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Chapter 1

Clinical knowledge is rapidly advancing. Medical professionals need to update their knowledge 
autonomously throughout their professional life. Therefore, self-regulation in learning has come 
to be an important competency for medical professionals throughout life. To date, scholars have 
been vigorously examining self-regulation in learning under the term “self-regulated learning 
(SRL)”, which is defined by three components, as “learners’ active participation in their own 
learning process from metacognitive, motivational, and behavioural perspectives.” 

A number of studies have emphasized that the learning context determines whether learners 
engage in SRL. However, most of these studies were conducted in Western cultural contexts. 
When educational researchers emphasize the importance of contextual attributes in SRL 
worldwide, increased focus should be placed on cultural context. Education in East Asia is often 
referred to as Confucian-heritage education, characterized by family members, teachers, and 
society by an overemphasis on passing examinations, obtaining higher grade points and ranking 
in a higher position to assure future success. Medical education in East Asia is also influenced by 
Confucian-heritage education. Students in East Asia reportedly prefer “learning by being taught 
and given.” Teacher-centered learning occupies the curriculum, which is dominated by teacher 
guidance and evaluation by teachers; in contrast, student-centered learning is encouraged 
internationally.  
 The delayed development of SRL in medical students is problematic because residency 
training cannot prepare residents for every challenge their qualification brings. Therefore, the 
goal of this research project was to identify underlying problems: namely, what delays the 
development of SRL, and how medical education can improve the delays. We conducted four 
separate studies in line with the following three research questions: 

1. What contextual attributes could keep learners in a teacher-centered context from becoming self-
regulated learners?

2. What contextual attributes could be triggers for learners in a teacher-centered context to become 
self-regulated learners? 

3. Can we stimulate SRL when introducing education with SRL-triggering attributes?

Chapter 2

The study described in Chapter 2 sought to address the first and second research questions by 
exploring the contrast in self-study between two explicitly different learning contexts in a 
teacher-centered culture, namely Japan. We identified a group of self-regulated learners in a 
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unique postgraduate context (a rural medical context), who used SRL even though they had 
received teacher-centered undergraduate education in Japan. By contrasting their undergraduate 
context with their rural context in daily self-study, we sought to explore contextual attributes 
promoting or hampering SRL. 
 We conducted interviews and diary data collection among rural physicians (n = 10) and 
undergraduates (n = 11) in Japan who undertook self-study of unfamiliar diseases. We analyzed 
three domains of Zimmerman’s definition of SRL: learning behaviors, motivation, and 
metacognition using constructivist grounded theory.
 As a result, we found that rural physicians recognized their identity as unique, and as 
professionals with a central role in handling diseases in the local community by conducting self-
study. They simultaneously found themselves at risk of providing inappropriate aid if their self-
study was insufficient. They developed various learning strategies to cope with this high-stakes 
task. Undergraduates had a fear of being left behind and preferred to remain as one of the crowd 
with students in the same school year. Accordingly, they copied the methods of other students 
for self-study and used monotonous and homogeneous strategies.
 In conclusion, we established that different learning contexts do not keep East Asian learners 
from being self-regulated. Awareness of their unique identity leads them to view learning tasks 
as high-stakes, and to initiate learning strategies in a self-regulated manner. On the other hand, 
teacher-centered education systems cause students to identify themselves as one of the crowd, 
and tasks as low-stakes, and to accordingly employ non-self-regulated strategies.

Chapter 3

The study in Chapter 2 indicated that a teacher-centered context could hinder undergraduates 
from SRL, whereas a learner-centered context could promote it. However, SRL development 
between a teacher-centered and a learner-centered context has not been directly compared in 
undergraduate settings. Also, it is still unclear how a contextual change toward learner-centered 
learning could influence SRL in students who are strongly accustomed to teacher-centered 
learning.
 We conducted three focus groups that examined 13 Japanese medical students who left a 
traditional curriculum composed of didactic lectures and frequent summative tests and entered 
a seven-month elective course (Free Course Student Doctor or FCSD). The FCSD emphasizes 
student-designed individualized learning with support and formative feedback from mentors 
chosen at the students’ discretion. We also conducted two focus groups that examined 7 students 
who remained in the teacher-centered curriculum during the same period. Students were asked 
to discuss their 1) motivation, 2) learning strategies, and 3) self-reflection on self-study before 
and during the period. Data were analyzed using thematic analysis and code comparison 
between the two cohorts. 
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 The results showed that non-FCSD participants described their motivational status as being 
one among a crowd set by the teacher’s yardstick. Their reflection focused on minimizing the gap 
between themselves and the teacher-set yardstick with strategies considered monotonous and 
homogeneous (e.g. memorization). FCSD participants described losing the teacher-set yardstick 
and constructing their future self-image as an alternative yardstick. They compared gaps between 
their present status and future self-image by self-reflection. To fill these gaps, they actively 
employed learning strategies used by doctors or mentors, leading to diversification of their 
learning strategies. 
 In conclusion, a contextual change toward learner-centered learning could promote SRL 
even in students strongly accustomed to teacher-centered learning. In the learner-centered 
context, students began to formulate professional identity, conduct self-reflection, and seek 
diverse learning strategies by referring to future ‘self ’ models.

