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SUMMARY 

In medical education portfolios are more and more used as an instrument to assess students’ 
competence and to make high-stakes pass-fail decisions. Numerous assumptions about the 
portfolio assessment process and portfolio construction guide the use of portfolio as an 
assessment instrument. Evidence supporting the use of competency-based portfolios for high-
stakes decision-making is advancing but still limited. This raises questions about the degree 
to which portfolio-based decision-making is defensible and robust. More evidence to support 
the interpretations and use of portfolio-based performance data for high-stakes decision-
making about a student’s competence and competence development is needed. CHAPTER 1 
introduces the aim of this thesis to focus on a number of assumptions and inferences that are 
made when using portfolio as instrument to assess competence. More specifically, it will be 
explored how various key stakeholders (students, portfolio assessors and daily supervisors) 
perceive and use the portfolio for purposes of decision-making, and how this might affect the 
quality of the information in the portfolio, and potential consequences for interpretation and 
use of the performance data collected in the student portfolio. Chapter 1 first introduces 
competency-based medical education (CBME) and describes the role of portfolios within 
CBME, as well as describes key findings from the literature thus far. Furthermore, student, 
portfolio assessor, and daily supervisor difficulties when using the portfolio as an assessment 
instrument are presented. Finally, this chapter introduces the research questions as well as an 
outline of this thesis. 

The research described in CHAPTER 2 confirms the importance of taking students’ perspectives 
into account when implementing a competency-based portfolio. When using the portfolio as 
an instrument to assess students’ competence development it is assumed that their development 
is adequately reflected in portfolio documentation. Therefore, the study presented in chapter 
2 explored to what extent performance data included in a competency-based portfolio 
correspond with what students consider meaningful feedback and experiences reflecting their 
development. Students uploaded performance data to their competency-based portfolio as 
part of their regular educational activities. Additionally, twelve students recorded an audio 
diary during one clerkship period. In this audio diary they reflected on experiences and 
feedback they considered to be illustrative of their competence development. Afterwards, 
these students were interviewed to explore the extent to which the performance documentation 
in the portfolio corresponded with what they considered illustrative of their development. 
Students regard their portfolio to provide an accurate, but fragmented picture of their 
development. Portfolio documentation was sometimes hindered by tensions between learning 
and assessment, students’ beliefs about the goal of portfolios, students’ performance evaluation 
strategies, the learning environment and portfolio structure. Coaching on how to select 
meaningful performance data for their portfolio could help students with developing a more 
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representative portfolio. Also, more flexibility in portfolio structure and requirements could 
establish a better fit between students’ experienced competence development and portfolio 
content. 

In CHAPTER 3 the students’ perspective is further examined. This study describes how students’ 
need for competence results from a continuous interaction with their learning environment. 
As already explained in chapter 1 students have a great inf luence on what evidence is 
documented in their portfolio. The portfolio process requires students to experience ownership 
and feel motivated to collect and document evidence in their portfolio. Therefore, chapter 3 
focuses on the question how students gain confidence in their own capabilities and develop 
control over their own performance during undergraduate clinical training. Twelve students 
were invited to record an audio diary during their clerkship. In their audio diaries, the students 
answered questions that were designed to stimulate them to reflect on the feedback and 
experiences they perceived to be important for their competence development and that added 
to their sense of confidence in their capabilities. In order to develop control over their 
performance and gain confidence in their capabilities students had to feel related to their team 
members. Also, team members were more inclined to support students’ need for competence 
if students showed pro-active behavior. During their clerkship students constantly compared 
their performance with the performance of their peers as a strategy to develop their sense of 
confidence in being or becoming competent. Faculty should be aware how students can gain 
confidence in their capabilities and should strive for reciprocal relationships in which students 
can communicate their preferences. Raising awareness about aspects that influence students’ 
need for competence and stimulating conversations about these issues between students and 
faculty can ultimately promote students’ intrinsic motivation to engage in meaningful 
assessment activities.

