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Summary 

Chapter 1 

The research reported in this thesis was inspired by recent changes in medical practice and the advent 

of a new teaching format, the portfolio. These two developments did not coincide accidentally. In 

contemporary medical practice the so-called ‘soft skills’, such as collaboration in teams, 

professionalism and communication, have come to occupy a more central position than ever before. 

There are several reasons why this is so: today’s physicians work in large interdisciplinary teams, enter 

into doctor patient relationships with (often) increasingly assertive and - thanks to sources like the 

internet - knowledgeable patients, and, on top of that, are facing an unceasing deluge of new medical 

insights, whether translated into practice guidelines or not, which they are expected to incorporate into 

their professional practice. When things go wrong and patients complain, more often than not soft skills 

are involved. 

In the literature and by medical educators the portfolio is being advocated as an effective method for 

promoting and assessing the soft skills physicians need. Helping students acquire reflective skills early 

in their medical training is considered especially worthwhile. When we embarked on our Ph.D. 

research in 2001, there was a scarcity of information from empirical studies on ways in which a 

portfolio could contribute to this. That is why we launched our research project aimed at providing 

evidence for how a portfolio can contribute to the development of reflective skills in medical students. 

Our central research questions were: to what extent can a portfolio contribute to the development of 

reflective skills and can a portfolio be used to assess reflective skills? Secondary questions were: which 

factors determine whether a portfolio is effective and why it is effective in some cases and not in 

others? Does the portfolio medium (paper or electronic) affect portfolio quality? How can a mentor 

promote reflective skills? Which assessment procedure is appropriate for judging the qualitative 

information contained in a portfolio and how reliable and valid is portfolio assessment actually? 

Chapter 2 

At the outset of our research we knew of no readily available portfolio design tailored to fostering and 

assessing reflective skills in first-year medical students. This chapter describes how we used insights 

from the literature in domains outside of medical education in designing our own portfolio for this 

purpose. Core features of our design were: support and guidance for students from a mentor; 

structuring along different roles of a physician; guiding questions to stimulate reflection; and a holistic 

assessment procedure. 

Chapter 3 

Portfolios are typically not standardised. Indeed they reflect the experiences of individual students 

which are variegated by nature. The information contained in portfolios is predominantly qualitative, 

such as documentation of activities and reflections, and only a small part of it is quantitative, for 

instance numerical scores. However, the majority of the commonly used assessment models are based 

on quantitative methods, that is, on psychometrics. Psychometric tests were developed to measure 

stable personality characteristics, such as intelligence. Psychometrics are the bedrock of the thinking 

about assessment in education and its value has been amply proven in the assessment of knowledge and 

skills based on quantitative information. However, it falls short where assessment of complex, 

qualitative information is at stake: its focus on standardisation is antithetic to the central place of 

individual variation that characterises the portfolio. In our efforts to design a robust, holistic assessment 

method compatible with the non-standardised nature of the portfolio we took recourse to strategies 

from qualitative research: credibility and dependability in particular. Our approach yielded an elegant, 



sequential assessment scheme where rising doubts concerning a particular assessee prompt the 

collection of more judgements from more sources. 

Chapter 4 

We asked portfolio mentors which elements of the portfolio they considered crucial for achieving the 

portfolio objectives. In in-depth interviews we sought mentors’ opinions about the extent to which the 

portfolio promotes reflection and which factors do and which factors do not make a positive 

contribution. Unanimously, the mentors agreed that the portfolio does indeed stimulate reflective skills. 

However, they also pointed out that for a portfolio to be effective certain prerequisites must be met: 

students must have enough experiences on which to reflect, there must be an adequate assessment 

method, enough dedicated time for teachers to guide students and an appropriate portfolio structure. 

The mentors did not think it self evident that a portfolio could be effective in itself. Whenever one of 

the conditions is not met, a double threat is looming: few or no learning effects and resistance to the 

portfolio from both students and teachers. 

