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Summary

One of the main challenges for medical schools is to achieve 
structural alignment between educational goals, teaching formats 
and the assessment programme, because the quality of alignment 
ultimately determines the effectiveness of a curriculum. To achieve 
this alignment strategic choices are required. The studies in this thesis 
involve the strategic choices associated with the implementation of 
undergraduate competency-based medical education at the University 
of Groningen. The studies are set in a context of educational change, 
curriculum development and curriculum implementation. They address 
strategic choices in curriculum design that should help reach two 
important educational goals: knowledge development and competency 
development.

Chapter 1 illustrates the rise of competency-based education in 
the field of medical education. In brief, an overview is provided of the 
current consensus on competency-based medical education as well as 
the challenges that are still lying ahead regarding this topic. Much has 
been written about how to design competency frameworks and how to 
formulate competencies. However, very little is known about the cost 
and benefits associated with the implementation of competency-based 
education and which strategic choices are necessary for its effectiveness. 
Subsequently, an outline of the thesis is presented revolving around 
three questions. The first question concerns the design and effectiveness 
of an existing competency-based undergraduate curriculum. The second 
question regards the educational risks and benefits of longer attachments 
during clerkships. The third question addresses how strategic choices in 
assessment can be used to help students develop medical knowledge, 

when curriculum time is reallocated from knowledge development to 
competency development.

Chapter 2 addresses the design choices in competency-based 
undergraduate education and how its implementation influence 
educational outcomes. We investigated the impact of this curriculum 
change on students’ knowledge development, clinical performance and 
perceived preparedness for practice at the end of their undergraduate 
programme. The biggest change that is required when implementing 
compentency-based education is that time needs to be reserved 
specifically for competency development. Logically, this time needs to 
be taken from other curricular activities. During the implementation 
of a competency-based curriculum at the University of Groningen, the 
emphasis on active learning principles to stimulate students’ knowledge 
development was maintained. However, 15% of the curriculum time 
for education aimed at knowledge development was now allocated 
specifically for small group sessions aimed at competency development. 

The first two cohorts of the competency-based curriculum (n=372) 
and the last two cohorts of the preceding curriculum (n=453) were 
compared on knowledge development, clinical performance and 
perceived preparedness for practice. During the first study years, 
the knowledge development of students in the competency-based 
curriculum lagged somewhat behind as compared to that of students in 
the previous curriculum. However, at the end of the curriculum no such 
differences were found. No significant difference in clinical performance 
was found. With regard to perceived preparedness for practice we 
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found that students from the competency-based curriculum out of 33 
competencies, only felt better prepared for putting a patient problem in 
a broad context of political, sociological, cultural and economic factors. 
This finding is in line with the notion that competency-based education 
emphasises societal responsiveness of medical doctors.

In Chapter 3 a study is presented in which we explored the suitability 
of various medical disciplines for students to master a set of prescribed 
competencies. Literature suggests that longer clerkship rotations 
benefits students’ competency development. However, given the limited 
duration of the clinical phase, longer rotations will lead to less variety 
in disciplines students rotate through. This raises the question whether 
students can learn all prescribed competencies in a limited number of 
different rotations. We asked a group of eight stakeholders – six medical 
doctors from various disciplines with extensive experience in medical 
education and two students near the end of their clerkships – to judge 
the suitability of 13 different disciplines for students to master 177 
competencies that have to be developed during the clinical phase. Based 
on their scores, we estimated the overall suitability of each discipline 
for students’ competency development. The results showed that all 
disciplines were considered suitable for students to develop most of 
the necessary competencies. All disciplines were considered suitable for 
developing all competencies concerning reflection and the application of 
science. Community and occupational medicine was a discipline that was 
considered particularly suitable for developing competencies concerning 
the social and community context of healthcare. Family practice was also 
judged very suitable for students to develop competencies concerning 

the social and community context of healthcare as well as competencies 
concerning patient management. Consequently, both disciplines can 
play a key part in clerkship programmes. The results of this study imply 
that a clerkship programme with longer, and consequently, a smaller 
number of rotations is feasible with regard to students’ competency 
development.

 Chapter 4 addresses how rotating to fewer disciplines may affect 
knowledge about the disciplines that are not rotated through during 
clerkships. To assess the benefit of rotating through a discipline for 
students’ knowledge about that discipline we investigated the knowledge 
of 189 students concerning five disciplines over three years. The disciplines 
under study were gynaecology & obstetrics, paediatrics, neurology, 
psychiatry and family practice. Students’ knowledge was measured 
using their results on the Dutch interuniversitary progress test. For each 
discipline, we compared students’ discipline-specific knowledge before, 
during and after a clerkship and, if applicable, after a second clerkship 
in that discipline. We also investigated the effect of time on knowledge 
loss after a rotation was finished. These analyses were performed using a 
multilevel structure with discipline-specific test items nested in progress 
tests which were, in turn, nested in students. Several covariates, such 
as item difficulty, students’ aptitude and personal interest were taken 
into account. For all disciplines except family practice we found that 
rotating through the discipline generally increased students’ discipline-
specific knowledge. For three out of five disciplines we found that this 
knowledge decreased significantly with time after the rotation, 1-3% per 
month. We concluded that longer clerkship rotations and, consequently, 
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rotating through a smaller number of disciplines may negatively affect 
students’ knowledge about certain disciplines. However, given the 
significant decrease in discipline-specific knowledge after completion 
of a clerkship, the impact of not rotating through a clerkship may be 
smaller in the long term. 