CHAPTER 4 moves away from the students’ perspective and focuses on unraveling how assessors 
judge students’ competence when interpreting evidence from various sources and multiple 
performance data in a competency-based portfolio. Eighteen assessors appraised one of three 
competency-based mock portfolios while thinking aloud, before taking part in semi-structured 
interviews. Assessors reached judgments through a 3-phase cyclical cognitive process of 
acquiring, organizing, and integrating evidence. After completing the first cycle, assessors 
reviewed the remaining portfolio evidence to look for confirming or disconfirming evidence. 
Assessors tended to stick to their initial judgments even when confronted with seemingly 
disconfirming evidence. Although assessors reached similar final (pass-fail) judgments of 
students’ professional competence, they displayed different information-processing approaches 
and the reasoning behind their judgments also varied. These differences stem from assessors’ 
divergent assessment beliefs and performance theories (i.e., their conceptualizations of what 
constitutes professional competence and competent performance). Assessors furthermore 
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differed with respect to inferences about the student as a person as well as a (future) professional. 
Similar to what we saw in students’ portfolio-assessment behavior, assessors’ reasoning in 
judgment and decision-making varies and is guided by their mental models of performance 
assessment. This could impact their performance feedback and the credibility of their decisions. 
Therefore, portfolios should be judged by multiple assessors who thoroughly substantiate their 
judgments and develop a joint assessment. 

CHAPTER 5 combines the perspective of the student’s daily supervisor and the portfolio assessor. 
It is assumed that the portfolio supports and reflects performance evaluations of daily 
supervisors and independent portfolio assessors in similar ways (e.g. to ensure transparency in 
decision-making). This chapter focused on finding an answer to the question how daily 
supervisors and portfolio assessors interpret and enact their assessment task and how they use 
the portfolio to develop a judgment on student performance. Daily supervisors of ten students 
assessed the students’ performance during a scheduled clinical rotation. At the end of the 
rotation, supervisors were asked to provide a narrative describing the student’s performance. 
Subsequently, independent portfolio assessors reviewed the evidence in the student’s portfolio 
and develop a narrative on student performance. Both daily supervisors and independent 
assessors were interviewed to explain their reasoning in judgment and decision-making. The 
research described in this chapter shows that assessors’ roles influence their use of portfolio 
evidence as well as the story they build of student’s performance. Similar to the results we 
found in chapter 4, supervisors and assessors developed the same overall judgment of students’ 
performance (e.g. poor, average, exceptional). However, their assessments did differ. Portfolio 
assessors’ and daily supervisors’ implicit assessment goals differed. This caused them to use 
divergent performance information to establish their assessment. Supervisors wanted to 
establish students’ fitness to provide health care whereas portfolio assessors’ goal was determine 
student’s progress and self-directed learning. Because daily supervisors’ and assessors 
assessments are complementary and valuable to inform student’s learning they should both be 
involved in the portfolio assessment process. 

The last chapter, CHAPTER 6, is the general discussion of this thesis. The chapter first provides 
a summary of the main findings of all chapters and then describes the answers to the research 
questions introduced in chapter 1. Our study confirms that, overall, the portfolio provides a 
fairly representative overview of the students’ competence development. The portfolio 
furthermore enables portfolio assessors to arrive a general (pass-fail decisions). However, in 
order for the portfolio to accurately represent the students’ development and provide portfolio 
assessors and daily supervisors with adequate performance information that is useful and of 
interest, changes have to be made to the process of portfolio construction and assessment. 
Suggestions on how to improve the portfolio construction and assessment process are 
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provided. The chapter concludes by highlighting that the beliefs and expectations of all 
stakeholders about the goal of portfolio assessment, what it means to be a competent student 
and how a student’s performance should be documented in the portfolio in order to inform a 
competence assessment should be taken into account when attempting to improve the 
portfolio assessment process. These beliefs and expectations affect student’s performance 
documentation and confidence and control over their performance, and influence if and how 
portfolio assessors and supervisors are supported to develop informed assessments about 
students’ competence, based on the evidence collected in the portfolio. The outcome of the 
student’s competence assessment based on the competency-based portfolio thus highly 
depends on the interplay between the students’, assessors’ and supervisors’ beliefs and 
expectations. A valuable assessment of students’ performance on all competencies is possible 
when the beliefs and expectations of everyone involved are clearly articulated. Within the 
current assessment practice these beliefs and expectations are often unknown to others, 
impairing the quality of the competency-based assessment process. 

