nu lpunt van de t i jdsschaal en het theoretische begin van het groeiprocess 
niett samenvalt met dit tijdstip. Er wordt geconcludeerd dat het beter is af te zien 
vann een inhoudelijke interpretatie van de betreffende interceptparameters in deze 
situat ie,, maar de aandacht vooral te richten op de groei. Alleen in die situaties, 
waar inn het begin van het groeiproces overeenkomt met het eerste meetmoment, dat 
wi ll  zeggen als de tijd gemeten is op rationiveau, kunnen alle parameters waarbij de 
interceptt betrokken is zonder problemen worden geïnterpreteerd. 

Hoofdstukk 3 beschrijft een inhoudelijk onderzoek waarin een multivariate 
groeicurvee analyse wordt uitgevoerd. Een mult ivariaat groeicurvemodel waarin 
s imul taann meer groeiprocessen worden opgenomen, maakt het mogelijk om de 
relatiee tussen verschil lende groeiprocessen te onderzoeken. Inhoudelijk gaat dit 
hoofdstukk over de onderlinge relaties tussen de ontwikkelingsprocessen van de 
inzett voor school, zelfvertrouwen, en taalvaardigheid van leerlingen uit groep 2 tot 
enn met groep 8 van de basisschool. Uit de analyses volgt, ten eerste, dat er 
significantee verschillen zijn tussen groeicurven van leerlingen voor elk van de drie 
processenn apart. Verder zijn de drie processen, zoals verwacht, onderling positief 
gecorreleerd.. Intelligentie verklaart een deel van inter-individuele verschillen tussen 
dee leerlingen, en een deel van de verbanden tussen de groeiprocessen. De 
belangrijkstee aspecten van dit hoofdstuk, in het kader van dit proefschrift, waren de 
methodologischee vragen die het opwierp met betrekking tot noodzakelijke 
uitbreidingenn van het s tandaard groeicurvemodel. Deze methodologische vragen 
vormenn het onderwerp van Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5. 

Hoofdstukk 4 gaat over de verklaring van de inter-individuele verschillen in 
groeiparameterss met behulp van tijdonveranderlijke covariaten. Het is gebruikelijk 
omm het effect van dergelijke covariaten direct te modelleren als een effect op de 
latentee variabelen. Geïllustreerd wordt echter dat het op deze wijze modelleren van 
tijdonveranderlijkee covariaten in een aantal gevallen te restrictief is, aangezien 
hierbijj  wordt uitgegaan van volledige mediatie van de effecten van covariaten door 
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dee latente variabelen. Om deze reden wordt een minder restrictief model voorgesteld 
waarinn de covariaten direct worden geregresseerd op de geobserveerde variabelen. 
Tevenss wordt aangetoond dat het gebruikelijke model een speciaal geval is van het 
hierr voorgestelde model. 

Hoofdstukk 5 bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt het niet-lineaire 
groeicurvemodell  beschreven, waarin de basisfunctie voor de groei niet volledig 
wordtt gefixeerd overeenkomstig de ti jdstippen van meting, maar gedeeltelijk wordt 
geschat.. Een probleem dat zich kan voordoen bij de toepassing van dit model is dat 
dee standaardfouten van enkele parameters, en daarmee ook de waarden op de 
toetsingsgrootheden,, afhankelijk zijn van de gehanteerde schaling. op deze wijze 
zouu de schaling van invloed kunnen zijn op het resultaat van de toetsing van 
sommigee parameters, en dat lijk t niet correct. Een twee-staps procedure biedt 
evenwell  de oplossing voor dit probleem, waarbij de eerste stap de 
parameterschat ingenn oplevert. Omdat de standaardfouten uit de eerste stap niet 
correctt zijn, worden de vrij te schat ten elementen van de basis functie in de tweede 
stapp gefixeerd op de uit de eerste stap verkregen schatt ingen. De 
toetsingsgroothedenn verkregen op de tweede stap zijn nu niet meer afhankelijk van 
dee gehanteerde schaling. In het tweede deel van Hoofdstuk 5 wordt geïllustreerd dat 
volledigee meetinvariantie een noodzakelijke voorwaarde is voor de interpretatie van 
veranderingg in latente variabelen indien het model geschaald is met behulp van de 
geobserveerdee variabelen. De keuze van de referentievariabele kan namelijk van 
invloedd zijn op de parameterschatt ingen en de passing van het model. In deze 
situatiess verdient het de voorkeur om het model te schalen met behulp van de 
latentee variabelen. 
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