When implementing a competency-based curriculum, part of the 
former curriculum time aimed at knowledge development will be 
reserved for competency development in the new curriculum. As a 
corollary, it may be necessary for students to develop the same amount 
of knowledge in less curriculum time. When less time is available, 
assessment may offer an alternative for helping students’ knowledge 
development. Chapter 5 describes a study investigating whether 
cumulative assessment supports students’ knowledge development. 
The purpose of cumulative assessment is to keep students studying by 
applying a combination of principles, such as frequent testing, repetition 
of content and compensation among tests. On top of that, because of 
its repeated testing cumulative assessment offers initially low-scoring 
students the possibility for repair in subsequent tests, which encourages 
increased study effort. In our study, we analysed undergraduate students’ 
test scores in 4 modules with cumulative assessment, two in the second 
and two in the third year of medical training (n = 1658). The students 
were assessed in weeks 4, 8 and 10 of the module. For each module, we 
compared the change in test scores of initially low-scoring with that 
of initially high-scoring students between the first and second subtest. 
Based on the combined scores of subtests 1 and 2, a new division of 
lowest and highest scoring students was established. Subsequently we 

compared the change in scores between the combined score on the first 
two subtests and the third subtest for initially low-scoring versus initially 
high-scoring students. For the first part of the modules (i.e. between 
the first and the second subtest), we found that cumulative assessment 
worked as intended. Initially low-scoring students improved their 
scores on subsequent tests while initially high-scoring students retained 
a relatively high score. The results between the second and third subtests 
were less clear. This may have been caused by the temporal distance 
between the second and third subtests, which was only two weeks. The 
temporal distance between the first and second subtest was four weeks. 
This may have resulted in differences in perceived imminence, impact 
and workload that students associate with the test. In general, the results 
suggest that cumulative assessment can be a useful tool in supporting 
initially low-scoring students without disadvantaging initially high-
scoring students.

In Chapter 6 a randomized controlled experiment is described, 
comparing cumulative assessment with end-of-course-assessment in 
a 10-week module. We investigated two main purposes of cumulative 
assessment: (1) to prevent procrastination and have students spend 
sufficient time on their studies and (2) to support students in developing 
their knowledge. We divided 78 students randomly over the two 
assessment programmes. In the beginning of the experiment, students 
indicated which assessment programme they usually preferred and to 
what extent each programme influenced their study behaviour. Students 
in the cumulative assessment condition were assessed in weeks 4, 8 and 
10, and students in the end-of-course condition were only assessed in 
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week 10. At the end of each week, students reported the number of 
hours they had spent on self-study. Performance was measured by 48 
questions in week 10 which were exactly the same in both conditions. 
We found that students in the cumulative assessment condition spent 
significantly more time on self-study in most weeks. Their self-study 
time peaked in the weeks the tests were sat. On average, students in the 
cumulative assessment condition spent 50% more time on self-study 
(i.e. 69 hours) during the course than students in the end-of-course 
assessment condition. They scored significantly higher on questions 
regarding the content of the last two course weeks. However, the 
effect was too small to affect overall performance. Students perceived 
cumulative assessment to have a more positive influence on their 
study behaviour than end-of-course assessment. This study showed 
that cumulative assessment can help prevent procrastination among 
students. Our findings also suggest that cumulative assessment leaves 
students more room to study the content of the last part of the course. 
As such, cumulative assessment seems to be an effective tool to support 
students’ knowledge development.

Chapter 7 provides a brief summary of the main findings of this 
thesis and includes a general discussion in which our findings are 
considered in the light of knowledge and competency development 
in undergraduate medical education. Implementing competency-
based medical education may slightly hamper students’ knowledge 
development. On the other hand, cumulative assessment is found to 
be a promising tool for its support. This implies, among other things, 
that our research on cumulative assessment supports the thesis that 

