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The subject of this thesis is the assessment of clinical competence based on direct observation and feedback of a learner interacting with a patient in undergraduate and postgraduate medical training. The research focuses on the mini-CEX because this instrument is designed around the skills most commonly performed by resi-dents and students in actual patient encounters and the educational interactions that attending physicians routinely have with residents or students during teaching rounds. This thesis focuses on the validity, reliability, feasibility, and educational impact of this assessment tool.   
Chapter 1 presents a historical overview of assessment, a definition of clinical competence, and a detailed description of the mini-CEX as a work-based assess-ment tool. Performance-based assessments are the main assessment tools used in residency programs because the context of these programs offers excellent oppor-tunities for assessment in authentic environments. Residents and students spend a major portion of their medical training working and learning with patients during residencies and clerkships, which make a central contribution to the development of clinical competence.   However supervision and feedback are infrequent and deficient in structure and continuity. The strength of existing assessment tools for in-training evaluation, including the mini-CEX, is that they are inexpensive and easy to use, although they require some developmental resources and a fair amount of raters’ time for train-ing and implementation. The mini-CEX provides an opportunity to evaluate con-tinuous practice performance based on the assumption that the skills to be demon-strated are very close to those required for clinical practice. The areas of weakness include the psychometric properties of this tool, namely reliability and validity. Given the challenges associated with current in-training evaluation practices, the meaningfulness of work-based assessment tools like the mini-CEX as instruments for summative or formative assessment should be reconsidered. We address the following specific research questions:  1. How reliable is the mini-CEX? 2. How valid is the mini-CEX? 3. How feasible is the mini-CEX? 4. What is the educational impact of the mini-CEX?  
Chapter 2 addresses the validity, reliability, feasibility, and satisfaction rates of the mini-CEX in a cohort of 108 cardiology residents. The residents were from seven-teen cardiology residency programs in Buenos Aires. Validity was evaluated by determining the capability of the instrument to discriminate between pre-existing levels of clinical seniority. Generalizability theory was used to determine reliability. Feasibility was defined by a minimum number of completed observations: 50% of residents obtaining at least four mini-CEXs. Evaluators and residents rated their 
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satisfaction with the instrument on a one to nine rating scale. The total number of encounters was 253. We found that the mini-CEX discriminated between pre-existing levels of seniority, required considerable sampling to achieve sufficient reliability, and was not feasible within the current circumstances, although it was considered a valuable assessment tool as indicated by the evaluators’ and residents’ satisfaction ratings.   
Chapter 3 describes a qualitative exploration of residents’ perceptions of the mini-CEX as an assessment tool and its influence on their approach to learning and stud-ying. All sixteen residents from a cardiology training program were included. The results show that, in all cases, residents demonstrated an intrinsic interest in the subject matter. They showed self-regulating strategies when required to select, relate and make critical appraisals of their own. They consistently demonstrated an aim to build a relationship between individual experience and their chosen topic. The residents felt comfortable using the mini-CEX because it melded with their routine. They found the mini-CEX to be a useful assessment tool with a favorable influence toward a constructive approach to learning.   
Chapter 4 describes a qualitative exploration of teachers’ perceptions of the value of the mini-CEX as an assessment tool, its feasibility, and the influence of the format on teachers’ pass/fail decisions and feedback delivery. Seventeen teachers who had all acted as evaluators at least twice during the study period were interviewed. The study shows that teachers perceived the mini-CEX as a feasible and useful forma-tive assessment tool. Contextual factors such as interpersonal bonds, preconceived performance notions, and lack of specific guidelines and performance standards provide insight into why teachers tended to be reluctant to fail poorly performing residents.   In Chapter 5, reliability estimations of the mini-CEX in a controlled setup are inves-tigated. In real life settings, reliability estimations are based on the assumption of local independence: the object of the measurement should not be influenced by the measurement itself and samples should be completely independent. This is, how-ever, difficult to achieve. Furthermore, the variance due to case/patient or asses-sors is completely confounded. We have no idea of the extent to which each of these factors contributes to the noise in the measurement. This study used a controlled setup to overcome these difficulties in estimating the reproducibility of the mini-CEX. Twenty-one residents were videotaped during the same three encounters with three different patients. Three assessors assessed all the encounters. This yielded a fully crossed (all random) two-facet generalizability design. A quarter of the overall variance was associated with universe score variance (28%). The largest source of variance was the general error term (34%), followed by the main effect of assessors 
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(18%). Generalizability coefficients indicated that a sample of approximately nine encounters was needed with one single assessor per encounter and different asses-sors and different cases for each encounter, as is common in real practice; four encounters were needed with two raters, and three encounters with three raters. Unexplained general error and the leniency/stringency of assessors were the major causes of unreliability in the mini-CEX.  