Chapter 4

Studies in Chapter 2 and 3 found that a change in context to one where students can formulate 
a professional identity might be important for SRL improvement. We applied the term 
“professional-identity formation (PIF)” to describe the contextual attribute, based on its 
popularity and applicability in medical education. However, the studies in Chapter 2 and 3 
failed to demonstrate a cause-effect relationship between PIF-oriented context and SRL 
improvement. Therefore, we created a PIF-oriented education format based on study findings 
illustrated in Chapter 2 and 3, and investigated the effects of this PIF-oriented education on SRL 
in students in their clinical years.
 Chapter 4 describes a mixed-method study which explored the effects of a PIF-oriented 
education format designed to help undergraduates 1) articulate a future ‘self ’ image as a 
professional and 2) have in-depth communication pertaining to medical professionalism with 
role models in a clinical clerkship. The clinical clerkship setting was a rural community-based 
clinical clerkship (rCBCC) for students of Jichi Medical University (JMU), in which clinical 
year students study in their future workplace under the direct education of graduates (role 
models). Forty-one Y5 JMU students experienced PIF-oriented rCBCC, while 41 Y5 control 
subjects experienced the original format rCBCC. Changes in SRL between the two groups were 
compared using 15 categories of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). 
We also explored how the PIF-oriented rCBCC changed their SRL by thematic analysis of 
questionnaire and interview data.
 As a result, a moderate improvement in intrinsic goal orientation (p = 0.005, ε2 = 0.096) and 
a mild improvement in critical thinking (p = 0.041, ε2 = 0.051) were observed in the PIF-oriented 
rCBCC. Qualitative analysis revealed that they started viewing ‘professional responsibility’ as a 
self-study motivator. Awareness of ‘responsibility’ led to the pursuit of authenticity and medical 
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knowledge applicability, and fostered critical thinking about learning contents. They also began 
elaborating learning contents in line with professional task processes. 
 The study in Chapter 4 showed some effects of PIF-oriented education on SRL improvement. 
Fostering PIF may be important for stimulating learners’ intrinsic SRL behaviors.

Chapter 5

Chapter 5 describes a mixed-method study which explored the effects of a PIF-oriented education 
format designed for a preclinical hybrid PBL curriculum in a teacher-centered culture. We 
created the PIF-oriented pre-PBL learning format to help preclinical year students 1) articulate 
their future ‘self ’ image as a professional and 2) have in-depth communication with role models 
pertaining to medical professionalism before every PBL session.
 In the quantitative part, a randomized controlled crossover trial was conducted using 112 
preclinical year students at JMU. In six one-day PBL sessions, Groups A (n = 56, female 18, male 
38, mean age ± SD 21.5 ± 0.7) and B (n = 56, female 11, male 45, mean age ± SD 21.7 ± 1.0) 
experienced PIF-oriented pre-PBL learning, three times each in the first and second halves of the 
year. PIF and SRL levels between the two groups were compared using the Professional Identity 
Essay (PIE) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), respectively. In the 
qualitative part, thematic analysis of what brought about an improvement in PIF in the research 
period was performed using the PIE description.
 Two-level regression analysis showed moderate improvement in PIF stages over time (R2 = 
0.069), regardless of intervention. PIF-oriented pre-PBL learning alone did not significantly 
improve PIE stage or MSLQ score. Thematic analysis indicated that PIF-oriented PBL helped 
students recognize realistic difficulties in clinical practice with tense emotions, and articulate 
their professional images and values. However, encounters in extracurricular clinical settings 
had diverse and meaningful impacts on PIF.
 In conclusion, the limited effect of PIF-oriented PBL on PIF and SRL in this study indicated 
challenges in SRL-oriented education for pre-clinical year students within a teacher-centered 
curriculum.