assessment drives learning. A distinction is proposed for mechanisms 
that affect when students learn and those that affect what students 
learn. Concerning competency development it is discussed among 
other things that longer clerkship rotations seem feasible with regard 
to our studies. Furthermore, most medical disciplines are suitable for 
the development of most competencies. To investigate the benefit of 
competency-based education its desired outcomes may need further 
operationalization. There are several methodological considerations and 
implications for medical education practice in relation to this thesis. 
An important point to consider is that our studies have high ecological 
validity because of a naturalistic setting, but this same setting may have 
allowed other factors than those under study to influence our outcomes. 
Also, most educational outcomes we investigated were already important 
before competency-based education and additional tools for measuring 
outcomes are needed. Yet another methodological consideration regards 
the difficulty of measuring knowledge in a reliable and valid way. In this 
regard we found the benefits of using an interuniversitary progress test 
for measuring declarative knowledge considerable. Finally, we conclude 
that competency-based medical education can be implemented at 
the undergraduate level without major educational losses. Evidence 
for gains associated with such an implementation is still lacking. We 
stress that competency-based education as it is now mainly focuses on 
the educational goals. As a corollary, many of the outcomes explicitly 
defined in competency-based curricula may have been already present, 
but undefined in preceding curricula. Investigating which parts of 
competency-based education are truly novel may help unravel the 
effectiveness of the competency approach to medical education.
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Eén van de belangrijkste uitdagingen voor elke opleiding is de 
afstemming tussen leeruitkomsten, werkvormen en het toetsprogramma. 
De kwaliteit van deze afstemming bepaalt immers de effectiviteit 
van een curriculum. Strategische keuzes zijn nodig om een goede 
afstemming te bewerkstelligen. De onderzoeken in dit proefschrift 
zijn gericht op de strategische keuzes bij de implementatie van 
competentiegericht onderwijs in de basisopleiding geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeken vonden plaats in 
een context van onderwijsvernieuwing, curriculumontwikkeling en 
-implementatie. Specifiek betreffen de onderzoeken strategische 
keuzes in curriculumontwerp ter bevordering van kennis- en 
competentieontwikkeling – twee belangrijke doelen in het onderwijs.

Hoofdstuk 1 illustreert de opkomst van competentiegericht 
medisch onderwijs. Dit hoofdstuk biedt een kort overzicht van de 
huidige consensus over dit onderwerp en de uitdagingen die het 
competentiegericht onderwijs in de toekomst met zich mee zal brengen. 
Er is veel geschreven over hoe men competentiemodellen zou moeten 
ontwikkelen en hoe competenties geformuleerd zouden moeten 
worden. Er is echter nog maar weinig bekend over de kosten en baten 
van competentiegericht onderwijs en de strategische keuzes die nodig 
zijn om dit onderwijs effectief te maken. Vervolgens biedt het hoofdstuk 
een overzicht van de structuur van het proefschrift, aan de hand van 
drie vragen. De eerste vraag betreft het ontwerp en de effectiviteit van 
een bestaand competentiegericht curriculum. De tweede vraag betreft 
de  onderwijskundige risico’s en voordelen van langere coschappen 
in de basisopleiding geneeskunde. De derde vraag richt zich op hoe 

strategische keuzes in toetsing de ontwikkeling van medische kennis 
van studenten kan bevorderen, terwijl er tijd voor kennisontwikkeling 
verdwijnt ten behoeve van competentieontwikkelingsonderwijs. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwerpkeuzes die horen bij een 
competentiegericht geneeskundecurriculum en de invloed van deze 
keuzes op onderwijskundige uitkomsten. We onderzochten de impact 
van de implementatie van dit curriculum op de kennisontwikkeling en 
de klinische prestaties van studenten en hoe goed zij zich voorbereid 
voelden op de praktijk aan het eind van hun opleiding. Bij het 
implementeren van competentiegericht onderwijs is één van de grootste 
curriculumveranderingen dat er tijd in het curriculum gereserveerd moet 
worden voor competentieontwikkeling. Logischerwijs zal deze tijd 
worden afgetrokken van andere activiteiten in het curriculum. Tijdens 
de implementatie van het competentiegerichte geneeskundecurriculum 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, bleef de nadruk liggen op actief 
leren om kennis ontwikkeling van studenten te stimuleren. Echter 
werd 15% van de curriculumtijd van dit onderwijs afgehaald ten bate 
van kleine groepenonderwijs gericht op competentieontwikkeling. De 
eerste twee cohorten van het competentiegerichte curriculum (n=372) 
en de laatste twee van het voorgaande curriculum werden met elkaar 
vergeleken wat betreft kennisontwikkeling, klinische prestaties en hoe 
goed men zich voorbereid voelt op de praktijk. Gedurende de eerste 
studiejaren, bleven studenten uit het competentiegericht curriculum 
achter in hun kennisontwikkeling in vergelijking met studenten uit 
het voorgaande curriculum. Aan het einde van het curriculum werden 
deze verschillen echter niet meer gevonden. Er werden ook geen 
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significante verschillen gevonden in klinische prestaties. We vonden 
dat, van de 33 competenties waar we naar vroegen, studenten uit het 
competentiegerichte curriculum zich alleen beter voorbereid voelden op 
het plaatsen van patiëntproblemen in een brede context van politieke, 
sociologische, culturele en economische factoren. Deze laatste bevinding 
is in lijn met één van de achterliggende ideeën van competentiegericht 
medisch onderwijs: dat dokters rekening houden met de verwachtingen 
van patiënt en maatschappij. 

In Hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven naar de geschiktheid 
van verschillende coschappen voor de ontwikkeling van noodzakelijke 
competenties. De literatuur suggereert dat langere coschappen voordelig 
zijn voor competentieontwikkeling van studenten. De beschikbare 
tijd voor coschappen is echter beperkt. Langere coschappen zullen 
dus leiden tot minder verschillende coschappen, waardoor studenten 
kennis maken met een kleiner aantal disciplines. Dit roept de vraag 
op of studenten alle noodzakelijke competenties kunnen leren in een 
beperkt aantal verschillende coschappen. We vroegen een groep van 
acht stakeholders – zes dokters uit verschillende disciplines met veel 
ervaring in het medisch onderwijs en twee studenten die bijna aan het 
einde van hun coschappen waren- om 13 verschillende disciplines te 
beoordelen op geschiktheid voor de ontwikkeling van 117 verschillende 
competenties. Gebaseerd op de scores van de stakeholders werd de 
algehele geschiktheid van de disciplines bepaald. Uit de resultaten 
bleek dat alle disciplines geschikt waren voor het ontwikkelen van het 
grootste deel van de 177 competenties. Alle disciplines werden geschikt 
bevonden voor het ontwikkelen van alle competenties met betrekking tot 

reflectie en omgaan met wetenschap. Sociale geneeskunde werd vooral 
geschikt geacht voor de ontwikkeling van competenties met betrekking 
tot omgaan met maatschappelijke context. Huisartsgeneeskunde werd 
ook geschikt geacht voor het ontwikkelen van competenties  die te 
maken hadden met het omgaan met maatschappelijke context maar ook 
de competenties die te maken hebben met patiëntbehandeling. Beide 
disciplines kunnen dus een belangrijke rol spelen in coschapprogramma’s. 
De resultaten van deze studie impliceren dat een coschapprogramma, 
met langere en daardoor minder verschillende coschappen, haalbaar is 
wat betreft de ontwikkeling van competenties. 

Het onderzoek in hoofdstuk 4 betreft de invloed van het doorlopen 
van een coschap op kennis over dat coschap. Een vermindering van het 
aantal coschappen heeft mogelijk een negatief effect op de kennis van 
disciplines die de student misloopt. Om de invloed van het doorlopen 
van een coschap op discipline-specifieke kennis te onderzoeken, 
gebruikten we de gegevens van 189 studenten in 5 disciplines over 3 
jaar tijd. Het onderzoek betrof de disciplines gynaecologie & obstetrie, 
kindergeneeskunde, neurologie, psychiatrie en huisartsgeneeskunde. 
Kennis van studenten werd gemeten met discipline-specifieke toetsvragen 
uit de Nederlandse interuniversitaire voortgangstoets Geneeskunde. Per 
discipline vergeleken we de discipline specifieke-kennis van studenten 
voor, tijdens en na het coschap. Daarnaast onderzochten we het effect 
van tijd op het verlies van kennis nadat het coschap geëindigd was. De 
analyses werden uitgevoerd met een multilevelanalyse waarin discipline-
pecifieke toetsvragen  genest waren binnen voortgangstoetsen, die op 
hun beurt weer genest waren binnen studenten. In de analyse werden 
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verschillende covariaten meegenomen , zoals moeilijkheidsgraad van 
de items, entreeniveau van de student, en persoonlijke voorkeuren. We 
vonden dat discipline-specifieke kennis toenam, wanneer studenten 
daadwerkelijk een coschap hadden gelopen in een discipline. Deze 
bevinding gold voor alle disciplines behalve huisartsgeneeskunde. We 
vonden dat kennis in drie van de vijf disciplines significant afnam na een 
coschap, met 1-3% per maand. We concludeerden dat een vermindering 
van het aantal coschappen negatieve effecten kan hebben op de kennis 
van sommige disciplines. De vraag is echter hoe ernstig deze effecten 
zijn, gegeven het feit dat discipline-specifieke kennis ook weer afneemt 
zodra een coschap doorlopen is.

Bij de overgang naar een competentiegericht curriculum een deel 
van de onderwijstijd voor kennisontwikkeling gebruikt moeten gaan 
worden voor competentieontwikkeling. Het gevolg is dat studenten 
evenveel kennis moeten verwerven in minder tijd. Wanneer er minder 
tijd beschikbaar is voor kennisonderwijs, zou toetsing een geschikt 
alternatief kunnen bieden om de kennisontwikkeling van studenten 
te ondersteunen. Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek waarin 
we onderzochten of cumulatief toetsen de kennisontwikkeling van 
studenten ondersteunt.  Het doel van cumulatief toetsen is te zorgen dat 
studenten blijven studeren. Dit wordt gestimuleerd door de toepassing 
van verschillende toetsprincipes zoals regelmatige toetsmomenten, 
herhaling van leerstof en compensatie tussen toetsen. Cumulatief 
toetsen biedt door het herhaalde toetsen ook de mogelijkheid voor 
initieel laagscorende studenten om hun score te repareren met latere 
toetsen. Dit bevordert hun studieinzet. In ons onderzoek analyseerden 

