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Summary	
	
Chapter	1:	Introduction	
This	 PhD	 thesis	 began	 by	 examining	 the	 need	 to	 capture	 rich	 performance	 data	 that	 can	
substantiate	 assessor	 judgements	 and	 provide	 greater	 feedback	 for	 learning	 in	
performance-based	assessments,	including	OSCEs.	To	date,	OSCEs	are	primarily	designed	to	
be	 objective	 measures	 of	 student	 performance	 and	 typically	 use	 solely	 quantitative	
approaches	 to	 assessment.	 We	 reviewed	 what	 is	 known	 to	 date	 in	 this	 regard	 but	 also	
outlined	calls	 for	the	collection	of	rich	assessment	data	 (e.g.	narratives)	within	OSCEs.	We	
furthermore	 explained	 how	 assessor	 cognition	 research	 has	 shown	 that	 assessors’	
performance	 judgements	 are	 inherently	 idiosyncratic	 and	 proposed	 that	 capturing	
judgement	using	narratives	may	support	better	understanding	of	performance	and	improve	
credibility	 and	 defensibility	 of	 assessment.	 Before	 rich	 assessment	 data	 can	 be	 used	 in	
OSCEs,	 however,	 we	 must	 better	 understand	 the	 role	 of	 the	 assessor	 in	 processing	
performance	 information	 from	 OSCEs	 and	 how	 assessment	 quality	 may	 be	 impacted	 by	
using	narrative	data.	This	led	to	the	development	of	two	central	research	questions:	
	

1. How	 do	 assessors	 process	 performance	 data	 when	 judging	 student	
communication	performance	in	OSCEs?	

a. What	do	assessors	pay	attention	to	when	judging	student	communication	
in	OSCE	stations	and	how	is	this	influenced	by	assessor	characteristics?	

b. How	 do	 assessors	 convey	 their	 observations	 and	 interpretations	 into	
narrative	assessment	data?	
	

2. How	does	use	of	narrative	assessment	data	impact	assessment	quality?	
a. How	 do	 assessors	 interpret	 narrative	 assessment	 data	 (provided	 by	

others)?	
b. How	reliable	are	scores	based	on	narrative	data	obtained	from	an	OSCE,	

as	compared	to	scores	based	on	direct	observation?	
	
	
Chapter	2	
The	study	described	 in	Chapter	2	 focuses	on	determining	what	assessors	pay	attention	 to	
when	observing	student	performance	in	OSCEs	and	how	this	may	be	influenced	by	cultural	
orientations.	 Twenty-five	 pharmacist-assessors	 watched	 3	 videotaped	 scenarios	 (patient-
pharmacist	 interactions)	 and	 ranked	 each	 on	 a	 5-point	 global	 rating	 scale.	 Videotaped	
scenarios	 demonstrated	 combinations	 of	 well-portrayed	 and	 borderline	 examples	 of	
instrumental	and	affective	communication	behaviours.	We	used	stimulated	recall	and	verbal	
protocol	analysis	to	investigate	assessors’	interpretations	and	evaluations	of	communication	
behaviours.	Uttered	assessments	of	communication	behaviours	were	coded	as	instrumental	
(task-oriented)	 or	 affective	 (socioemotional)	 and	 either	 positive	 or	 negative.	 Cultural	
orientations	 (power-distance,	 masculinity-	 femininity,	 uncertainty	 avoidance,	 and	
individualism-collectivism)	 were	 measured	 using	 the	 Individual	 Cultural	 Values	 Scale.	
Correlations	 between	 cultural	 orientations	 and	 global	 scores,	 and	 frequencies	 of	 positive,	
negative,	and	 total	utterances	of	 instrumental	and	affective	behaviours	were	determined.	
We	 found	 that	 both	 communication	 scores	 and	 utterances	 of	 communication	 behaviours	
were	 associated	 with	 cultural	 orientations	 (masculinity-femininity,	 power-distance)	 for	 a	
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video	portraying	borderline	performance.	Our	findings	thus	confirm	cultural	orientation	may	
be	a	source	of	assessor	idiosyncrasy	in	interpretation	of	communication	behaviours	but	may	
be	 dependent	 on	 the	 nature	 of	 the	 scenario	 portrayed.	 As	 such,	 our	 results	 for	 cultural	
orientations	may	reflect	the	broader	importance	of	assessors’	characteristics	for	explaining	
variation	 in	 how	 assessors	 process	 performance	 information	 and	 eventually	 decide	 on	
assessment	scores/outcomes.			
	