Chapter 5 

These findings prompted us to address the question of what is actually being assessed by a portfolio. In 

other words, how valid is portfolio assessment? Our portfolio was specifically designed to assess the 

quality of students’ reflections. Both in the literature and in our practical experience we found grounds 

for concern as to whether a holistic assessment procedure might not give assessors too much freedom 

and thereby introduce a risk of bias from irrelevant criteria. By irrelevant criteria we mean aspects like 

writing style, spelling, lay-out and presentation. At the time of the study we had at our disposal no 

empirical data about the validity of portfolio assessment. 

We developed an instrument to analyse which criteria were used in portfolio assessment and which of 

these carried the most weight. Using this instrument, two researchers analysed medical students’ 

portfolios. The regression analysis showed no significant correlation between assessment outcomes and 

irrelevant criteria. As we had hoped, differences in outcomes turned out to be primarily associated with 

the quality of reflection. 

Chapter 6 

The instrument developed for the study described in chapter 5 enabled us to tackle a question that has 

been waiting to be answered since the portfolio was first introduced in education: does it make a 

difference whether the portfolio is a paper one or an electronic one? In other words, does medium 

matter? The electronic portfolio has numerous advocates who are firmly convinced of its added value. 

Unfortunately, there is no empirical evidence to back up their enthusiasm and in the literature concern 

is voiced that reflections elicited by electronic portfolios may be more superficial. 

We examined this issue in an experimental study comparing 45 electronic and 47 paper versions of an 

otherwise identical portfolio. We looked at quality of reflection, ease of use and student motivation. 

The multi-level analysis revealed no significant association between medium and quality, except for 

individualised content. When students produced an electronic portfolio, both form and content of the 

portfolio showed significantly more markedly individual characteristics. Moreover, students spent 

considerably more time preparing their portfolios if it was done electronically. The mentors appreciated 

the electronic portfolio as being more user friendly, because of the ease of searching in the portfolio 

and access from different locations. 

Chapter 7 

The research reported in this thesis shows that, provided certain critical conditions are met, the 

portfolio can be an effective instrument in stimulating and assessing the reflective skills of students. In 

chapter 7 we describe a study aimed at identifying determinants of the effectiveness of portfolios. To 



this end we shifted our focus from the portfolio we had designed for our first-year students to the 

general literature and conducted a systematic review of empirical portfolio studies to analyse the 

available evidence for what makes portfolios work. The results confirmed the findings reported in 

chapter 4. Whether a portfolio is successful or not depends on good guidance for students (mentoring), 

sufficient and varied experiences for students to reflect on, a clearly defined structure and an 

appropriate assessment method. On top of this our review yielded some surprising insights. The most 

striking finding was the reported good interrater reliabilities of portfolio assessment. This is 

diametrically opposed to findings in other domains and to the prevailing view that portfolio assessment 

by definition is subjective and therefore unreliable. Another striking finding is the apparent feasibility 

of combining guidance and assessment of portfolios. Finally, portfolio success was found to depend 

strongly on the amount of time and effort required. 

Chapter 8 

The main theme running through this thesis is the crucial role played by mentors. Earlier studies have 

highlighted that mentoring and portfolio are closely interwoven. Based on our growing realisation that 

good mentoring is the cornerstone of portfolio success we devoted our final study to the development 

of a method to stimulate reflection. As we had done when designing our reflective portfolio, we again 

borrowed insights from outside of medical education, i.e. nurse and teacher education. The main 

components of the method we developed are: creating a safe and at the same time challenging learning 

environment, providing feedback, and asking the right questions at the right moment. 

Chapter 9 

In the final chapter we revisit the theories and questions that were the driving force behind our research 

project. Our studies confirmed the theory-based notion that the portfolio is a good educational tool for 

stimulating and assessing medical students’ reflective skills. However, this finding has to be qualified 

by our discovery that portfolio success is conditional on the fulfilment of certain prerequisites. Our 

results also confirm findings from other studies in different contexts: the importance of good mentoring 

and sufficient experiences as a basis for worthwhile reflection. There were also findings that 

contradicted or supplemented the theory set out in the introduction, the most striking ones being the 

unexpected acceptable interrater reliabilities of portfolio assessment and the feasibility of combining in 

one portfolio the functions of promoting and assessing reflective skills. 