we de toetsscores van studenten, in 4 blokken met cumulatief toetsen, 
twee blokken in het tweede en twee blokken in het derde jaar van de 
basisopleiding geneeskunde (n=1658). De studenten werden getoetst 
in week 4, 8 en 10 van de module. We vergeleken de verandering in 
toetsscores tussen de eerste en tweede subtests van initieel laagscorende 
met die van initieel hoogscorende studenten. Op basis van de eerste 
twee toetsen werden de laag- en hoogscoorders opnieuw gedefinieerd.  
Vervolgens vergeleken we de verandering in scores tussen de 
gecombineerde score van de eerste twee subtests en de derde subtest 
voor laagscorende versus hoogscorende studenten. In het eerste deel 
van de blokken (tussen de eerste en de tweede subtest), vonden we dat 
cumulatief toetsen werkte zoals verwacht. Studenten die initieel laag 
scoren verbeterden hun scores op de tweede subtest. Studenten die 
initieel hoog scoorden behielden een hoge score. De resultaten tussen 
de tweede en derde subtest waren minder eenduidig. Een mogelijke 
oorzaak ligt in de korte tijd van twee weken tussen de tweede en derde 
subtest. De tijd tussen de eerste en de tweede subtest was vier weken. 
Dit verschil heeft mogelijk geleid tot verschillen in hoe studenten de 
nabijheid, impact en werklast van de twee toetsen ervaarden. Over het 
algemeen wekken onze uitkomsten de suggestie dat cumulatief toetsen 
ervoor zorgt dat initiele laagscoorders hun scores verbeteren door 
cumulatief toetsen zonder dat dit de scores van initiele hoogscoorders 
negatief beïnvloedt. Daarmee lijkt het een geschikte methode voor de 
ondersteuning van kennisontwikkeling.

In hoofdstuk 6, beschrijven we een gerandomiseerd experiment, 
waarin cumulatief toetsen wordt vergeleken met toetsing aan het eind 
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van het blok. Wij onderzochten of cumulatief toetsen het studeren 
stimuleert en uitstellen voorkomt. Daarnaast werd gekeken naar het 
effect op de kennisontwikkeling van studenten. We verdeelden 78 
studenten willekeurig over een cumulatief toetsprogramma en een 
programma met alleen een toets aan het eind van het blok. Aan het 
begin van het experiment werd studenten gevraagd aan te geven welk 
toetsingsprogramma hun voorkeur had en hoe elk programma hun studie 
gedrag beïnvloedt. Studenten die cumulatief werden getoetst kregen 
een toets in week 4, 8 en 10. Studenten in de andere conditie kregen 
één toets in week 10. Aan het einde van elke week, gaven de studenten 
aan hoeveel tijd ze hadden besteed aan zelfstudie. Toetsprestatie werd 
in beide condities gemeten met dezelfde 48 vragen in week 10. We 
vonden dat studenten in het cumulatieve toetsprogramma significant in 
de meeste weken meer tijd besteedden aan zelfstudie. De zelfstudietijd 
was het hoogst in de weken waarin werd getoetst. Studenten in het 
cumulatieve toetsprogramma werden spendeerden gemiddeld 50% 
meer tijd aan zelfstudie dan de studenten die alleen getoetst werden 
aan het einde van het blok. Ze scoorden ook significant hoger op vragen 
over de stof van de laatste twee weken van het blok. Dit verschil was 
echter te klein om de algehele toetsprestatie te beïnvloeden. Studenten 
vonden dat cumulatief toetsen een grotere positieve invloed had op 
hun studiegedrag dan één toets aan het einde van een blok. Uit dit 
onderzoek blijkt dat cumulatief toetsen helpt met het voorkomen 
van uitstelgedrag onder studenten. Onze bevindingen impliceren ook 
dat cumulatief toetsen de studenten meer ruimte geeft om de inhoud 
van het laatste deel van een blok te bestuderen. Het lijkt er dus op dat 
cumulatief toetsen een efficiënt instrument is om kennisontwikkeling 

van studenten te ondersteunen. 

Hoofdstuk 7 Geeft een korte samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen in dit proefschrift. Deze bevindingen worden vervolgens 
beschouwd in het licht van kennis- en competentieontwikkeling in 
medisch onderwijs. Ons onderzoek suggereert dat de kennisontwikkeling 
enigszins belemmerd kan worden door  de implementatie van 
competentiegericht onderwijs. Cumulatief toetsen daarentegen 
stimuleert juist de kennisontwikkeling. Ons onderzoek naar cumulatief 
toetsen ondersteunt het idee dat toetsing het leren stuurt. Voor verder 
onderzoek naar dit onderwerp stellen we voor om onderscheid te 
maken tussen mechanismen die beïnvloeden wanneer studenten leren 
en mechanismen die beïnvloeden wat studenten leren. Wat betreft 
competentieontwikkeling wordt onder andere bediscussieerd dat, 
op basis van onze uitkomsten, langere coschappen haalbaar lijken. 
Verder bleken de meeste disciplines coschappen te kunnen bieden 
die geschikt zijn voor het ontwikkelen van de meeste competenties. 
Om de potentiele voordelen van competentiegericht onderwijs verder 
te onderzoeken, is het nodig om gewenste uitkomsten van zulk 
onderwijs verder te operationaliseren. Verschillende methodologisch 
onderwerpen in dit proefschrift worden ook besproken. Een belangrijke 
punt ter overweging is dat onze onderzoeken aan de ene kant een hoge 
ecologische validiteit hebben door de naturalistische setting waarin ze 
plaatsvonden. Aan de andere kant kan een naturalistische setting ertoe 
hebben geleid dat externe factoren onze resultaten beïnvloedt hebben. 
Ook waren de meeste uitkomstmaten die wij hebben onderzocht al 
belangrijk voor de invoering van competentiegericht onderwijs. Nog een 
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andere methodologische overweging betreft de moeilijkheid om kennis 
te meten op een betrouwbare en valide wijze. De interuniversitaire 
voortgangstoets bleek wat dat betreft een zeer nuttig meetinstrument 
tijdens onze onderzoeken. Het hoofdstuk eindigt met de conclusie dat 
competentiegericht onderwijs geïmplementeerd kan worden in het 
medisch onderwijs, zonder grote onderwijskundige nadelen. Bewijs 
voor de onderwijskundige voordelen van competentiegericht onderwijs 
ontbreekt tot op heden. Echter willen we benadrukken dat het huidige 
competentiegericht onderwijs zich vooral richt op onderwijskundige 
doelen. Het gevolg is dat veel uitkomsten, die expliciet gedefinieerd zijn 
in competentiegerichte curricula, mogelijk al impliciet aanwezig waren 
in voorgaande curricula. Daarom stellen we onderzoek voor  naar welke 
onderdelen van competentiegericht onderwijs werkelijk nieuw zijn. 
Mogelijk wordt het zo makkelijker de daadwerkelijke effectiviteit van 
competentiegericht medisch onderwijs te bestuderen.