Chapter	3	
Having	determined	that	assessors’	characteristics	may	influence	what	they	pay	attention	to	
when	observing	student	performance	 in	OSCEs,	 in	Chapter	3	we	aimed	to	determine	how	
assessors	 use	narrative	 comments	 to	 convey	 impressions	 of	 good	 and	poor	 performance.	
Eighteen	 assessors	 from	 Qatar	 University	 were	 recruited	 to	 write	 narrative	 assessment	
comments	of	communication	skills	for	14	students	completing	a	summative	OSCE.	Assessors	
scored	overall	communication	performance	on	a	5-point	scale.	Narrative	evaluations	for	the	
top	and	bottom	two	performing	students	for	each	station	(based	on	communication	scores)	
were	 analyzed	 for	 linguistic	 strategies	 (deductively,	 according	 to	 politeness	 theory)	 and	
constructs	 (inductively,	 using	 grounded	 theory)	 that	 informed	 assessment	 decisions.	 We	
found	 the	 overarching	 constructs	 of	 confidence,	 adaptability,	 patient	 safety,	 and	
professionalism	were	key	dimensions	that	assessors	wrote	to	discriminate	between	student	
performance.	 Furthermore,	 we	 found	 that	 most	 comments	 were	 not	 written	 using	 an	
element	of	politeness	but	hedging	was	present	 in	22%	of	comments,	and	more	commonly	
for	poor	performers.	These	 results	demonstrate	 that	 the	assessor	 is	 fundamental	 to	what	
data	is	selected	to	convey	performance	judgements	using	narrative	and	that	this	data	may	
differ	from	traditional	scoring	tools	or	rubrics.		
	
Chapter	4	
After	determining	what	assessors	see	(Chapter	2)	and	what	assessors	write	(Chapter	3)	with	
respect	to	student	performance	in	OSCEs,	in	Chapter	4	we	sought	to	explore	how	assessors	
interpret	 aggregated	 sets	 of	 narrative	 comments	 obtained	 from	 OSCEs.	 Narrative	
assessment	 comments	 of	 student	 communication	 skills	 as	 well	 as	 communication	 scores	
were	obtained	for	24	students	across	6	stations	of	a	summative	OSCE.	Aggregated	narrative	
data	 across	 all	 stations	 was	 sampled	 for	 9	 students	 (3	 good,	 3	 average,	 and	 3	 poor	
performers,	based	on	communication	score).	For	each	of	the	students,	ten	expert-assessors	
reviewed	the	aggregated	set	of	narrative	comments.	Cognitive	(information)	processing	was	
captured	 through	 think-aloud	 procedures	 and	 verbal	 protocol	 analysis.	We	 found	 expert-
assessors	 primarily	 made	 use	 of	 two	 strategies	 to	 interpret	 the	 narratives,	 namely	
comparing	and	contrasting,	and	forming	mental	images	of	student	performance.	Assessors,	
however,	 appeared	 to	 use	 three	 different	 perspectives	 when	 interpreting	 narrative	
assessment	comments:	the	student	(places	him	or	herself	in	the	shoes	of	the	student),	the	
examiner	 (adopts	 the	 role	of	 the	examiner	and	re-interprets	comments	according	 to	 their	
own	 standards	 or	 beliefs),	 or	 the	 professional	 (acts	 as	 the	 profession’s	 gatekeeper	 by	
considering	 the	 assessment	 to	 be	 a	 representation	 of	 real-life	 practice).	 These	 findings	
highlight	the	presence	of	assessor	variance	 in	 interpretation	of	narrative	assessment	data,	
which	may	 impact	 how	 assessors	 judge	 performance	 and	 therefore	 influence	markers	 of	
assessment	quality	(e.g.	reliability).			
	