General Discussion
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SAMENVATTING

Binnen medisch onderwijs worden portfolio’s in toenemende mate gebruikt als instrument voor het 
beoordelen van de competentie van studenten en het nemen van zak-slaag beslissingen. Aannames 
over het beoordelingsproces en de inhoud van het portfolio vormen de basis voor het gebruik van het 
portfolio als beoordelingsinstrument. Onderzoek naar het inzetten van competentiegerichte 
portfolio’s voor summatieve (high-stakes) beslissingen is nog beperkt. Dit roept de vraag op in 
hoeverre op portfolio gebaseerde beslissingen als robuust en verdedigbaar kunnen worden beschouwd. 
Het is daarom noodzakelijk meer bewijs te leveren  ter ondersteuning van het gebruik van 
competentiegerichte portfolio’s om de ontwikkeling van studenten te monitoren en de competentie 
van studenten te beoordelen. In HOOFDSTUK 1 wordt het doel van dit proefschrift geïntroduceerd en 
worden een aantal aannames en gevolgtrekkingen die worden gemaakt bij het gebruik van portfolio 
als beoordelingsinstrument benoemd. Er wordt besproken hoe verschillende gebruikers (studenten, 
portfoliobeoordelaars en dagelijkse begeleiders) het portfolio kunnen inzetten ten behoeve van de 
besluitvorming. Ook wordt omschreven hoe de houding en het gedrag van de gebruikers van invloed 
kan zijn op de kwaliteit van het bewijsmateriaal dat in het portfolio wordt opgenomen en  hoe de 
inhoud van het portfolio het besluitvormingsproces kan beïnvloeden. In dit eerste hoofdstuk wordt 
het competentiegericht medisch onderwijs geïntroduceerd om vervolgens de rol van portfolio’s 
binnen competentiegericht onderwijs te beschrijven. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur 
tot nu toe worden samengevat. Vervolgens wordt ingegaan op de uitdagingen waar studenten, 
portfoliobeoordelaars en dagelijkse begeleiders voor kunnen staan bij het gebruik van het portfolio 
als beoordelingsinstrument en middel om voortgang te monitoren. Tot slot worden de 
onderzoeksvragen gepresenteerd en volgt een indeling van het proefschrift.  