D a n k wo o r d
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Het zit erop. Wat een avontuur. Eerlijk gezegd ben ik blij dat mijn 
promotietraject voorbij is, maar evenzo blij dat ik het gedaan heb. 
Wanneer ik het gehele traject zo op een weegschaal leg dan is het zeker 
de moeite waard geweest. Ik heb ontzettend veel geleerd de afgelopen 
jaren en heel veel leuke momenten meegemaakt met heel veel leuke 
mensen. Helaas heb ik niet genoeg ruimte in dit dankwoord om al die 
lol- en leermomenten op een rijtje te zetten. Gelukkig heb ik wel de 
ruimte om iedereen te bedanken iedereen te bedanken waarmee ik de 
afgelopen vier jaar dit avontuur heb beleefd. Maar ik wil ook nog een 
paar personen eruit lichten, te beginnen met mijn promotoren.

Janke Cohen-Schotanus, ik wil je bedanken voor de begeleiding en 
samenwerking tijdens mijn promotietraject. Voor een alleseter als ik, is 
het zeer inspirerend om met jou samen te werken, omdat je zoveel en 
zulke brede kennis hebt over het onderwijs, gegrond in zowel de theorie 
als de praktijk. Ik heb ontzettend veel van je geleerd over beknopt en 
helder schrijven (natuurlijk maak ik in dit dankwoord graag van de 
gelegenheid gebruik om dit niet te doen). Ik denk met plezier terug aan 
onze sparsessies achter de computer. 

Jos Snoek, als tweede promotor was je vanaf het begin erg betrokken 
bij mijn traject. Je hield de nieuwste ontwikkelingen in de literatuur 
in de gaten maar ook mijn sociaal-emotionele staat. Je hebt wel eens 
gegrapt dat jullie als twee ouders over mij hadden gesproken. Zo voelde 
dat soms ook wel een beetje. Ik wil je in het bijzonder bedanken voor je 
bevlogenheid over het opleiden van goede dokters. Deze bevlogenheid 
is zeer aanstekelijk en heeft er deels voor gezorgd dat ik het medisch 

onderwijs als veld altijd belangrijk en boeiend ben blijven vinden. 

René Tio, ik wil je bedanken voor je betrokkenheid en scherpe 
commentaren. Je hebt je in alles verdiept waar ik mee bezig was, ook al 
ben je pas later bij mijn promotietraject betrokken geraakt. Ik vond het 
erg leuk dat je regelmatig even langsliep om te vragen hoe het ervoor 
stond en dat je ondanks je drukke schema in het ziekenhuis, altijd tijd 
had om even snel naar stukken of vragen te kijken.

Tineke Bouwkamp-Timmer, met je scherpe en analytische blik 
heb je mij geholpen met het afronden van nagenoeg elk hoofdstuk in 
dit boek, zowel inhoudelijk als taalkundig. Verder wil ik je bedanken 
voor je rollen als mijn vraagbaak, klaagmuur, sparpartner, kletsmajoor, 
check, check en dubbelcheck voor alle belangrijke mails en brieven die 
ik verstuurd heb, coach, pleitbezorger, informatiebron, koffiemaatje, 
bibliothecaris en adviseur over eigenlijk alles. We hebben samen heel 
wat werk verzet en dat was altijd erg gezellig.