Chapter	5	
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In	Chapter	5,	we	explored	the	influence	of	narrative	assessment	data	on	assessment	quality	
by	 obtaining	 narrative	 assessment	 data	 from	 an	 OSCE	 and	 comparing	 reliability	 of	
communication	 scoring	 based	 on	 narrative	 versus	 direct	 performance	 observation.	
Narrative	comments	and	communication	scores	(scale	1–5)	were	obtained	for	14	graduating	
pharmacy	 students	 across	 6	 summative	 OSCE	 stations	 with	 2	 assessors	 per	 station	 who	
directly	 observed	 student	 performance.	 Two	 assessors	 who	 had	 not	 observed	 the	 OSCE	
reviewed	narratives	and	independently	scored	communication	skills	according	to	the	same	
5-point	scale.	Generalizability	theory	was	used	to	estimate	reliability.	Correlation	was	used	
to	evaluate	the	relationship	between	scores	from	each	assessment	method.		We	found	that	
reproducibility	 was	 similar	 for	 both	 conditions.	 The	 G-coefficients	 were	 0.571	 for	 scores	
provided	 by	 assessors	 present	 during	 the	OSCE	 and	 0.612	 for	 scores	 from	 assessors	who	
provided	 scores	 based	 on	 narratives	 only.	 These	 findings	 suggest	 reliability	 of	
communication	scoring	is	not	dependent	on	direct	observation	during	the	OSCE.	Correlation	
between	the	two	sets	of	scores	was	0.5;	suggesting	narratives	may	have	a	role	in	measuring	
components	 of	 performance	 different	 to	 that	 of	 scores.	 Overall,	 these	 findings	 suggest	
narrative	 assessment	 comments	 may	 have	 value	 within	 OSCEs	 and	 support	 further	
exploration	of	the	utility	of	narrative	assessment	comments	in	practice.		

Chapter	6:	Discussion	
In	Chapter	6,	we	answer	our	 research	questions	by	synthesizing	 the	 results	of	our	studies	
and	 interpret	meaning	 in	 relation	 to	 the	existing	 literature.	We	also	provide	 guidance	 for	
practical	 implications,	 suggestions	 for	 future	 research,	 and	 a	 short	 discussion	 of	 the	
strengths	and	limitations	of	this	thesis.	As	an	answer	to	our	first	research	question:	“How	do	
assessors	process	performance	data	when	judging	student	communication	performance	in	
OSCEs?”	 we	 can	 conclude	 that	 assessors’	 information	 processing	 (i.e.	 what	 they	 pay	
attention	 to,	how	 they	 translate	observations	 into	narrative	data,	 and	how	 they	 interpret	
narrative	performance	data)	may	influence	how	they	judge	and/or	score	performance.	Our	
findings	 show	 that	 these	 processes	may	 be	 influenced	 by	 a	 number	 of	 factors,	 including	
their	cultural	orientations	and	the	perspective	that	they	use	to	approach	 interpretation	of	
performance	data.	In	answer	to	our	second	research	question:	“How	does	use	of	narrative	
assessment	data	 impact	assessment	quality?”	we	can	conclude	that	despite	differences	 in	
how	 assessors	 interpret	 narrative	 data,	 reliability	 of	 scoring	 is	 not	 dependent	 on	 directly	
observing	 student	 performance.	 Although,	 it	 appears	 that	 narrative	 data	 may	 measure	
communication	 in	 OSCEs	 somewhat	 differently	 than	 direct	 observation	 alone.	 These	
findings	 support	 further	 exploration	 of	 the	 use	 of	 narrative	 data	 in	 OSCEs,	 in	 order	 to	
substantiate	 assessor	 judgements	 and	 improve	 credibility	 and	 defensibility	 in	
scoring/judgement.		
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Samenvatting	
	