Het in HOOFDSTUK 2 beschreven onderzoek bevestigt het belang van rekening houden met het 
perspectief van de student bij de implementatie van een competentiegericht portfolio. Bij het 
gebruik van het portfolio als instrument om de competentieontwikkeling van studenten te 
beoordelen wordt ervan uitgegaan dat hun ontwikkeling getrouw is vastgelegd in het hun 
portfolio. In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het bewijs dat in het portfolio is 
opgenomen overeenkomt met wat studenten beschouwen als betekenisvolle feedback en 
ervaringen die hun ontwikkeling correct weergeven. Voor deze studie hebben twaalf studenten 
bewijsmateriaal van hun competentieontwikkeling geüpload in hun portfolio, als onderdeel van 
de reguliere onderwijsactiviteiten. Daarnaast hebben deze studenten tijdens een coschap periode 
een audiodagboek opgenomen. In dit audiodagboek reflecteerden zij op ervaringen en feedback 
die ze als illustratief beschouwden voor hun competentieontwikkeling. Vervolgens werden de 
studenten geïnterviewd om na te gaan in hoeverre het in het portfolio gedocumenteerde 
bewijsmateriaal overeenkwam met wat zij zelf als illustratief beschouwden voor hun 
ontwikkeling. Volgens studenten geeft de inhoud van hun portfolio een redelijk accuraat, maar 
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gefragmenteerd beeld van hun ontwikkeling. Documentatie van bewijslast in het portfolio werd 
soms belemmerd door ervaren frictie tussen willen leren en de angst om beoordeeld te worden. 
De opvattingen van studenten over het doel van portfolio’s en hun strategieën bij het vragen om 
feedback belemmerden soms ook de documentatie van waardevol bewijsmateriaal. Bovendien 
waren de leeromgeving en de portfoliostructuur van aanzienlijke invloed op welk bewijsmateriaal 
in het studentenportfolio werd gedocumenteerd. Coaching van studenten bij het selecteren van 
zinvol bewijsmateriaal zou hun kunnen helpen bij het samenstellen van een meer representatief 
portfolio. Ook kan meer flexibiliteit in de portfoliostructuur en de eisen die aan het portfolio 
worden gesteld resulteren in een betere aansluiting tussen de ervaren competentieontwikkeling 
van studenten en de inhoud van het portfolio. 

In HOOFDSTUK 3 wordt het perspectief van de studenten verder onderzocht. Dit onderzoek 
beschrijft hoe het streven van studenten naar competentie het resultaat is van een continue 
interactie met hun leeromgeving. Zoals in hoofdstuk 2 reeds is beschreven, hebben studenten 
een grote invloed op welk bewijs in hun portfolio wordt gedocumenteerd. Het documentatieproces 
vereist dat studenten eigenaarschap ervaren over hun portfolio en gemotiveerd zijn om 
bewijsmateriaal te verzamelen en vast te leggen. Daarom richt hoofdstuk 3 zich op de vraag hoe 
studenten tijdens de coschappen vertrouwen krijgen in hun eigen capaciteiten en controle 
ontwikkelen over hun leren en handelen. Twaalf studenten werden uitgenodigd om een 
audiodagboek bij te houden tijdens hun coschap. In hun audiodagboeken beantwoordden de 
studenten vragen die hen stimuleerden om te reflecteren op die feedback en ervaringen die naar 
hun mening belangrijk waren voor hun competentieontwikkeling en bijdroegen aan het 
zelfvertrouwen in hun capaciteiten. Het bleek dat alleen wanneer de studenten zich opgenomen 
voelden in het team zij erin slaagden om meer controle over hun leren en handelen te krijgen. Op 
die manier groeide ook het vertrouwen in hun eigen capaciteiten. Studenten bemerkten dat 
collega’s binnen het zorgteam meer bereid waren hen te ondersteunen in het ontwikkelen van 
hun competenties wanneer de zij zich proactief opstelden. Tijdens hun coschap vergeleken 
studenten hun eigen prestaties voortdurend met de prestaties van medestudenten als strategie om 
hun eigen competentie-ontwikkeling te monitoren en bij te sturen. Door zich meer bewust te zijn 
van hoe studenten vertrouwen opbouwen in hun eigen capaciteiten en door samenwerkingsrelaties 
met studenten op te bouwen waarin studenten zich veilig voelen hun leerwensen te delen, kunnen 
supervisors tijdens een coschap bijdragen aan de ontwikkeling van het geloof in eigen kunnen. 
Door op deze manier het gevoel van (toenemende) competentie bij studenten te stimuleren, zal 
de intrinsieke motivatie van studenten worden bevorderd. 