Chapter 6 addresses changes in clinical skills proficiency in a cohort of fourth-year medical students as assessed with the mini-CEX during clerkship. The students were divided in two consecutive groups. Both groups received the same contents and teaching strategies, but group 1 was and group was not assessed with three formative mini-CEXs during the clerkship period. At the end of the three weeks each group was summatively assessed using a mini-CEX with a simulated patient observed by two assessors. We found no significant differences in clinical perform-ance and behavior between the two groups. The low number of encounters and the short exposure to the mini-CEX may have influenced the results.   
Chapter 7 addresses the reliability of the mini-CEX using interval and construct-aligned scales. Three encounters were videotaped from 21 residents. Each encoun-ter was assessed by 3 assessors who assessed all encounters for all residents twice. The first time using the interval scale and 30 days later with the constructed-aligned scale. Each assessor was blinded to the training level of the residents. This delivered a fully crossed (all random) two-facet generalizability design each time. The universe score variance was 36% for interval scale and 29% for constructed-aligned scale. In the interval scale the general error was 49% followed by assessor variance (7%). In the constructed-aligned scale the general error was 34% followed by the assessors’ variability for some residents (23%). Generalizability coefficients indicated that for both types of scales a sample of 7 encounters was needed, assum-ing both the presence of one different assessor per encounter. Both scales showed similar performance in terms of sources of variance and in the resulting reliability. The explanation for these results may be that assessors were blinded to the level of training of the residents. The knowledge of the level of training of the residents by the assessors could be important in the constructed-aligned scale to consolidate a unique frame of reference during observation and rating between assessors to en-hance its reliability.  In Chapter 8, the findings of this thesis are discussed and recommendations are made for future research. The mini-CEX can evaluate a wide range of clinical com-petencies in a wide variety of clinical settings and with a diverse set of problems in a manner that is reliable and valid. Multiple encounters with different examiners and patients have been found to produce reliable data. A good understanding of the 
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factors impacting on assessors’ judgments and ratings after direct observation is crucial and should be taken into account in organizing assessor training sessions. Close monitoring of the assessment program-in-action and supporting and facilitat-ing intended changes - for example by training supervisors and encouraging discus-sions of the position of medical training as one of the main tasks of hospitals - are important measures that might improve the effects of assessment on the learning environment in clerkships and residency programs. Attention should be given to all the aspects of the assessment environment in which the assessment tool is imple-mented to identify measures that can support and enhance the intended effects. 
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Het onderwerp van dit proefschrift is toetsing van klinische competentie in de werkplaats met directe observatie en feedback tijdens de basisarts- en vervolgop-leiding. De onderzoeken die besproken worden, hebben alle betrekking op de Korte Klinische Beoordeling (KKB), omdat het ontwerp daarvan aansluit bij de vaardig-heden die AIOS en studenten normaal uitvoeren tijdens patiëntencontacten en die ook aan de orde komen tijdens het onderwijs door begeleiders en stafleden in de kliniek. De nadruk in de onderzoeken ligt op de validiteit, betrouwbaarheid, uit-voerbaarheid en onderwijskundige effecten van dit beoordelingsinstrument.   In Hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht gegeven waarin aandacht besteed wordt aan het beoordelen en definiëren van klinische competentie en een gedetail-leerde beschrijving gegeven wordt van de KKB als instrument voor werkplaatsbe-oordeling. Toetsing in de werkplaats is de belangrijkste toetsvorm tijdens de ver-volgopleiding omdat de leeromgeving zich hier bij uitstek voor leent. Voor zowel AIOS als studenten vormen patiëntencontacten in de klinische praktijk de kern van de leeromgeving waardoor deze contacten de belangrijkste bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de klinische competentie van toekomstige artsen en specialisten.   Helaas laten in het klinisch onderwijs de frequentie, structuur en continuïteit van supervisie en feedback nogal wat te wensen over. Daartegenover staan sterke punten van de bestaande instrumenten voor klinische toetsing, waaronder de KBB, zoals de geringe kosten en het gebruiksgemak, al dienen er wel middelen beschik-baar gesteld te worden voor training van beoordelaars en een zorgvuldige imple-mentatie van instrumenten. De KBB maakt longitudinale toetsing van het functio-neren van AIOS en studenten mogelijk op voorwaarde dat KBBs vaardigheden be-oordelen die overeenkomen met en relevant zijn voor de klinische praktijk. De zwakke punten van de KBB zijn de psychometrische eigenschappen, zoals be-trouwbaarheid en validiteit. Gegeven de eisen die in de huidige medische opleidin-gen aan toetsing gesteld worden, verdient het aanbeveling om instrumenten voor werkplaatsbeoordeling, zoals de KBB, aan een grondige evaluatie te onderwerpen. In dit proefschrift is daarom een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvra-gen:  1. Hoe betrouwbaar is de mini-CEX? 2. Hoe valide is de KBB? 3. Hoe praktisch uitvoerbaar is de KBB? 4. Wat zijn de onderwijskundige effecten van de KBB?  
Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en uit-voerbaarheid van de KBB en de tevredenheid van AIOS met dit instrument. Aan dit onderzoek werd deelgenomen door een cohort van 108 AIOS uit zeventien cardio-logieopleidingen in Buenos Aires. Om de validiteit te beoordelen werd gemeten in hoeverre het instrument onderscheid maakte tussen de competentieniveaus van 
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AIOS in verschillende fasen van de opleiding. De betrouwbaarheid werd bepaald met behulp van generaliseerbaarheidstheorie. De uitvoerbaarheid werd beoordeeld door na te gaan of een minimaal aantal beoordelingen plaatsvond: ten minste vier KBBs voor 50% van de AIOS. De beoordelaars en de AIOS scoorden hun tevreden-heid met het instrument op een negenpuntsschaal. Tijdens het onderzoek werd een totaal aantal van 253 KBBs uitgevoerd. Het bleek dat de KKB onderscheid maakte tussen bestaande competentieniveaus, een aanzienlijk aantal beoordelingen vereis-te om voldoende betrouwbaarheid te bereiken en niet goed uitvoerbaar was onder de bestaande condities, al gaven in het tevredenheidsonderzoek zowel beoorde-laars als AIOS aan dat vanuit hun optiek de KBB een waardevol beoordelingsin-strument was.   
Hoofdstuk 3 beschrijft een kwalitatief onderzoek waarin van zestien AIOS die de cardiologieopleiding in hetzelfde ziekenhuis volgden de mening werd gepeild over de KKB als beoordelingsinstrument en de leereffecten van de KBB. De AIOS toonden intrinsieke belangstelling voor de onderwerpen die aan de orde kwamen. Ze maak-ten gebruik van strategieën voor zelfregulering bij opdrachten waarbij zij moesten selecteren, verbanden leggen en kritisch oordelen. Een systematische bevinding was dat de AIOS doelbewust verbanden probeerden te leggen tussen hun persoon-lijke ervaringen en het onderwerp dat zij gekozen hadden. De AIOS vonden de KKB goed bruikbaar omdat deze naadloos ingepast kon worden in de werkomgeving. Ze waren van oordeel dat de KKB een nuttig beoordelingsinstrument was met een gunstig effect op een constructieve benadering van leren.   
Hoofdstuk 4 beschrijft een kwalitatief onderzoek waarin docenten gevraagd werd hun mening te geven over de KBB: de waarde als beoordelingsinstrument, de toe-pasbaarheid en de invloed op zak/slaagbeslissingen en het geven van feedback. Zeventien klinisch docenten werden geïnterviewd die minimaal twee keer tijdens de onderzoeksperiode optraden als beoordelaars van een KKB. De docenten waren van oordeel dat de KKB een bruikbaar en nuttig instrument was voor formatieve beoordeling. Omgevingsfactoren zoals persoonlijke verhoudingen, vooropgezette ideeën over prestatieniveaus en het ontbreken van duidelijke richtlijnen en beoor-delingsstandaarden verklaarden de sterke geneigdheid van docenten om AIOS met slechte prestaties toch niet te laten zakken.  Het onderzoek in Hoofdstuk 5 betrof een meting van de betrouwbaarheid van de KKB in een experimentele opzet. In realistische situaties gaan bepalingen van be-trouwbaarheid uit van plaatselijke onafhankelijkheid: het meetobject wordt niet beïnvloed door het meetinstrument en steekproeven zijn volkomen onafhankelijk, maar deze situatie is in de praktijk niet goed haalbaar. Bovendien is niet duidelijk welk deel van de variantie gerelateerd is aan casus/patiënten of beoordelaars, om-
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dat onbekend is wat de omvang is van de bijdrage van deze factoren aan de ruis in de meting. Om deze problemen te omzeilen werd een experimenteel onderzoek uitgevoerd om de reproduceerbaarheid van de KKB te meten. Van elk van 21 AIOS werden video-opnames gemaakt tijdens dezelfde drie contacten met dezelfde drie verschillende patiënten. Alle contacten werden door dezelfde drie beoordelaars beoordeeld. Dit resulteerde in een volledig gekruist (geheel gerandomiseerd) gene-ralizeerbaarheidsmodel met twee facetten (beoordelaars en casus). Een kwart van de variantie werd verklaard door de variantie in de ‘universe’-score (28%). De grootste bron van variantie was de algemene foutenterm (34%) gevolgd door het effect van de beoordelaars (streng/mild) (18%). Op basis van de generaliseer-baarheidscoëfficiënten kan geconcludeerd worden dat een steekproef van ongeveer negen casus voldoende is bij één beoordelaar per contact en steeds verschillende casus (de normale situatie in de praktijk); vier contacten zijn voldoende bij twee verschillende beoordelaars en drie contacten bij drie verschillende beoordelaars. De onverklaarde algemene foutenterm en de strengheid/mildheid van de beoorde-laars vormden de belangrijkste bronnen voor onbetrouwbaarheid van de KKB.   