Hoofdstuk	1:	Introductie	
In	het	eerste	hoofdstuk	hebben	wij	de	behoefte	 in	kaart	gebracht	om	bij	 vaardigheids-	of	
competentietoetsen,	 waaronder	 stationstoetsen,	 rijke	 gegevens	 over	 de	 prestaties	 van	
studenten	vast	te	 leggen.	Deze	rijke	prestatiegegevens	kunnen	oordelen	van	beoordelaars	
onderbouwen	 en	 betere	 feedback	 verschaffen	 aan	 studenten,	 ter	 bevordering	 van	 het	
leren.	 Tot	 op	 heden	 worden	 stationstoetsen	 voornamelijk	 ingezet	 voor	 een	 ‘objectieve’	
meting	 van	 het	 vaardigheids-	 of	 competentieniveau	 van	 de	 student,	 waarbij	 doorgaans	
uitsluitend	 gebruik	 gemaakt	 van	 kwantitatieve	 benaderingen	 van	 beoordelen.	 Het	
hoofdstuk	geeft	een	overzicht	 van	wat	er	 tot	op	heden	over	dit	onderwerp	bekend	 is,	 en	
beschrijft	tevens	de	aanleiding	en	noodzaak	om	rijke	beoordelingsgegevens	(bijv.	narratief,	
schriftelijk	commentaar)	te	verzamelen	bij	stationstoetsen.	Vervolgens	wordt	uitgelegd	hoe	
onderzoek	 op	 het	 gebied	 van	 beoordelaarscognitie	 heeft	 aangetoond	 dat	 beoordelaars’	
prestatiebeoordelingen	 van	 nature	 persoonsgebonden	 (idiosyncratisch)	 zijn.	 Wij	 stellen	
daarom	 dat	 het	 opnemen	 van	 narratief	 commentaar	 in	 beoordelingen	 meer	 inzicht	 kan	
bieden	 in	 de	 prestaties	 van	 studenten	 en	 daarmee	 de	 geloofwaardigheid	 en	
verdedigbaarheid	van	de	prestatiebeoordeling	kan	verbeteren.	Voordat	we	echter	gebruik	
kunnen	 maken	 van	 rijke	 beoordelingsgegevens	 bij	 stationstoetsen,	 moeten	 we	 beter	
begrijpen	 welke	 rol	 de	 beoordelaar	 speelt	 bij	 de	 verwerking	 van	 prestatie-informatie	 uit	
stationstoetsen	en	hoe	het	gebruik	van	narratieve	gegevens	de	kwaliteit	van	de	toetsing	kan	
beïnvloeden.	Op	basis	hiervan	hebben	wij	twee	centrale	onderzoeksvragen	geformuleerd:	
	

1. Hoe	 verwerken	 beoordelaars	 prestatie-informatie	 bij	 het	 beoordelen	 van	
studenten	op	hun	communicatieve	vaardigheden	tijdens	de	stationstoets?	

a. Waar	 letten	 beoordelaars	 op	 als	 zij	 studenten	 beoordelen	 op	 hun	
communicatieve	vaardigheden	tijdens	de	diverse	stations	van	de	toets	en	
hoe	wordt	dit	beïnvloed	door	beoordelaarskenmerken?	

b. Hoe	brengen	beoordelaars	hun	observaties	en	interpretaties	tot	
uitdrukking	in	narratieve	beoordelingsgegevens?	
	

2. Hoe	 beïnvloedt	 het	 gebruik	 van	 narratieve	 beoordelingsgegevens	 de	
beoordelingskwaliteit?	

a. Hoe	 interpreteren	 beoordelaars	 (door	 anderen	 verschafte)	 narratieve	
beoordelingsgegevens?	