Chapter 6

This chapter integrates the results of the research in Chapters 2-5, responds to the three research 
questions, and presents guidelines for medical education by weaving together the findings of 
relevant prior research.
 For the first question - what contextual attributes could keep learners in a teacher-centered 
context from becoming self-regulated learners? - studies in Chapters 2 and 3 directly contrasted 
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the effects of each learning context on learning activities. The evidence is particularly 
suggestive in the sense that it comes from East Asia, a region where teacher-centered curricula 
have strong roots. The results were successfully articulated by contrasting the data in two 
learning contexts and analyzing the impact on learning activities based on the three 
components of SRL. In summary, individual students in the teacher-centered curriculum 
seemed to motivate themselves to remain part of the participating groups in the curriculum 
(e.g., classmates, practicum groups). They reflected on themselves in contrast to the standards 
set by the teacher, and accordingly engaged in monotonous learning behaviors tailored to 
their “less failing” surroundings. A monotonous learning strategy prevailed, i.e., learning that 
is in line with teacher standards and group discipline. It was primarily aimed at a minimum 
of not failing, not straying from the group, and remembering the teacher’s preferred study 
tasks as they were taught with the teacher-designed examinations in mind. This learning 
strategy is closest to “rehearsal” in SRL theory, and is often derided by the term “memorization” 
because it is unlike knowledge-building learning strategies such as elaboration and 
organization. It is consistent with the description of the learning characteristics of East Asian 
students as “memorization”.
 For the second question - what contextual attributes could be triggers for learners in a teacher-
centered context to become self-regulated learners? ’ - studies described in Chapters 2 and 3 
indicated that PIF is a trigger. The study in Chapter 2, which analyzed SRL in the context of 
rural clinical practice, indicated that awareness of their unique identity leads them to view 
learning tasks as high-stakes, and to initiate learning strategies in a self-regulated manner. The 
study in Chapter 3, which analyzed participants of a student-designed individualized learning 
course, illuminated that losing the teacher-set yardstick and constructing their future self-
image as an alternative yardstick was a trigger to changes in learning behaviors. The students 
began to compare gaps between their present status and future self-image by self-reflection. To 
fill these gaps, they actively employed learning strategies used by doctors or mentors, leading 
to diversification of their learning strategies. When integrating the results of the two research 
settings in Chapters 2 and 3, we came to the conclusion that SRL can be fostered even in 
teacher-centered educational cultures. Also, we propose a theory that SRL-oriented education 
needs to i) have individuals develop their own unique future professional identity, ii) have them 
compare their future and current selves and relate the gap-filling objectives to the learning 
tasks in front of them, and iii) present a variety of learning strategies from role models that are 
aligned with the learning tasks. 
 By referring to the medical education terminology ‘professional identity formation’ or ‘PIF’, 
defined as the formation of self-identity with internalized values and norms of professionalism, 
we have developed a theory, based on the three characteristics for SRL-oriented education in the 
teacher-centered context, as PIF-based SRL theory.
 For the third question - can we stimulate SRL when introducing education with SRL-triggering 
attributes? - we attempted to integrate the results of the studies described in Chapters 4 and 5, 
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which were both empirical studies of educational formats based on PIF-based SRL theory. The 
results in Chapters 4 and 5 differed strongly, as the former used rCBCC medical students 
aiming to become rural physicians while the latter was conducted in preclinical year students 
participating in a hybrid PBL. In a setting where medical students who aspire to become rural 
physicians go to their future practice site and learn under their role models, the format of PIF-
oriented SRL theory can be useful to verbalize the value of their professionalism, self-reflect 
through a vision of the future, and absorb learning strategies from role models. In this context, 
intervention using a format based on PIF-based SRL theory promoted intrinsic motivation and 
strategic improvement with elaboration and critical thinking. On the other hand, in a setting of 
hybrid PBL within a teacher-centered curriculum, the format of PIF-oriented SRL theory 
cannot work efficiently to promote PIF or SRL, possibly because the overwhelming allotment 
of teacher-centered learning. Rather than opportunities to improve their PIF and SRL in the 
formal curriculum, they were improving their PIF through real-life experiences through future 
clinical site visits during long vacations. These findings indicate that, when we answer the third 
question, we would say ‘Yes, we can stimulate learners’ SRL when introducing education with 
SRL-triggering attributes or PIF-based SRL theory’. However, as a condition for this answer, it 
should be added that ‘learning tasks based on PIF-based SRL theory must not be given in 
classroom settings in which PIF hardly improves’.

On consolidation of the ideas above, we emphasize that the development of SRL through 
PIF can be achieved by drastically reducing the number of lectures and increasing the number of 
classes in clinical settings, even in areas that are believed to have teacher-centered cultures. In 
addition, unless PIF-oriented practice is carried out at the clinical site, it will be very difficult to 
escape from teacher-dependent learning in the current preclinical year curriculum. This may be 
because students were fully immersed in teacher-instructed reproductive learning until they 
entered university, and it will be extremely difficult to foster SRL without them developing the 
self-image of a medical professional-to-be.

To address this issue, the strategy for future curriculum reform will have to be cautious yet 
bold. By cautious, we mean that the curriculum of Western cultures should be used as a reference, 
but that superficial and partial copying of a curriculum without cautious consideration should 
be avoided in order not to repeat the failure of the introduction of PBL. Rather, an integrative, 
longitudinal, workplace-based, early clinical experience program in the West can be a model for 
a curriculum that is equipped with a conducive environment for PIF. We emphasize that this 
should not be part of the curriculum, but should be introduced into the curriculum over time, 
similarly to or ideally more strongly than in the West to encourage a bold move away from an 
environment of teacher-centered learning.

As the study in Chapter 3 shows, we will be able to implement a course in which students 
plan their learning in a student-centered way for several months away from teacher-centered 
lecture classes. The FCSD at JMU might be a good platform to provide opportunities for 
fostering PIF-based SRL. Another option can be found in Chapter 5, in which preclinical 
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students were active over the summer holidays, going to meet their role models and visit the 
medical sites where they would be working in the future. Fostering PIF by having students visit 
the medical sites where they will work in the future regularly within the preclinical curriculum 
therefore appears effective. In particular, it would be effective to create a class where students call 
on graduates working as doctors in medical practice.