In summary, the main implications of our research for educational practice are the following: 

• make sure the portfolio is properly introduced to students and teachers alike; clearly 

communicate the goals and procedures; 

• ensure that the portfolio is supported by mentoring. Students appreciate and learn from 

conversations with mentors who give feedback on the portfolio and help them set new, 

realistic goals and find ways to achieve them; 

• ensure that the portfolio is firmly embedded within the context and procedures of the 

curriculum of which they are a part; 

• ensure that the portfolio is assessed. Unassessed portfolios tend to fall victim to competition 

from educational activities that are incorporated in the summative assessment programme; 

• support students by giving clear guidelines about what they are expected to do but do not 

curtail their freedom by overregulating the portfolio; 

• take steps to make the portfolio feasible and user friendly for students and teachers alike. Put 

limits on the amount of time required. Prevent uninformative, cumbersome piles of paper. 

With electronic portfolios, ensure that the system is working smoothly and designed for ease 

of use by all concerned, and 



• incorporate in the assessment procedure safeguards, like intermittent feedback cycles, 

involvement of relevant resource persons (including the student), and a sequential judgement 

procedure. 

Fundamental research is needed to develop a greater understanding of reflection and its role in learning. 

We also recommend studies to examine the interaction between mentoring and portfolio and 

competencies for effective mentors. Finally, our successful application of criteria from qualitative 

research in developing an assessment method appears to open up promising new avenues for 

educational development and research. 





Samenvatting 

Hoofdstuk 1:  

Recente veranderingen in het artsenberoep en de opkomst van een nieuwe onderwijsmethode –het 

portfolio- in de artsopleiding vormden de aanleiding tot het onderzoek waarvan dit proefschrift verslag 

doet. Dat beide ontwikkelingen samenvallen, is geen toeval. Er wordt in de huidige medische praktijk 

meer dan ooit een beroep gedaan op de zogenaamde ‘zachte vaardigheden’ van de arts, zoals 

samenwerken, professionaliteit en communicatie. De reden hiervoor is dat de hedendaagse arts in 

grotere interdisciplinaire teams functioneert, behandelrelaties heeft met (vaak) mondige en - via 

internet - goed geïnformeerde patiënten en bovendien een steeds sneller aanzwellende stroom van al/of 

niet in richtlijnen vertaalde medische inzichten moet toepassen in de praktijk. Als er iets mis gaat, 

bijvoorbeeld bij klachten van patiënten, zijn het vaak juist de zachte vaardigheden die in het geding 

zijn. 

In de literatuur en in het medisch onderwijs wordt het portfolio geafficheerd als een effectieve methode 

om de zachte vaardigheden aan te leren en te beoordelen. Met name het bevorderen en beoordelen van 

reflectievaardigheden in een vroeg stadium van de opleiding wordt als belangrijk beschouwd. Hoe het 

portfolio hiervoor succesvol kon worden ingezet, daarover waren in 2001, bij de start van dit 

proefschrift, maar weinig empirische gegevens beschikbaar. Wij beoogden dan ook met ons onderzoek 

evidentie te leveren voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van het portfolio als leermiddel voor 

reflectievaardigheden. Onze centrale onderzoeksvragen waren: in hoeverre ondersteunt het werken met 

een portfolio de ontwikkeling van reflectievaardigheden en kan het portfolio ook worden ingezet om 

reflectievaardigheden te beoordelen? Subvragen waren: welke factoren bepalen of het portfolio 

doeltreffend is en waarom dit soms wel en soms niet het geval is? Is het medium van het portfolio van 

invloed op de kwaliteit? Hoe kan de mentor reflectievaardigheid verhogen? Welke 

beoordelingsprocedure doet recht aan de kwalitatieve informatie in het portfolio en hoe betrouwbaar en 

valide is deze beoordeling dan? 