b. Hoe	 betrouwbaar	 zijn	 de	 scores	 die	 berusten	 op	 narratieve	
beoordelingsgegevens	 verkregen	 uit	 een	 stationstoets	 ten	 opzichte	 van	
scores	die	gebaseerd	zijn	op	directe	observatie?	
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Hoofdstuk	2	
In	 de	 in	 Hoofdstuk	 2	 beschreven	 studie	 wordt	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 vraag	 waar	
beoordelaars	op	 letten	bij	het	observeren	van	studentprestaties	 tijdens	een	stationstoets,	
en	 óf	 en	 hoe	 dit	 beïnvloed	wordt	 door	 hun	 culturele	 oriëntatie.	 Vijfentwintig	 apotheker-
beoordelaars	 bekeken	 drie	 op	 video	 opgenomen	 scenario’s	 (van	 interacties	 tussen	
patiënten	 en	 student-apothekers)	 en	 waardeerden	 deze	 elk	 op	 een	 5-punts	 globale	
beoordelingsschaal.	 De	 op	 video	 opgenomen	 scenario’s	 toonden	 combinaties	 van	
instrumenteel	 en	 affectief	 communicatief	 gedrag,	 waarbij	 de	 effectiviteit	 van	 de	 diverse	
gedragingen	 per	 video	 varieerde	 (goed,	 slecht	 of	 twijfelachtig).	We	maakten	 gebruik	 van	
“stimulated	 recall”	 en	 verbale	 protocolanalyse	 om	 beoordelaars’	 interpretaties	 en	
evaluaties	 van	 communicatief	 gedrag	 te	onderzoeken.	Hardop	uitgesproken	 interpretaties	
en	evaluaties	van	communicatief	gedrag	werden	gecodeerd	als	instrumenteel	(taakgericht)	
of	 affectief	 (sociaal-emotioneel)	 en	 als	 positief	 of	 negatief.	 Culturele	 oriëntaties	
(machtsafstand,	 masculiniteit-femininiteit,	 onzekerheidsvermijding	 en	 individualisme-
collectivisme)	werden	gemeten	met	behulp	van	de	 Individual	Cultural	Values	Scale	 (schaal	
voor	het	meten	van	culturele	waarden	op	 individueel	niveau).	Correlaties	 tussen	culturele	
oriëntaties	 en	 globale	 communicatiescores,	 alsook	 het	 aantal	 positieve,	 negatieve	 en	 het	
totaal	 aan	door	beoordelaars	 verwoorde	evaluaties	 van	 instrumenteel	 en	affectief	 gedrag	
werden	 berekend.	 We	 ontdekten	 dat	 zowel	 de	 communicatiescores	 als	 de	 verbale	
evaluaties	 van	 communicatief	 gedrag	 verband	 hielden	 met	 culturele	 oriëntaties	
(masculiniteit-femininiteit,	machtsafstand)	bij	videofilmpjes	waarin	de	student	suboptimaal	
(twijfelachtig)	 communicatief	 gedrag	 vertoonde.	 Onze	 bevindingen	 bevestigen	 dus	 dat	
culturele	 oriëntatie	 mogelijk	 een	 bron	 is	 van	 beoordelaarseffecten	
(beoordelaarsspecificiteit)	 bij	 het	 interpreteren	 van	 communicatief	 gedrag,	 maar	 dat	 dit	
afhankelijk	 kan	 zijn	 van	 het	 soort	 scenario	 dat	 wordt	 weergegeven.	 In	 die	 hoedanigheid	
geven	onze	resultaten	ten	aanzien	van	culturele	oriëntaties	mogelijk	een	breder	perspectief	
op	 het	 belang	 van	 beoordelaarskenmerken	 bij	 het	 verklaren	 van	 verschillen	 in	 de	manier	
waarop	 beoordelaars	 prestatie-informatie	 verwerken	 en	 uiteindelijk	 tot	
communicatiescores	en	beslissingen	over	studentprestaties	komen.	
	