HOOFDSTUK 4 richt zich op het doorgronden van de manier waarop portfolio-beoordelaars de 
competentie van studenten beoordelen wanneer zij een grote variatie aan bewijsmateriaal verzameld 
in een competentiegericht portfolio moeten interpreteren. Achttien assessoren beoordeelden elk één 
van de drie voor dit onderzoek ontwikkelde competentiegerichte portfolio’s. Tijdens dit proces 
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werden zij geacht hun gedachtes en beslissingen hardop te verwoorden. Vervolgens namen zij deel 
aan een semigestructureerd interview. Het bleek dat assessoren tot een oordeel kwamen door het 
doorlopen van een cyclisch cognitief proces bestaande ui drie fases, waarbij zij portfolio bewijs 
selecteerden, organiseerden en vervolgens integreerden in een eerste oordeel. Na het voltooien van 
deze eerste cyclus, gingen de assessoren in de resterende documentatie in het portfolio documentatie 
op zoek naar bewijs dat hun initiële oordeel kon bevestigen of weerleggen. Beoordelaars hadden 
hierbij de neiging om vast te houden aan hun eerste oordeel, zelfs wanneer ze geconfronteerd werden 
met schijnbaar tegensprekend bewijs. Hoewel alle beoordelaars tot een vergelijkbaar algemeen 
eindoordeel over de competentie van de studenten kwamen, hanteerden zij verschillende 
benaderingen om de informatie in het portfolio te verwerken. Ook verschilden de beoordelaars wat 
betreft de door hun gegeven motivaties voor hun eindoordeel. Deze verschillen kwamen voort uit 
de uiteenlopende opvattingen van beoordelaars over waarom en hoe studenten getoetst moeten 
worden en aan welke criteria een competente professional dient te voldoen. De assessoren verschilden 
bovendien met betrekking tot hun aannames over de student als persoon en als (toekomstige) 
professional. Net zo verschillend als studenten zijn in hoe ze het portfolio ervaren en gebruiken, zo 
verschillend zijn ook assessoren in hoe ze hun beoordelingstaak ervaren en uitvoeren.  Dit wordt 
veroorzaakt door de uiteenlopende mentale modellen die de beoordelaars hebben over wat een 
competente student is en hoe deze beoordeeld moet worden. Deze overtuigingen hebben invloed op 
de feedback van beoordelaars op de prestaties van de student en de validiteit van hun beslissingen. 
Daarom moeten portfolio’s worden beoordeeld door meerdere beoordelaars die hun oordeel 
zorgvuldig onderbouwen en in deliberatie tot consensus en een gezamenlijk een oordeel komen.

In HOOFDSTUK 5 wordt het perspectief van de dagelijkse begeleider van de student en de onafhankelijk 
portfoliobeoordelaar gecombineerd. Bij het gebruik van een competentiegericht portfolio als 
beoordelingsinstrument wordt aangenomen dat  het portfolio de oordelen van dagelijkse begeleiders 
enerzijds en van onafhankelijke portfoliobeoordelaars anderzijds op eenzelfde manier ondersteunt 
en op deze manier de transparantie in en verdedigbaarheid van de besluitvorming waarborgt. Uit het 
in dit hoofdstuk beschreven onderzoek blijkt dat de rollen van beide assessoren van invloed zijn op 
hoe ze zich een indruk vormen over de competentie(ontwikkeling) van de student en hoe ze het 
portfoliobewijs gebruiken om tot een oordeel te komen. Dit hoofdstuk richt zich op het vinden van 
een antwoord op de vraag hoe dagelijkse begeleiders en portfoliobeoordelaars hun beoordelingstaak 
interpreteren en uitvoeren en hoe zij vervolgens het portfolio gebruiken om tot een oordeel te komen 
over de competentie van een student. Dagelijkse begeleiders van tien studenten beoordeelden de 
competentie-ontwikkeling van hun studenten tijdens een semiarts stage. Aan het einde van de stage 
werd aan de begeleiders gevraagd om een (mondeling) verslag te geven van hoe de student tijdens de 
stage had gepresteerd. Vervolgens beoordeelden onafhankelijke portfoliobeoordelaars het 
bewijsmateriaal in het portfolio van de student en brachten zij ook een mondeling verslag uit over de 
competentie-ontwikkeling van de student tijdens deze stage. Zowel de dagelijkse begeleiders als de 
onafhankelijke beoordelaars werden geïnterviewd om hun redeneringen en besluitvormingsproces 
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toe te lichten. Vergelijkbaar met de resultaten die we in hoofdstuk 4 presenteren, ontwikkelden de 
begeleiders en assessoren hetzelfde algemene oordeel over de competentie van de studenten (d.w.z. 
beneden verwachting, naar verwachting of boven verwachting). Beide groepen beoordelaars 
verschilden echter wel wat betreft hun beoordelingsproces en hun verslaglegging over de 
competentieontwikkeling van de student. De impliciete beoordelingsdoelen van de onafhankelijke 
portfoliobeoordelaars en de dagelijkse begeleiders lagen uit elkaar. Dit zorgde ervoor dat zij 
verschillend bewijsmateriaal gebruikten om hun beoordeling te vormen. Begeleiders wilden 
voornamelijk de geschiktheid van studenten als toekomstig professional en collega vaststellen terwijl 
het belangrijkste doel van de onafhankelijke beoordelaars was om de ontwikkeling en het zelfsturend 
vermogen van de studenten te bepalen. Aangezien de beoordelingen van de dagelijkse begeleiders en 
portfoliobeoordelaars complementair zijn aan elkaar en waardevol zijn voor het sturen van het 
leerproces van de student moeten ze beide worden meegenomen in de beoordeling van het portfolio.