Hoofdstuk 6 beschrijft een onderzoek naar het optreden van veranderingen in de beheersing van klinische vaardigheden in een cohort vierdejaarsstudenten na be-oordeling door middel van KKBs. De studenten werden verdeeld in twee opeenvol-gende groepen die beide wat inhoud en vorm betreft hetzelfde onderwijs (coassis-tentschap) volgden. De eerste groep werd in de loop van de drie weken van het coassistentschap beoordeeld door middel van drie formatieve KKBs. De tweede groep nam niet deel aan deze formatieve KKBs, maar uitsluitend, samen met de eerste groep, aan de summatieve KKB aan het eind van het coassistentschap. De summatieve KKB behelsde een contact met een simulatiepatiënt, dat beoordeeld werd door twee beoordelaars. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de twee groepen in klinische competentie en gedrag zoals beoordeeld met de summatieve KKB. Dit resultaat is wellicht te verklaren door het geringe aantal patiëntencontacten en de beperkte duur van de onderzoeksperiode.  
Hoofdstuk 7 betreft een onderzoek naar de betrouwbaarheid van KKBs met behulp van intervalbeoordelingsschalen en constructspecifieke schalen. Van elk van 21 AIOS werden drie patiëntencontacten op video opgenomen en beoordeeld door drie beoordelaars die alle contacten van alle AIOS tweemaal beoordeelden. De eer-ste keer werd gescoord op een intervalschaal en de tweede keer, dertig dagen later, op een constructspecifieke schaal. Elke beoordelaar was niet op de hoogte van het trainingsniveau van de AIOS. Dit resulteerde in een volledig gekruist (volledig ge-randomiseerd) generaliseerbaarheidsmodel met twee facetten. De variantie in de ‘universe’-score was 36% bij de intervalschaal en 29% bij de constructspecifieke schaal. De variantie in de algemene foutenterm verklaarde bij de intervalschaal 
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49% van de variantie en de beoordelaarsvariantie verklaarde 7%. Bij de construct-specifieke schaal waren deze percentages respectievelijk 34% en 23%. De generali-seerbaarheidscoëfficiënten gaven aan dat zeven KBBs voldoende waren voor een betrouwbaar oordeel met één beoordelaar per contact. Beide schalen gaven verge-lijkbare resultaten betreffende variantiebronnen en betrouwbaarheid. Een mogelij-ke verklaring hiervoor is dat de beoordelaars niet op de hoogte waren van het trai-ningsniveau van de AIOS. Deze kennis zou belangrijk kunnen zijn om bij de con-structspecifieke schaal de beoordelaars een homogeen referentiekader te bieden voor observatie en beoordeling en zo de betrouwbaarheid van de KBB te verhogen.  In Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de onderzoeken besproken en aanbeve-lingen gedaan voor verder onderzoek. Uit de resultaten komt naar voren dat de KBB met een grote variatie aan casus en in zeer verschillende klinische omgevingen geschikt is voor betrouwbare en valide beoordeling van de competentie van aan-komend artsen en specialisten. Betrouwbare beoordelingen vereisen een aantal verschillende beoordelaars en verschillende casus. Een goed begrip van de factoren die van invloed zijn op het beoordelen en scoren is van groot belang en het verdient aanbeveling dergelijk inzichten als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen en organiseren van trainingen voor beoordelaars. Regelmatige evaluatie van toetspro-gramma’s in de praktijk en ondersteuning en begeleiding van beoogde veranderin-gen - bijvoorbeeld door middel van docententrainingen en het stimuleren van dis-cussies over de status van het medisch onderwijs als een van de hoofdtaken van ziekenhuizen - zijn belangrijke voorwaarden om te bereiken dat toetsing een gun-stig effect heeft op de leeromgeving van coassistentschappen en specialistenoplei-dingen. Het verdient aanbeveling om aandacht te besteden aan alle aspecten van de leeromgeving waarin een toetsinstrument wordt toegepast om goed te kunnen beoordelen welke maatregelen genomen kunnen worden om de beoogde effecten zinvol te ondersteunen.   