Hoofdstuk	3	
Na	te	hebben	vastgesteld	dat	beoordelaarskenmerken	van	invloed	kunnen	zijn	op	hetgeen	
waar	 zij	 op	 letten	 bij	 het	 observeren	 van	 studentprestaties	 tijdens	 de	 stationstoets,	
beoogden	 we	 in	 Hoofdstuk	 3	 te	 onderzoeken	 hoe	 beoordelaars	 narratief	 commentaar	
gebruiken	 om	 hun	 indrukken	 van	 goede	 en	 slechte	 prestaties	 over	 te	 brengen.	 Achttien	
beoordelaars	 van	 de	 universiteit	 van	 Qatar	 werd	 gevraagd	 om	 narratief	
beoordelingscommentaar	 te	 schrijven	 over	 de	 communicatieve	 vaardigheden	 van	 14	
studenten	die	een	summatieve	stationstoets	doorliepen.	Beoordelaars	gaven	daarnaast	op	
een	 5-puntsschaal	 een	 algemeen,	 globaal	 oordeel	 over	 de	 communicatieve	 vaardigheden	
van	de	student.	Voor	elk	 station	werden	de	narratieve	evaluaties	van	de	 twee	best	en	de	
twee	slechtst	presterende	studenten	(gebaseerd	op	hun	communicatiescores)	geanalyseerd	
op	gebruik	van	 taalstrategieën	 (deductief,	volgens	de	beleefdheidstheorie)	en	constructen	
(inductief,	 met	 behulp	 van	 gefundeerde	 theorie	 =	 grounded	 theory)	 die	 aan	 de	
beoordelingen	 ten	 grondslag	 lagen.	 We	 ontdekten	 dat	 de	 overkoepelende	 constructen	
“zelfvertrouwen”,	“aanpassingsvermogen”,	“patiëntveiligheid”	en	“professioneel	handelen”	
de	 belangrijkste	 aspecten	 waren	 die	 beoordelaars	 hanteerden	 en	 opschreven	 om	 tussen	
studentprestaties	 te	discrimineren.	Voorts	 constateerden	we	dat	het	meeste	commentaar	
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was	 geschreven	 zonder	 enige	 beleefdheidscomponent,	 maar	 dat	 er	 in	 22%	 van	 het	
commentaar	 wel	 sprake	 was	 van	 vaag	 taalgebruik,	 met	 name	 in	 gevallen	 van	 slechte	
presteerders.	 Deze	 resultaten	 tonen	 aan	 dat	 de	 beoordelaar	 aan	 de	 basis	 ligt	 van	 welke	
gegevens	 er	 geselecteerd	 worden	 om	 prestatieoordelen	 in	 narratief	 commentaar	 vast	 te	
leggen,	 en	 dat	 dit	 kan	 verschillen	 van	 hetgeen	 in	 traditionele	 scoringsinstrumenten	 of	
scoring	rubrics	is	opgenomen.	
	