Hoofdstuk 2 

Bij de start van het proefschrift was er geen portfolio-ontwerp voorhanden dat specifiek gericht was op 

het stimuleren en beoordelen van reflectievaardigheden bij eerstejaars studenten. Hoofdstuk 2 beschrijft 

hoe wij bij het ontwerpen van een dergelijk portfolio inzichten hebben toegepast uit de literatuur buiten 

het medisch onderwijs. Belangrijke kenmerken van ons ontwerp zijn: ondersteuning en begeleiding van 

de student door een mentor, structurering van het portfolio aan de hand van verschillende rollen van de 

arts, richtvragen om reflectie te stimuleren en een holistische beoordelingsprocedure. 

Hoofdstuk 3  

Portfolio’s worden gekenmerkt door afwezigheid van standaardisatie: ze weerspiegelen immers de 

ervaringen van individuele studenten, die per definitie sterk uiteenlopen. Portfolio’s bevatten vooral 

kwalitatieve informatie, zoals beschrijvingen en werkstukken, en in veel mindere mate kwantitatieve 

informatie, zoals numerieke scores. De gangbare beoordelingsmodellen zijn echter gebaseerd op de 

methodologie van het beoordelen van kwantitatieve informatie, ook wel psychometrie genoemd. De 

psychometrie ligt ten grondslag aan het beoordelen van stabiele persoonlijkheidskenmerken, zoals 

intelligentie, en zij vormt de basis voor het denken over toetsing in het onderwijs. Voor het beoordelen 

van kennis en vaardigheden op basis van kwantitatieve informatie heeft de psychometrie haar waarde 

ruimschoots bewezen. Maar als het gaat om het beoordelen van complexere, kwalitatieve informatie 

schiet de psychometrie tekort: de door de psychometrie beoogde standaardisering staat haaks op het 

basisidee van het portfolio, dat juist uitgaat van individuele verschillen. Om een robuuste, holistische 



beoordelingsmethode te ontwerpen, die recht doet aan het niet gestandaardiseerde karakter van het 

portfolio, gingen we uit van kwalitatieve onderzoeksstrategieën met als belangrijkste: 

geloofwaardigheid (credibility) en betrouwbaarheid (dependability). Dit resulteerde in een elegante, 

sequentiële beoordelingsmethode waarbij steeds meer oordelen worden verzameld naarmate de twijfel 

over een oordeel toeneemt. 

Hoofdstuk 4  

We hebben de mentoren gevraagd welke elementen van het portfolio naar hun mening bepalend zijn 

voor het realiseren van de beoogde doelen. In diepte-interviews werd aan de mentoren gevraagd in 

hoeverre het portfolio aanzet tot reflectie en welke factoren hiertoe wel of geen bijdrage leveren. De 

mentoren waren unaniem van mening dat het portfolio reflectievaardigheden stimuleert. Als 

belangrijke voorwaarden hiervoor noemden zij: voldoende ervaringen waarover studenten kunnen 

reflecteren, een adequate beoordelingsmethode, voldoende docenttijd en een adequate structuur. In de 

ogen van de mentoren is het niet vanzelfsprekend dat een portfolio goed werkt. Zodra aan een van de 

essentiële factoren niet is voldaan, ontstaat het dubbele gevaar van weinig of geen nuttige effecten en 

een grote weerstand tegen het portfolio bij zowel studenten als docenten. 

Hoofdstuk 5  

De onderzoeksvraag diende zich aan wat er nu eigenlijk met het portfolio beoordeeld wordt; met 

andere woorden, wat is de validiteit van de beoordeling? We beogen met het portfolio de kwaliteit van 

reflectie te meten. Zowel in de literatuur als in onze eigen praktijk heerste bezorgdheid dat beoordelaars 

bij een holistische beoordelingsmethode te veel ruimte zouden krijgen om irrelevante criteria mee te 

laten wegen in hun eindoordeel. Denk hierbij aan zaken als schrijfstijl en spelling of vormgeving en 

presentatie. Empirische gegevens over de validiteit van het beoordelen met portfolio’s ontbraken op dat 

moment. 