Naast mijn promotiecommissie wil ik graag mijn medeauteurs 
bedanken. Floor Mulder, Ally van Hell, Arno Muijtjens, Roy Stewart, 
Martha Dekker en Friso Muntinghe, allen bedankt! Het was erg fijn 
samenwerken. Jullie hebben elk op je eigen manier een unieke bijdrage 
geleverd aan de stukken in dit proefschrift. Twee personen wil ik in 
het bijzonder bedanken. Arno, toen ik bij je kwam met de vraag of 
je met ons wilde samenwerken leek dat je erg leuk, maar verzuchtte 
je dat je eigenlijk geen tijd had. Toch heb je die tijd er alsnog voor 
genomen. Een aantal keer heb je zeer kritisch gekeken naar de data en 
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naar het stuk. Beiden zijn hiervan zeker beter geworden. Floor, jou wil 
ik in het bijzonder bedanken omdat de onderzoeken naar cummulatief 
toetsen in dit proefschrift oorspronkelijk jouw project waren. Ik mocht 
daarbij aanschuiven en toen je naar Amsterdam vertrok liet je mij het 
onderzoek overnemen. Na je vertrek naar Amsterdam, heb je me ook 
steeds geholpen als dit nodig was. Ik kon je altijd mailen met vragen en 
kreeg vaak direct een helder antwoord. Zonder jou was dit proefschrift 
letterlijk half zo goed niet.

Dan mijn collega’s bij het CIOMO. Leo Aukes, Mirjam van 
Lohuizen, Anja Karg, Nienke Boendemaker, Tessa Waslander. Jullie 
zitten er allemaal niet meer, maar ik wil jullie bedanken voor een gezellige 
tijd en een fijne samenwerking. Karen Stegers-Jager, jou wil ik hier ook 
bedanken. De keren dat je ons kwam versterken vond ik altijd erg leuk 
en constructief. Johanna Schönrock-Adema, ik wil jou bedanken voor je 
hulp met lastige beslissingen over mijn onderzoek. Janet Raat, bedankt 
voor de oppeppers op de slechtste momenten in mijn traject. Dan mijn 
roomies; Nienke en Nienke, respectievelijk Schripsema en Renting of 
vice versa, ik zie jullie nog steeds wekelijks wat ik ontzettend leuk vind. 
Ik vind het erg leuk dat jullie het af en toe leuk vinden om met mij over 
jullie onderzoek te praten. Also, I would like to thank Yoyo Suhoyo for 
a great time. I enjoy working with you and our meetings outside of work 
very much. The same goes for Dario Fernandes. I am glad we share an 
interest in research on assessment, which has led to many useful insights 
on the topic near the end of my trajectory.

Ook de collega’s bij het DOK wil ik bedanken. Jullie hebben het mij 

mogelijk gemaakt om regelmatig een kijkje te nemen in de praktijk van 
het medisch onderwijs en daardoor heb ik velen malen meer geleerd 
dan wanneer ik alleen in de boeken had gezeten. Ik heb erg genoten 
van onze discussies over onderwijs en jullie uitleg over hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat (niet op de laatste plaats om mijn eigen uitkomsten 
te begrijpen). Ik heb met jullie allemaal een goede tijd gehad. Van het 
(toenmalige) DOK wil ik Marjolein Heijne-Penninga in het bijzonder 
bedanken. Door jou suggesties over mijn eerste artikel, toen het nog in 
de kinderschoenen stond, is het artikel vele malen beter en gewichtiger 
geworden. Daarnaast wil ik jou, maar ook Ally van Hell en Hanke 
Dekker hartelijk bedanken voor jullie peer support. Het is altijd fijn om 
promotielotgenoten om de hoek te hebben voor een praatje of advies. 

Veel van het onderzoek in dit proefschrift is gebaseerd op 
studentgegevens uit onze eigen administratie. Ik heb hulp gehad van heel 
veel mensen om deze gegevens te verkrijgen. Ik ben hiervoor praktisch 
iedereen die werkte bij het curriculumbureau en het onderwijsbureau 
gedurende mijn promotie veel dank verschuldigd. In deze categorie 
horen ook Hilde Wiersma en Mirella Zuidema van het KTC. Bedankt 
voor jullie behulpzaamheid, snelle antwoorden en harde werk. Jullie 
hebben me niet alleen geholpen met het realiseren van mijn onderzoek, 
maar ook met het oplossen van allerhande mysteries in mijn datasets, 
waardoor onze bevindingen zuiverder zijn geworden. Mijn dank gaat 
in deze ook uit naar de verschillende affiliatieziekenhuisen die voor het 
onderzoek naar het effect van coschappen op kennisontwikkeling een 
belangrijk deel van de coschappaden hebben aangeleverd. Een bijzonder 
bedankje voor het Deventer ziekenhuis waar ik aan het begin van mijn 
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traject een aantal dagen heb kunnen meelopen om het onderwijs in de 
coschappen van dichtbij te zien.

Zoals de meeste mensen wel weten houd ik van afwisseling in 
mijn werk en kan ik niet uren achtereen achter mijn computer zitten 
om onderzoek te doen. Ik denk dat ik zonder leuke en leerzame 
nevenactiviteiten dit traject nooit had volgehouden. Een belangrijk deel 
van mijn afleiding vond ik in het geven en organiseren van onderwijs. 
Joke Fleer, Frank van Es, Harry Stuger en Hans Burgerhof, jullie wil 
ik bedanken voor de kansen die jullie me hebben gegeven om mee te 
denken en te helpen in het onderwijs. In het bijzonder wil ik Ineke 
Molenaar bedanken. Je gaf mij de kans mee te helpen aan de uitvoering 
en verbetering van de lijn wetenschappelijke scholing. Dankzij het 
behalen van mijn BKO bij jouw afdeling en onze samenwerking, heb 
ik inmiddels een ontzettend inspirerende nieuwe baan bij de opleiding 
tandheelkunde. 