Hoofdstuk	4	
Na	 te	 hebben	 vastgesteld	 wat	 beoordelaars	 zien	 (Hoofdstuk	 2)	 en	 wat	 beoordelaars	
opschrijven	 (Hoofdstuk	 3)	 met	 betrekking	 tot	 studentprestaties	 tijdens	 de	 stationstoets,	
trachtten	 we	 in	 Hoofdstuk	 4	 te	 onderzoeken	 hoe	 beoordelaars	 reeksen	 narratief	
commentaar	 interpreteren	 die	 uit	 een	 stationstoets	 verkregen	 zijn.	 Narratief	
beoordelingscommentaar	 over	 de	 communicatieve	 vaardigheden	 evenals	 globale	
communicatiescores	werden	verkregen	voor	24	studenten	in	zes	verschillende	stations	van	
een	 summatieve	 stationstoets.	Over	alle	 stations	verzamelde	narratieve	gegevens	werden	
geïncludeerd	 voor	 negen	 studenten	 (drie	 goede,	 drie	 gemiddelde	 en	 drie	 slechte	
presteerders	gebaseerd	op	hun	communicatiescore).	Voor	elk	van	de	studenten	namen	tien	
expert-beoordelaars	 de	 verzamelde	 reeks	 narratief	 commentaar	 door.	 Cognitieve	
(informatie)verwerking	werd	vastgelegd	door	middel	van	hardopdenkprocedures	en	verbale	
protocolanalyse.	 We	 constateerden	 dat	 expert-beoordelaars	 hoofdzakelijk	 van	 twee	
strategieën	gebruik	maakten	voor	het	interpreteren	van	narratief	commentaar,	namelijk:	1)	
vergelijken	 en	 contrasteren;	 en	 2)	 het	 zich	 een	 voorstelling	 maken	 (visualiseren)	 van	 de	
studentprestaties.	 Bij	 het	 interpreteren	 van	 narratief	 beoordelingscommentaar	 bleken	 de	
beoordelaars	 echter	 drie	 verschillende	perspectieven	 te	 gebruiken:	 1)	 dat	 van	de	 student	
(waarbij	 zij	 zichzelf	 in	 de	 schoenen	 van	 de	 student	 plaatsen);	 2)	 dat	 van	 de	 examinator	
(waarbij	 zij	 de	 rol	 van	de	examinator	overnemen	en	het	 geschreven	 commentaar	 volgens	
eigen	normen	of	overtuigingen	herinterpreteren);	of	3)	dat	van	de	professional	(waarbij	zij	
het	 perspectief	 aannemen	 van	 de	 poortwachter	 van	 het	 beroep	 door	 de	 toets	 te	
beschouwen	als	een	afspiegeling	van	de	dagelijkse	praktijk).	Deze	bevindingen	benadrukken	
dat	 er	 bij	 de	 interpretatie	 van	 narratief	 beoordelingscommentaar	 sprake	 is	 van	
beoordelaarsvariantie	die	van	invloed	kan	zijn	op	de	manier	waarop	beoordelaars	prestaties	
beoordelen	 en	 daarmee	mogelijk	 ook	 op	 kwaliteit	 van	 de	 toets	 en	 de	 gegeven	 oordelen	
(bijv.	betrouwbaarheid).	
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Hoofdstuk	5	
In	 Hoofdstuk	 5	 onderzochten	 we	 de	 invloed	 van	 narratieve	 beoordelingsgegevens	 op	 de	
beoordelingskwaliteit	 door	 narratieve	 beoordelingsgegevens	 van	 een	 stationstoets	 te	
verkrijgen	 en	 de	 betrouwbaarheid	 van	 op	 narratief	 commentaar	 gebaseerde	
communicatiescores	 te	 vergelijken	 met	 die	 van	 uit	 directe	 observatie	 van	 studentgedrag	
verkregen	 scores.	 Narratief	 commentaar	 en	 communicatiescores	 (schaal	 1-5)	 werden	
verkregen	voor	14	afstuderende	studenten	 farmacie	over	zes	stations	van	de	summatieve	
stationstoets,	waarbij	 per	 station	 steeds	 twee	beoordelaars	 de	 studentenprestaties	 direct	
observeerden	 en	 waardeerden	 (m.b.v.	 een	 score	 en	 narratief	 commentaar).	 Twee	
beoordelaars	 die	 de	 studenten	 niet	 geobserveerd	 hadden	 tijdens	 de	 toets,	 bekeken	 het	
narratief	 commentaar	 en	 beoordeelden	 op	 basis	 daarvan	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 de	
communicatieve	 vaardigheden	 met	 een	 score,	 gebruik	 makend	 van	 dezelfde	 globale	 5-
puntsschaal	 die	 gebruikt	 werd	 tijdens	 de	 toets.	 Om	 de	 betrouwbaarheid	
(reproduceerbaarheid	 van	 toetsresultaten)	 te	 schatten	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	
generaliseerbaarheidstheorie.	 Om	 het	 verband	 tussen	 de	 scores	 van	 elke	
beoordelingsmethode	 te	 bepalen	 werden	 correlaties	 tussen	 de	 scores	 berekend.	 We	
ontdekten	 dat	 beide	 condities	 een	 vergelijkbare	 reproduceerbaarheid	 vertoonden.	 De	
generaliseerbaarheidscoëfficient	 bedroeg	 0,571	 voor	 de	 door	 de	 bij	 de	 stationstoets	
aanwezige	 beoordelaars	 aangeleverde	 scores	 en	 0,612	 voor	 de	 scores	 verschaft	 door	
beoordelaars	 die	 deze	 scores	 enkel	 op	 narratief	 commentaar	 gebaseerd	 hadden.	 Deze	
bevindingen	 maken	 aannemelijk	 dat	 de	 betrouwbaarheid	 van	 toetsscores	 voor	
communicatieve	 vaardigheden	 niet	 afhankelijk	 is	 van	 directe	 observatie	 tijdens	 de	
stationstoets.	De	correlatie	 tussen	de	twee	scorereeksen	bedroeg	0,5,	hetgeen	suggereert	
dat	er	in	narratief	commentaar	andere	aspecten	van	studentgedrag	worden	meegenomen/	
meegewogen	dan	in	de	scores	die	verkregen	werden	tijdens	de	toets.	Al	met	al	maken	deze	
bevindingen	 aannemelijk	 dat	 narratief	 commentaar	 van	 betekenis	 kan	 zijn	 binnen	
stationstoetsen	 en	 ondersteunen	 zij	 een	 verdere	 verkenning	 van	 de	 bruikbaarheid	 van	
narratief	beoordelingscommentaar	in	de	praktijk.	