Het laatste hoofdstuk, HOOFDSTUK 6, is de algemene discussie van dit proefschrift. Eerst wordt een 
samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen van de in het proefschrift opgenomen 
studies en vervolgens worden de antwoorden op de in hoofdstuk 1 geïntroduceerde onderzoeksvragen 
beschreven. Ons onderzoek bevestigt dat het portfolio over het algemeen een redelijk representatief 
overzicht geeft van de competentieontwikkeling van studenten. Het portfolio maakt het bovendien 
mogelijk om tot een betrouwbaar algemeen oordeel over de competentieontwikkeling, en daarmee 
een zak-slaag beslissing te komen. Om de ontwikkeling van de studenten getrouw weer te geven én 
om de portfoliobeoordelaars en de dagelijkse begeleiders te voorzien van accurate en bruikbare 
informatie moet het proces van portfolio opbouw en beoordeling echter worden aangepast. In dit 
hoofdstuk worden suggesties gedaan om het proces van portfolio opbouw te verbeteren. Tot slot 
wordt benadrukt dat de overtuigingen en verwachtingen van alle gebruikers over het doel van 
portfolio gebaseerde toetsing, wat het betekent om een competente student te zijn en hoe de 
prestaties van een student in het portfolio moeten worden gedocumenteerd, meegenomen dienen 
te worden bij implementatie en verbetering van portfolio gebaseerde toetsing. Deze overtuigingen 
en verwachtingen beïnvloeden wat studenten in het portfolio vastleggen en in welke mate zij 
vertrouwen in en controle over hun eigen competentie ontwikkelen. Bovendien bepalen deze 
overtuigingen of en op welke manier portfoliobeoordelaars en begeleiders het portfolio en het 
daarin opgenomen bewijsmateriaal gebruiken bij de totstandkoming van hun oordelen over de 
competentie van de student. Het proces en de uitkomst van de competentiebeoordeling van de 
student op basis van het competentiegericht portfolio is dus sterk afhankelijk van het samenspel 
tussen de opvattingen en verwachtingen van de studenten, beoordelaars en begeleiders. Een 
betrouwbaar en verdedigbaar oordeel over de prestaties van studenten in alle relevante 
competentiedomeinen is alleen mogelijk wanneer deze overtuigingen en verwachtingen duidelijk 
zijn geformuleerd en met elkaar worden gedeeld. Echter, binnen de huidige toetspraktijk blijven 
deze vaak impliciet, waardoor de kwaliteit van het beoordelingsproces wordt aangetast.
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