Wat betreft mijn andere nevenactiviteiten wil ik vooral de mensen 
van SHARE, de GSMS en het promovendinetwerk van het NVMO 
bedanken. Met de wisselende leden van de PhD councils heb ik erg leuke 
en vruchtbare bijeenkomsten gehad en de promovendidag organiseren 
was erg leuk. Daarnaast wil ik Truus van Ittersum en Renate Kroese 
bedanken voor hun prettige samenwerking. Natuurlijk ook een speciaal 
bedankje aan Marijke Sterman, van het NVMO. Zonder jou zou een 
gemiddelde promovendidag zeker in het water vallen.

Mijn vader zegt regelmatig ‘zonder ontspanning, geen inspanning’ 
en daarin heeft hij gelijk. Voor de nodige ontspanning tijdens mijn 
promotietraject wil ook een heleboel mensen bedanken. Sterker 
nog, de meeste mensen binnen het OWI hebben mijn gedachtenbrij 
regelmatig doorbroken, stopgezet of opgefleurd met een praatje. Mijn 
roomies, bedankt voor de vele ontspannende en leuke moment op en 
buiten het werk (Thank you for the distractions and fun, for you non-
Dutch roomies). Harry Stuger, Anne Elgersma, Ger Albers en Roelof 
Kammenga bedankt voor de afleiding met uitdagende discussies die 
over iets heel anders gingen dan mijn onderzoek. Tenslotte natuurlijk 
mijn rookmaatjes, Lottie Datema, Jettie Veendijk, Ilona van Ardennen 
(ook al rook je zelf niet), Irene Bulk en Bas en de andere IT-ers/ICT-
ers, bedankt voor de welkome afwisseling. Of het nou ging over iets 
serieus zoals voortgangstoetsen en urenadministratie of over Pinkpop, 
Prince, kippen, vakantie en telefoons in de vriezer, het hielp altijd om 
even mijn hoofd leeg te maken en op te laden. (Overigens bedankt dat 
ik nog steeds mee mag, ook al ben ik gestopt met roken).

Ook de vormgeving van dit proefschrift is natuurlijk niet vanzelf 
ontstaan. Ik wil mijn vader bedanken voor het beschikbaar stellen van 
zijn verzameling tekeningen en schilderijen, waardoor ik nu een mooie 
cover heb. Rob de Kort en Erik Noppert hartelijk bedankt dat jullie met 
zo’n snelheid en tegen slechts een amicale beloning – een paar biertjes, 
een fles whiskey en gezelligheid – zo’n mooi boekje hebben ontworpen. 
Jullie ideeën en oplossingen zijn vele malen beter dan die ik zelf had 
kunnen bedenken. Door jullie werk komt mijn proefschrift voor mij 
echt tot leven.
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Dan komen we nu toch wel echt bij het ererijtje. Ik wil mijn ouders, 
Peter en Irene Kerdijk, bedanken voor 30 jaar support en steun in alles 
wat ik heb nagestreefd. Jullie hebben me altijd gesteund, ook als ik het 
mezelf moeilijker maakte dan nodig. De reden dat ik zover heb kunnen 
komen zijn jullie. Ook tijdens mijn promotie heb ik met jullie de mooiste 
en naarste momenten kunnen delen en ik weet eerlijk gezegd niet wat 
een kind nog meer kan wensen. Kortom, bedankt voor alles.

Tenslotte een woord van dank voor mijn paranimfen, Joep Hofhuis 
en Martha van der Wal. Het is niet zomaar dat ik jullie gevraagd heb 
voor deze rol. Joep, hoewel het niet een bewuste keus is, loop ik toch 
een beetje in je voetsporen. Eerst met onderzoek naar diversiteit in mijn 
bachelor- en masterscriptie. Daarna een promotietraject, op een plek die 
ik via jouw gevonden heb. Na mijn promotie denk ik dat ik maar docent 
en onderwijscoördinator wordt en daarnaast onderzoek ga doen wat ik 
vervolgens misschien weer eens kan uitbouwen. Oh wacht, daar ben ik 
mee bezig. Net als jij dus! Naast deze parallel in ons carrièrepad ben 
ik je vooral heel dankbaar voor alle wijze raad met betrekking tot het 
managen van mijn eigenwijze zelf, mijn promotietraject en het leven in 
het algemeen. Het is mij een eer en genoegen dat je op de dag van mijn 
promotie naast me staat. 

Martha, voor jou een ereplek; in mijn hart, in mijn leven en in dit 
dankwoord. De echte reden waarom dit promotietraject een succes is, 
is simpelweg dat ik jou heb leren kennen. De ultieme reden waarom 
ik geen spijt kan hebben van promoveren. Ik vond promoveren op 
sommige momenten echt zwaar, maar ons fijne leventje samen maakte 

het lichter en leuker. Ik kan niemand bedenken die ik liever op deze dag 
naast me heb staan dan jij. Dankjewel voor alles.
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