We ontwikkelden een instrument om te analyseren welke criteria gebruikt werden bij het beoordelen 

van portfolio’s en welke het meeste gewicht in de schaal legden. Met dit instrument analyseerden twee 

onderzoekers de kwaliteit van portfolio’s. De regressieanalyse gaf geen significante correlatie te zien 

tussen beoordeling en irrelevante criteria. Verschillen in beoordeling bleken voor een belangrijk deel 

samen te hangen met de kwaliteit van de reflectie. 

Hoofdstuk 6  

Het in studie 5 ontwikkelde onderzoeksinstrument stelde ons in staat om een onderzoeksvraag te 

bestuderen die al vanaf de invoering van het portfolio in het onderwijs speelt: in hoeverre maakt het 

verschil of studenten een papieren of een elektronisch portfolio samenstellen? Met andere woorden, 

beïnvloedt het gebruikte medium de kwaliteit van het portfolio? Het elektronische portfolio kan 

rekenen op een grote groep pleitbezorgers die meerwaarde voor deze vorm van portfolio zien. Enige 

empirische evidentie voor deze ‘superieure’ eigenschappen is echter niet voorhanden en in de literatuur 

spreken anderen bezorgdheid uit dat een elektronisch portfolio tot oppervlakkiger reflecties zal leiden. 

In een experimenteel onderzoek hebben wij 45 elektronische en 47 papieren versies van hetzelfde 

portfolio vergeleken op kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid en motivatie van studenten. Uit de multi-

levelanalyse bleek dat er geen significante relatie was tussen medium en kwaliteit van het portfolio, 

behalve voor de persoonlijke invulling van het portfolio. De elektronische portfolio’s waren zowel qua 

vorm als qua inhoud significant persoonlijker. Ook werd door de studenten aanzienlijk meer tijd 

besteed aan het samenstellen van het elektronisch portfolio. De mentoren vonden het elektronisch 

portfolio gebruikersvriendelijker, door het zoekgemak en de toegankelijkheid vanaf verschillende 

plaatsen. 



Hoofdstuk 7  

De studies in dit proefschrift laten zien dat het portfolio, onder zekere voorwaarden, een effectief 

instrument is om reflectievaardigheid niet alleen te stimuleren maar ook te beoordelen. In dit hoofdstuk 

beschrijven we een onderzoek waarin gezocht werd naar empirisch onderbouwde factoren die bepalend 

zijn voor de effectiviteit van portfolio’s. Hiertoe verlegden we onze aandacht van het door onszelf 

ontworpen portfolio naar algemene gegevens uit de literatuur. In een systematisch review van 

empirisch onderzoek naar portfolio’s in het medisch onderwijs analyseerden wij de evidentie voor de 

effectiviteit van portfolio’s. De resultaten bevestigden onze bevindingen uit hoofdstuk 4. Het al of niet 

slagen van een portfolio hangt af van: goede begeleiding, voldoende verschillende ervaringen om over 

te reflecteren, een heldere structurering en een goede beoordelingsprocedure. Daarnaast bood het 

review een aantal verassende nieuwe inzichten. Wel de opvallendste hiervan is de gerapporteerde 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Deze is lijnrecht in tegenspraak met bevindingen in andere 

domeinen en met het hardnekkige idee dat portfoliobeoordelingen per definitie subjectief en dus 

onbetrouwbaar zijn. Nog een opvallende bevinding is dat begeleiding en beoordeling goed te 

combineren zijn. Als laatste vonden we dat het succes van een portfolio sterk bepaald wordt door de 

benodigde tijd en de werkbelasting. 