Summary
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Hoofdstuk 1

Klinische kennis is in snelle ontwikkeling. Medische professionals moeten hun kennis gedurende 
hun gehele professionele loopbaan zelfstandig bijwerken. Daarom is zelfregulatie bij leren een 
belangrijke competentie geworden voor medische professionals gedurende hun hele leven. Tot 
op heden hebben wetenschappers zelfregulatie bij leren grondig onderzocht onder de term 
“zelfregulerend leren” (ZRL), een begrip dat wordt gedefinieerd door drie aspecten, namelijk als 
“het actief deelnemen aan het eigen leerproces door studenten vanuit een metacognitief, 
motivatie- en gedragsperspectief”.
 Een aantal onderzoeken heeft benadrukt dat de leercontext bepaalt of studenten ZRL al of 
niet toepassen. De meeste van deze onderzoeken werden echter uitgevoerd in westerse culturele 
contexten. Als onderzoekers van onderwijs het belang van omgevingsaspecten bij ZRL 
wereldwijd benadrukken, zou er tevens aandacht besteed moeten worden aan de culturele 
context. Het onderwijs in Oost-Azië wordt vaak beschreven als onderwijs met een confucianistisch 
erfgoed dat gekenmerkt wordt door het leggen van een te sterke nadruk door familieleden, 
docenten en de samenleving op het behalen van examens, hogere cijfers en een hogere positie in 
de rangorde om toekomstig succes te garanderen. Het medisch onderwijs in Oost-Azië staat 
eveneens onder invloed van dit confucianistische erfgoed. Naar verluidt leren studenten uit 
Oost-Azië het liefst door “onderwezen te worden en te ontvangen”. Docentgericht leren maakt 
een belangrijk deel uit van het curriculum dat in het teken staat van docentbegeleiding en 
-beoordeling, en dit terwijl studentgericht leren internationaal wordt aangemoedigd.
 De achterblijvende ontwikkeling van ZRL bij Geneeskundestudenten vormt een probleem, 
daar de vervolgopleiding aiossen niet kan voorbereiden op elke uitdaging die zij na het behalen 
van hun diploma het hoofd moeten bieden. Het doel van dit onderzoeksproject was dan ook om 
te achterhalen wat de onderliggende problemen zijn. Namelijk: waardoor blijft de ontwikkeling 
van ZRL achter, en hoe kan het medisch onderwijs deze achterstand helpen verbeteren? We 
verrichtten vier afzonderlijke onderzoeken die aansloten bij de volgende drie onderzoeksvragen:

1. Welke omgevingsaspecten zouden studenten in een docentgerichte context ervan kunnen 
weerhouden om zelfregulerende studenten te worden?

2. Welke omgevingsaspecten zouden studenten in een docentgerichte context ertoe kunnen aanzetten 
om zelfregulerende studenten te worden?

3. Kunnen we ZRL stimuleren door ZRL-bevorderende aspecten in het onderwijs te introduceren?
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Hoofdstuk 2

Het in Hoofdstuk 2 beschreven onderzoek poogde de eerste en tweede onderzoeksvraag te 
beantwoorden door het verschil in zelfstudie te onderzoeken tussen twee duidelijk verschillende 
leercontexten in een docentgerichte cultuur, namelijk in Japan. We onderscheidden een groep 
zelfregulerende studenten in een unieke postacademische context (een medische vervolgopleiding 
op het platteland) die ZRL toepasten ondanks het feit dat zij docentgericht onderwijs hadden 
genoten tijdens hun opleiding tot basisarts in Japan. Door de basisopleidingscontext te vergelijken 
met de plattelandscontext tijdens hun dagelijkse zelfstudie, probeerden we in kaart te brengen 
welke omgevingsaspecten ZRL bevorderen of belemmeren.
 We hielden interviews en verzamelden dagboekdata onder plattelandsartsen (n = 10) en 
Geneeskundestudenten (n = 11) in Japan die zelfstudie deden naar onbekende ziekten. Aan de 
hand van constructivistische, gefundeerde theorie analyseerden we drie domeinen van 
Zimmerman’s definitie van ZRL: leergedrag, motivatie en metacognitie.
 Als gevolg hiervan ontdekten we dat plattelandsartsen hun identiteit als uniek beschouwden, 
en dat zij zichzelf zagen als professionals die door het doen van zelfstudie een centrale rol 
vervulden bij het behandelen van ziekten in de plaatselijke gemeenschap. Tegelijkertijd erkenden 
zij dat zij het risico liepen ongepaste hulp te verlenen als hun zelfstudie ontoereikend was. Om 
deze high-stakes taak (een taak waarbij er veel op het spel staat) het hoofd te kunnen bieden, 
ontwikkelden zij diverse leerstrategieën. Geneeskundestudenten waren bang om achterop te 
raken en gaven er de voorkeur aan om tot de meute van medestudenten uit hetzelfde schooljaar 
te blijven horen. Zodoende namen zij de zelfstudie-methoden van andere studenten over en 
gebruikten zij monotone en homogene strategieën.
 Samenvattend constateerden we dat verschillende leercontexten Oost-Aziatische studenten er 
niet van weerhouden om zelfregulerend te zijn. Het zich bewust zijn van hun unieke identiteit 
zorgt ervoor dat zij leertaken als high-stakes beschouwen en dat zij leerstrategieën op 
zelfregulerende wijze aanwenden. Aan de andere kant zorgen docentgerichte onderwijssystemen 
ervoor dat studenten zichzelf zien als “behorend tot de meute” en dat zij taken als low-stakes 
beschouwen, waardoor zij zich bedienen van strategieën die niet zelfregulerend zijn.