Hoofdstuk	6:	Discussie	
In	 Hoofdstuk	 6	 beantwoorden	 we	 onze	 onderzoeksvragen	 door	 de	 resultaten	 van	 onze	
studies	samen	te	vatten	en	de	betekenis	ervan	te	interpreteren	in	relatie	tot	de	bestaande	
literatuur.	 Ook	 reiken	 we	 handvatten	 aan	 voor	 de	 praktijk,	 doen	 we	 suggesties	 voor	
toekomstig	 onderzoek	 en	 bespreken	 we	 kort	 de	 sterke	 punten	 en	 beperkingen	 van	 dit	
proefschrift.	Als	 antwoord	op	onze	eerste	onderzoeksvraag	 “Hoe	verwerken	beoordelaars	
prestatiegegevens	bij	het	beoordelen	van	studenten	op	hun	communicatieve	vaardigheden	
tijdens	 de	 stationstoets?”	 kunnen	 we	 concluderen	 dat	 de	 wijze	 waarop	 beoordelaars	
informatie	verwerken	(d.w.z.	waar	zij	op	letten,	hoe	zij	observaties	vertalen	naar	narratieve	
gegevens	en	hoe	zij	narratieve	prestatiegegevens	interpreteren)	van	invloed	kan	zijn	op	de	
manier	waarop	zij	een	oordeel	vormen	over	prestaties	en/of	deze	scoren.	Onze	bevindingen	
tonen	 aan	 dat	 deze	 processen	 mogelijk	 door	 een	 aantal	 factoren	 beïnvloed	 worden,	
waaronder	 beoordelaars’	 culturele	 oriëntaties	 en	 het	 perspectief	 vanuit	 welke	 zij	 de	
prestatiegegevens	 interpreteren.	 In	 antwoord	 op	 onze	 tweede	 onderzoeksvraag:	 “Hoe	
beïnvloedt	 het	 gebruik	 van	 narratieve	 beoordelingsgegevens	 de	 beoordelingskwaliteit?”	
kunnen	 we	 concluderen	 dat,	 ondanks	 verschillen	 in	 de	 wijze	 waarop	 beoordelaars	
narratieve	gegevens	interpreteren,	de	betrouwbaarheid	van	toetsresultaten	(uitgedrukt	als	
scores)	 niet	 afhankelijk	 is	 van	 directe	 observatie	 van	 studentprestaties.	 Daarbij	 dient	 te	
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worden	opgemerkt	dat	het	lijkt	dat	narratieve	gegevens	mogelijk	op	een	iets	andere	manier	
de	 communicatieve	 vaardigheden	 tijdens	 de	 stationstoets	meten	dan	 scores	 op	basis	 van	
directe	observatie.	Deze	bevindingen	ondersteunen	een	verdere	verkenning	van	het	gebruik	
van	narratieve	gegevens	bij	de	stationstoets	ter	onderbouwing	van	beoordelaars’	oordelen	
en	 ter	 verbetering	 van	 de	 geloofwaardigheid	 en	 verdedigbaarheid	 van	 de	 score/de	
beoordeling.	

	