Hoofdstuk 8  

Als een rode draad door dit proefschrift loopt de cruciale bijdrage van begeleiding door een mentor. De 

eerdere studies onderstreepten dat begeleiding en portfolio onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Vanuit het groeiende besef dat goede begeleiding een conditio sine qua non is voor het welslagen van 

een portfolio hebben wij het laatste onderzoek in dit proefschrift gewijd aan de verdere ontwikkeling 

van een methode om reflectie te stimuleren. Evenals bij het ontwerpen van het portfolio hebben wij ook 

hierbij inzichten van buiten het medisch onderwijs (leraren- en verpleegkundige opleidingen) vertaald 

naar het medisch onderwijs. De belangrijkste elementen van de methode zijn het creëren van een 

veilige en tegelijk uitdagende leeromgeving, het geven van feedback en het stellen van de juiste vragen 

op het juiste moment. 

Hoofdstuk 9 

In het laatste hoofdstuk keren we terug naar de theorieën en de vragen die het uitgangspunt waren voor 

dit promotieonderzoek. Onze studies bevestigen het theoretische uitgangspunt dat het portfolio een 

goed instrument is om reflectievaardigheden te stimuleren en te beoordelen. Ze laten echter ook zien 

dat dit niet vanzelf gaat en dat het portfolio alleen doeltreffend is als aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan. Onze resultaten bevestigen ook wat reeds uit onderzoek in andere contexten bekend was, het 

belang van goede begeleiding en voldoende ervaringen als bron voor reflectie. Er zijn ook bevindingen 

uit het proefschrift die theorie uit de inleiding weerleggen of aanvullen. Hiervan zijn wel de 

opvallendste de gevonden acceptabele interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en het inzicht dat het portfolio 

een combinatie van stimulering en beoordeling van reflectievaardigheden toelaat. 

Kort samengevat zijn de belangrijkste implicaties van onze bevindingen voor de onderwijspraktijk: 

• Het is belangrijk dat doel en werkwijze van het portfolio steeds duidelijk worden uitgelegd 

niet alleen aan de studenten maar ook aan de docenten die ermee moeten werken. 

• Het portfolio moet gecombineerd worden met begeleiding door een mentor. Studenten 

waarderen gesprekken met een mentor van wie zij feedback krijgen over hun portfolio en die 

hen helpt nieuwe, haalbare leerdoelen vast te stellen en aanwijzingen geeft hoe die te 

realiseren. 

• Het portfolio moet structureel ingebed zijn in de inhoud en de organisatie van het curriculum. 

• Het portfolio moet opgenomen zijn in het toetsprogramma om te voorkomen dat de studenten 

hun aandacht verplaatsen van het portfolio naar andere, wel getoetste onderwijsonderdelen. 



• Studenten moeten duidelijke richtlijnen krijgen over wat er van hen wordt verwacht zonder dat 

hun vrijheid te zeer wordt ingeperkt door overdreven strakke voorschriften. 

• Het portfolio moet gebruikersvriendelijk zijn en geen overbelasting vormen voor studenten en 

docenten. De tijdbelasting moet redelijk zijn. Er moet gewaakt worden voor het genereren van 

nietszeggende bergen papier. Bij een elektronisch portfolio moet het systeem goed 

functioneren en voor alle betrokkenen toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn. 

• Om de kwaliteit van de beoordelingsprocedure te waarborgen kan gebruik worden gemaakt 

van periodieke feedback, inbreng van verschillende personen als informatiebron, waaronder 

de student zelf, en een sequentiële beoordelingsprocedure. 

 

Fundamenteel onderzoek zal meer inzicht moeten bieden in reflectie en de rol van reflectie bij het 

leren. Ook zijn wij van mening dat onderzoek nodig is naar de interactie tussen mentor en portfolio en 

de competenties van een effectieve mentor. Ten slotte opent de toepassing van criteria voor kwalitatief 

onderzoek bij beoordelingsprocedures een scala aan nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling en 

onderzoek van onderwijs. 
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