Hoofdstuk 3

Het onderzoek in Hoofdstuk 2 gaf aan dat een docentgerichte context Geneeskundestudenten kon 
beletten ZRL toe te passen, terwijl een studentgerichte context het gebruik juist kon bevorderen. 
Onderzoekers hebben de ontwikkeling van ZRL in een docentgerichte context echter nog niet recht-
streeks vergeleken met diezelfde ontwikkeling in een studentgerichte context in de opleiding tot 
basisarts. Daarbij blijft het onduidelijk hoe een verandering in de context naar studentgericht leren 
het gebruik van ZRL beïnvloedt bij studenten die niet anders gewend zijn dan docentgericht leren.
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 We hielden drie focusgroepen met 13 Japanse Geneeskundestudenten die van een 
traditioneel curriculum dat uit didactische hoorcolleges en veel summatieve toetsen bestond, een 
keuzeblok van zeven maanden startten. In dit vrije blok voor coassistenten of FCSD (Free Course 
Student Doctor) wordt de nadruk gelegd op een door de student ontworpen individueel leerplan, 
waarbij de student ondersteuning en formatieve feedback ontvangt van zelf uitgekozen mentoren. 
We hielden ook twee focusgroepen met zeven studenten die gedurende dezelfde periode in het 
docentgerichte curriculum waren gebleven. We vroegen studenten om hun 1) motivatie, 2) 
leerstrategieën, en 3) zelfreflectie op zelfstudie voor en tijdens de genoemde periode te bespreken. 
De data werden geanalyseerd aan de hand van een thematische analyse en code-vergelijking 
tussen de twee cohorten.
 De resultaten lieten zien dat de niet-FCSD-participanten hun motivatiestatus omschreven als 
behorend tot de meute die zich liet bepalen door de maatstaf van de docent. Tijdens het reflecteren 
richtten zij zich op het minimaliseren van de kloof tussen henzelf en de maatstaf van hun docent 
door zich te bedienen van strategieën die als monotoon en homogeen worden beschouwd (bijv. 
van buiten leren). FCSD-participanten beschreven dat zij de maatstaf van hun docent loslieten en 
als alternatieve maatstaf hun eigen toekomstig zelfbeeld construeerden. Door middel van 
zelfreflectie onderzochten ze of er lacunes bestonden tussen hun huidige status en hun toekomstig 
zelfbeeld. Om deze lacunes op te vullen bedienden ze zich actief van leerstrategieën die door 
artsen en mentoren werden gebruikt, wat leidde tot diversificatie van hun leerstrategieën.
 Samenvattend kunnen we stellen dat een verandering in de context naar studentgericht leren 
ZRL kan bevorderen, zelfs bij studenten die niet anders gewend zijn dan docentgericht leren. In 
de studentgerichte context begonnen studenten hun professionele identiteit te formuleren, op 
hun leergedrag te reflecteren en naar verschillende leerstrategieën te zoeken door modellen van 
hun toekomstige “zelf” aan te roepen.

Hoofdstuk 4

In de onderzoeken in Hoofdstuk 2 en 3 werd geconstateerd dat een verandering in de context 
naar een context waarin studenten de mogelijkheid krijgen een professionele identiteit te 
formuleren, van belang kan zijn voor de verbetering van ZRL. Gezien de  populariteit en 
toepasbaarheid van de term “professionele-identiteitsvorming” (PIF1) in het medisch onderwijs, 
gebruikten we deze term om het omgevingsaspect te beschrijven. In de onderzoeken in 
Hoofdstuk 2 en 3 kon echter geen oorzakelijk verband worden aangetoond tussen een PIF-
gerichte context en de verbetering van ZRL. Daarom ontwikkelden we op basis van de in 
Hoofdstuk 2 en 3 getoonde onderzoeksbevindingen een PIF-gerichte onderwijsvorm en 
onderzochten we de effecten hiervan op ZRL bij studenten in de klinische fase.

1  PIF = Professional Identity Formation.

Samenvatting
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 Hoofdstuk 4 beschrijft een multimethodisch onderzoek dat de effecten onderzocht van een 
PIF-gerichte onderwijsvorm dat ontworpen was om Geneeskundestudenten te helpen om tijdens 
een klinische coschap: 1) een toekomstig beeld van “zichzelf” als professional te formuleren, en 
2) diepgaande gesprekken over medisch professioneel handelen te voeren met rolmodellen. De 
onderwijssetting was een plattelandsgemeenschapsgerichte klinische coschap, in het navolgende 
rCBCC (rural community-based clinical clerkship) te noemen, voor studenten aan de medische 
universiteit in Jichi, Japan (Jichi Medical University; JMU). Dit coschap bood masterstudenten 
de mogelijkheid om werkervaring op te doen op hun toekomstige werkplek onder het directe 
toezicht van aiossen (de rolmodellen). Aan dit PIF-gerichte rCBCC namen 41 vijfdejaars 
studenten van JMU deel, terwijl een controlegroep van 41 vijfdejaarsstudenten de oorspronkelijke 
onderwijsvorm van het rCBCC onderging. We vergeleken de veranderingen in ZRL tussen de 
twee groepen met behulp van 15 categorieën van de vragenlijst over gemotiveerde leerstrategieën 
(de Motivated Strategies for Learning Questionnaire; MSLQ). Daarbij onderzochten we aan de 
hand van een thematische analyse van de data uit de vragenlijsten en interviews hoe het PIF-
gerichte rCBCC hun ZRL veranderde. 
 Op basis van deze analyses constateerden we dat in de PIF-gerichte rCBCC-groep zowel de 
intrinsieke doelgerichtheid (p = 0,005, ε2 = 0,096) als het kritisch denken (p = 0,041, ε2 = 0,051) 
licht verbeterde. Uit de kwalitatieve analyse kwam naar voren dat zij “professionele 
verantwoordelijkheid” als een drijfveer voor zelfstudie begonnen te zien. Het zich bewust worden 
van hun “verantwoordelijkheid” zorgde ervoor dat zij echtheid en toepasselijkheid van medische 
kennis nastreefden en maakte dat zij kritisch gingen nadenken over de leerstof. Daarbij begonnen 
zij de verwerking van leerstof af te stemmen op taakprocessen uit de praktijk.
 Het onderzoek in Hoofdstuk 4 toonde aan dat PIF-gericht onderwijs enkele effecten heeft 
op de verbetering van ZRL. Het bevorderen van PIF kan belangrijk zijn voor het stimuleren van 
intrinsiek ZRL-gedrag door studenten.

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 beschrijft een multimethodisch onderzoek dat de effecten onderzocht van een PIF-
gerichte onderwijsvorm bestemd voor een preklinisch, hybride PGO-curriculum in een 
docentgerichte cultuur. We ontwikkelden deze onderwijsvorm om studenten uit de preklinische 
fase te helpen om vóór elke PGO-sessie: 1) hun beeld van hun toekomstige “zelf” als professional 
te formuleren, en 2) diepgaande gesprekken over medisch professioneel handelen te voeren met 
rolmodellen.
 In het kwantitatieve deel werd een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep en 
crossover-design verricht waaraan 112 studenten van JMU uit de preklinische fase deelnamen. 
Gedurende zes PGO-sessies die elk een dag duurden, ervoeren groep A (n = 56; 18 vrouwen; 38 
mannen; gemiddelde leeftijd: ± SD 21,5 ± 0,7) en B (n = 56; 11 vrouwen; 45 mannen; gemiddelde 
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leeftijd: ± SD 21,7 ± 1,0) PIF-gericht pre-PGO-onderwijs: drie sessies in de eerste en drie sessies 
in de tweede helft van het jaar. Met behulp van respectievelijk de professionele-identiteitstest 
(Professional Identity Essay; PIE) en de vragenlijst over gemotiveerde leerstrategieën (MSLQ) 
werden de PIF- en ZRL-niveaus tussen de twee groepen met elkaar vergeleken. In het kwalitatieve 
deel werd aan de hand van de PIE-beschrijving een thematische analyse uitgevoerd van de 
factoren die gedurende de onderzoeksperiode een verbetering in PIF teweegbrachten.
 Een two-level regressieanalyse liet een geleidelijke, lichte verbetering in PIF-stadia zien (R2 = 
0,069), ongeacht de interventie. PIF-gericht pre-PGO-onderwijs op zichzelf zorgde niet voor een 
significante verbetering van PIE-stadium of MSLQ-score. Uit een thematische analyse bleek dat 
PIF-gericht PGO studenten hielp om realistische moeilijkheden in de klinische praktijk die voor 
gespannen emoties zorgden te herkennen en om hun professionele beeld en waarden te 
formuleren. Ervaringen in klinische settings buiten het curriculum om hadden daarentegen 
diverse en zinvolle gevolgen voor PIF. De conclusie was dat het geringe effect van PIF-gericht 
PGO op PIF en ZRL in deze studie erop duidde dat er binnen het ZRL-onderwijs voor studenten 
in de preklinische fase binnen een docentgericht curriculum nog hordes te nemen zijn.

Hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek uit Hoofdstuk 2 t/m 5 gebundeld, de 
drie onderzoeksvragen beantwoord en richtlijnen voor medisch onderwijs gegeven door de 
bevindingen van relevante eerdere onderzoeken met elkaar te verweven.
 Wat betreft de eerste vraag (Welke omgevingsaspecten zouden studenten in een docentgerichte 
context ervan kunnen weerhouden om zelfregulerende studenten te worden?), vergeleken de 
onderzoeken uit Hoofdstuk 2 en 3 de effecten die elke leercontext had op de leeractiviteiten 
rechtstreeks met elkaar. Het bewijs is vooral veelzeggend omdat het afkomstig is uit Oost-Azië, 
een gebied waar docentgerichte curricula stevig verankerd zijn. De resultaten werden met goed 
gevolg verkregen door de gegevens uit twee leercontexten met elkaar te vergelijken en aan de 
hand van de drie aspecten van ZRL de invloed op leeractiviteiten te analyseren. Samenvattend 
leken de afzonderlijke studenten uit het docentgerichte curriculum zichzelf te motiveren om tot 
de aan het curriculum deelnemende groepen te blijven behoren (zoals klasgenoten, 
practicumgroepen). Tijdens zelfreflectie vergeleken zij zichzelf aan de hand van de maatstaf van 
de docent en zodoende vertoonden zij monotoon leergedrag dat afgestemd was op hun “minder 
falende” omgeving. Er heerste een monotone leerstrategie, dat wil zeggen dat het leren was 
afgestemd op de maatstaf van de docent en op de groepsdiscipline. Het voornaamste doel van 
leren was het behalen van toetsen met de minst mogelijke inspanning, het niet te ver achter op 
de groep geraken, en het onthouden van de favoriete studietaken van de docent, aangezien deze 
werden aangeleerd om de door de docent ontwikkelde toetsen te kunnen maken. Deze 
leerstrategie komt het meest overeen met “herhaling” uit de ZRL-theorie en wordt vaak weggezet 
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als “van buiten leren” omdat het anders is dan leerstrategieën waarbij sprake is van kennisopbouw, 
zoals verdiepen en organiseren. Daarbij sluit het aan op de typering van het leergedrag van Oost-
Aziatische studenten als “van buiten leren”.
 Wat betreft de tweede vraag (Welke omgevingsaspecten zouden studenten in een docentgerichte 
context ertoe kunnen aanzetten om zelfregulerende studenten te worden?), gaven de in Hoofdstuk 2 
en 3 beschreven onderzoeken aan dat PIF een prikkel is. Het onderzoek in Hoofdstuk 2, waarin 
ZRL werd onderzocht in de klinische praktijk op het platteland, gaf aan dat het zich bewust zijn 
van hun unieke identiteit ervoor zorgde dat zij leertaken als high-stakes beschouwden en dat zij 
leerstrategieën op zelfregulerende wijze aanwendden. Het onderzoek in Hoofdstuk 3, dat 
participanten van een blok met individueel leren op basis van een zelf ontworpen leerplan 
onderzocht, bracht aan het licht dat het loslaten van de maatstaf van de docent en het construeren 
van een eigen toekomstig zelfbeeld als alternatieve maatstaf een prikkel was voor veranderingen 
in leergedrag. Door middel van zelfreflectie begonnen studenten lacunes tussen hun huidige 
status en hun toekomstig zelfbeeld te vergelijken. Om deze lacunes op te vullen bedienden ze 
zich actief van leerstrategieën die door artsen en mentoren werden gebruikt, wat leidde tot 
diversificatie van hun leerstrategieën. Bij het bundelen van de resultaten van de twee 
onderzoekssettings uit Hoofdstuk 2 en 3 kwamen we tot de conclusie dat ZRL zelfs in culturen 
met docentgericht onderwijs kan worden bevorderd. We stellen ook de theorie voor dat ZRL-
onderwijs erop gericht moet zijn om: i) studenten hun eigen unieke toekomstige professionele 
identiteit te laten ontwikkelen, ii) studenten hun toekomstige en huidige zelf te laten vergelijken 
en hun doelen om deze lacunes op te vullen te laten verbinden aan de leertaken die zij voor zich 
hebben, en iii) studenten kennis te laten maken met een verscheidenheid aan leerstrategieën van 
rolmodellen die passend zijn voor de leertaken.
 Met behulp van de medisch onderwijskundige term “professionele-identiteitsvorming” of 
“PIF”, dat verwijst naar de vorming van een eigen identiteit waarbij professionaliteitsnormen en 
-waarden zijn eigen gemaakt, hebben we aan de hand van de drie kenmerken van ZRL-onderwijs 
in de docentgerichte context een theorie ontwikkeld, te weten PIF-gericht ZRL-theorie.
 Wat betreft de derde vraag (Kunnen we ZRL stimuleren door ZRL-bevorderende aspecten in 
het onderwijs te introduceren?), hebben we geprobeerd de resultaten van de onderzoeken uit 
Hoofdstuk 4 en 5, beide empirische studies van onderwijsvormen die uitgingen van PIF-gericht 
ZRL-theorie, te synthetiseren. De resultaten van Hoofdstuk 4 en 5 verschilden sterk, omdat het 
eerste onderzoek was verricht met rCBCC-Geneeskundestudenten die plattelandsarts wilden 
worden terwijl het laatste onderzoek werd gehouden onder studenten uit de preklinische fase die 
deelnamen aan een hybride PGO-vorm. In een setting waar Geneeskundestudenten die ernaar 
streven om plattelandsarts te worden hun toekomstige praktijk bezoeken en aldaar onder 
begeleiding van hun rolmodellen leren, kan een onderwijsvorm die uitgaat van PIF-gericht ZRL-
theorie zinvol zijn om de waarde van hun professionaliteit te formuleren, op zichzelf te reflecteren 
aan de hand van een toekomstbeeld, en om leerstrategieën van rolmodellen te absorberen. In 
deze context leidde de interventie waarvoor een onderwijsvorm werd gebruikt die uitging van 
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PIF-gericht ZRL-theorie tot meer intrinsieke motivatie en een verbetering van leerstrategieën met 
meer verdieping en kritisch denken. In een setting waar sprake is van een hybride PGO-vorm 
binnen een docentgericht curriculum daarentegen, kan de onderwijsvorm die uitgaat van PIF-
gericht ZRL-theorie niet effectief bijdragen aan PIF of ZRL, mogelijk vanwege het grote 
overwicht dat docentgericht leren heeft. In plaats dat studenten hun PIF en ZRL verbeterden 
door kansen in het formele curriculum aan te grijpen, verbeterden zij hun PIF door tijdens lange 
vakanties toekomstige klinische praktijken te bezoeken en zodoende praktijkervaring op te 
doen. Deze bevindingen maken aannemelijk dat het antwoord op de derde vraag zou moeten 
luiden “Ja, we kunnen het ZRL van studenten stimuleren als we ZRL-bevorderende aspecten of 
PIF-gericht ZRL-theorie in het onderwijs introduceren”. Hierbij moet echter een kanttekening 
worden geplaatst door de toevoeging: “leertaken die uitgaan van PIF-gericht ZRL-theorie 
moeten niet worden aangereikt in klassikale settings waar PIF nauwelijks verbetert”.
 Ter bekrachtiging van bovenstaande ideeën, benadrukken we dat de ontwikkeling van ZRL 
door middel van PIF gerealiseerd kan worden door het aantal hoorcolleges drastisch terug te 
brengen en het aantal lessen in klinische settings te vermeerderen, zelfs in gebieden waarvan 
wordt aangenomen dat er een docentgerichte cultuur is. Bovendien zal het erg moeilijk zijn om 
in het huidige preklinische curriculum te ontsnappen aan docentgericht leren, tenzij de PIF-
gerichte onderwijsactiviteiten in de klinische praktijk worden uitgevoerd. Dit kan komen 
doordat studenten tot het moment dat zij naar de universiteit gingen volledig ondergedompeld 
waren geweest in reproducerend leren dat door de docent werd aangestuurd. Het zal dan ook 
buitengewoon moeilijk zijn om ZRL te stimuleren wanneer zij zich geen zelfbeeld van een 
toekomstig medisch professional hebben gevormd.
 Om dit probleem aan te pakken, zal het beleid ten aanzien van toekomstige curriculum-
herziening voorzichtig maar gewaagd moeten zijn. Met voorzichtig bedoelen we dat het 
curriculum van westerse culturen gebruikt moet worden als richtsnoer, maar dat het oppervlakkig 
en gedeeltelijk overnemen van een curriculum zonder daar eerst voorzichtig over na te denken 
vermeden moet worden om te voorkomen dat hetzelfde lot wordt ondergaan als bij de invoerring 
van PGO. In plaats daarvan kan een westerse integrale en longitudinale opleiding waarbij 
werkplekleren en klinische ervaring in de bachelorfase centraal staan als voorbeeld dienen voor 
een curriculum dat is voorzien van een PIF-bevorderende omgeving. We benadrukken dat deze 
omgeving geen onderdeel van het curriculum moet zijn, maar dat deze stapsgewijs in het 
curriculum moet worden geïntroduceerd, op dezelfde manier als in het Westen of liefst nog 
krachtiger om een gewaagde stap uit een docentgerichte leeromgeving te stimuleren.
 Zoals het onderzoek in Hoofdstuk 3 aantoont, zijn we in staat om een blok te introduceren 
waarbij docentgerichte hoorcolleges plaats hebben gemaakt voor de gelegenheid om gedurende 
enkele maanden op studentgerichte wijze een eigen leertraject uit te stippelen. Het FCSD aan de 
JMU zou een goed platform kunnen zijn voor het bieden van kansen om PIF-gericht ZRL te 
stimuleren. Een andere mogelijkheid vindt men in Hoofdstuk 5, waar preklinische studenten 
tijdens hun zomervakantie actief waren door hun rolmodellen te ontmoeten en de klinische 
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praktijken te bezoeken waar zij in de toekomst zouden komen te werken. Het is daarom 
aannemelijk dat PIF effectief kan worden bevorderd door studenten in de preklinische fase 
regelmatig de medische praktijken waar zij in de toekomst zullen werken te laten bezoeken. Het 
zou met name effectief zijn om een les te organiseren waarbij studenten de gelegenheid hebben 
om met aiossen in gesprek te gaan.
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