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In this thesis I have written a variety of chapters explaining how medical students 
learn in a clinical context. More specifically, I have tried to address the research ques-
tion: How do medical students self-regulate their learning in a clinical context? The 
rationale for choosing this question is discussed in chapter 1. Many theories have 
been developed to describe the process of self-regulated learning (SRL), originating 
from various scientific fields. The majority of these describe a three or four phase 
cyclical process, that is initiated by goal setting, followed by deciding on a strategy 
to try and achieve that goal, then monitoring progress towards that goal, and finally 
reflecting on attaining the goal and the process itself using feedback from others, 
resulting in new goals and learning strategies. This learning process has proved to 
be very effective in classroom and vocational settings. It is of importance for medi-
cal education because we expect doctors to be lifelong learners. This means that 
they should be able to identify their own weaknesses, have effective strategies to 
improve, and to reflect on this process. The competencies associated with lifelong 
learning significantly overlap with those associated with SRL. Students do not self-
regulate their learning all by themselves. This happens in interaction with the context 
one is learning in, and therefore a context may have a significant influence on SRL 
and should support this process. Therefore we wanted to understand how the pro-
cess of SRL happens in a clinical context.

To understand the effect a context has on SRL, chapter 2 reports a study in which 
we tried to understand how standard practices in a students’ clinical learning con-
text, clinical departments, influence students’ SRL. To increase our understanding 
of this, we performed a focus group study. After analyzing data of six focus groups, 
we found that students perceived departments’ routines to affect their SRL in many 
ways. We identified two themes in the routines students discussed. 1) Routines could 
enable or hinder students to create and maintain professional relationships with staff 
members, and 2) routines could make students perceive effort was invested in their 
learning. These routines highlighted how SRL is a social process and how important 
relationships are for students’ SRL.

The routines discussed in chapter 2 gave us insight in how departments influence 
students’ SRL, and also some clues as to how students experience other individuals 
to influence their SRL. Chapter 3 studied this in more detail, where we presented 
an interview study, supported by the visual Pictor methodology, to understand the 
influence of others in a clinical context on students’ SRL. After analyzing data of four-
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teen semi-structured interviews with students we discovered there were large dif-
ferences between students. ‘Novice students’ often had a small social network that 
affected their SRL, mainly consisting of residents and peers. More ‘experienced stu-
dents’ on the other hand had a larger social network and were able to engage more 
people in their SRL. Experienced students generally reflected on transitioning from a 
novice student to an experienced student after three to six months into their clerk-
ships. However, not all students appeared to make this transition, and some students 
learned like an experienced student from the onset of the clerkships.

In chapter 4 we wanted to gain more insight in how a person and a clinical context in-
teracted to influence a students’ SRL. We analyzed data of 17 semi-structured inter-
views with students of two Dutch medical schools, aided by the “Day Reconstruction 
Method”. We found that students’ SRL was affected differently in every individual. 
SRL was influenced by four major factors: the specific goals students perceived, the 
autonomy they experienced, the learning opportunities they were given or created 
themselves, and the anticipated outcomes of an activity. All of these factors were in 
turn affected by personal, contextual and social attributes in a complex and inter-
twined fashion. Students’ SRL did not only follow a planned cyclical pattern as des-
cribed in many SRL theories, but also a reactive, opportunistic, chaotic pattern not 
necessarily initiated by goal setting. This likely resulted from learning opportunities 
which could suddenly present themselves at any given time in a clinical context.

After gaining an insight in how students’ SRL happens in a clinical context, we wanted 
to improve our understanding of what affect this has on students’ actual SRL behav-
ior. Therefore, in chapter 5 we presented a study using Q-methodology to see wheth-
er we could identify patterns in students SRL’ behavior in clinical contexts. We had 
74 participants sort 52 statements about SRL behavior to represent which behav-
iors best described their SRL.  After analyzing the Q-sorts of the 74 participants we 
were able to identify five characteristic patterns in SRL behavior, which we named: 
engaged, critically opportunistic, uncertain, restrained and effortful. These patterns 
described how students approached SRL and helped identify strengths and potential 
pitfalls for students who’s SRL followed a certain pattern. This provided us with the 
insight that students who portray different patterns of SRL behavior require different 
types of contextual support to maximize learning. 

Finally, in chapter 6 I provided a general discussion about the findings presented in 
this thesis. In this chapter I interpreted our findings by combing results of the studies 
presented in the other chapters, placed them within a larger theoretical framework, 
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discussed strengths and limitations of this thesis, discussed the practical implications 
of this thesis and made suggestions for future research. The clinical context is a very 
special one, and to understand how SRL happens in this context, it needs to be stud-
ied in situ. SRL is also a process different in every student and should therefore be 
supported individually in each student according to their needs and wishes. Profes-
sional relationships are vital for students’ SRL. Chapters 2 and 3 gave us an insight in 
how these relationships can be supported and what people are involved. Besides the 
importance of professional relationships, we also became aware of the importance 
of identity development for students’ SRL. Students who developed a true profes-
sional identity appeared to be able to engage in SRL following an engaged or critically 
opportunistic pattern and appeared to have a large social network to use in their 
SRL like the experienced students reported in chapter 3. As SRL is a social process, 
theories about legitimate peripheral participation and developmental space may be 
used to further advance our knowledge about SRL in clinical contexts. As this thesis 
is mainly based on studies using a qualitative methodology with data derived from 
a single cultural setting, future studies using quantitative data and data from other 
cultural settings are warranted to further improve our understanding of SRL in a clini-
cal context. However, using the findings presented in this thesis, it is evident that a 
stronger focus on identity development in undergraduate medical education is re-
quired. Students also require more individual support for their SRL. Lastly, clerkships 
should be adjusted to cater to students’ need for engaging in professional relation-
ships and facilitate longer lasting collaborations between students and staff. This can 
be achieved for instance by reducing the number of students allocated to a clinical 
department and by implementing longitudinal integrated clerkships.
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In dit proefschrift heb ik een aantal hoofdstukken geschreven om uit te leggen hoe 
geneeskundestudenten leren in de klinische context. Specifiek heb ik getracht de vol-
gende onderzoeksvraag te beantwoorden: hoe zelf-reguleren medische studenten 
hun leren in de klinische context? Hoofdstuk 1 beschrijft waarom ik heb gekozen voor 
deze onderzoeksvraag. Er zijn veel theorieën vanuit verschillende onderzoeksvelden 
die het proces van zelfregulerend leren (SRL) beschrijven. De meesten gaan hierbij 
uit van een proces bestaande uit drie of vier fasen die elkaar cyclisch opvolgen. SRL 
begint met het stellen van een doel door de lerende, waarna een strategie wordt 
gekozen om dat doel te behalen. Terwijl de lerende tracht het doel te behalen mo-
nitort de lerende de eigen voortgang, en uiteindelijk reflecteert de lerende op het al 
dan niet behalen van het doel en het SRL proces zelf, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van feedback van anderen, en dit reflecteren leidt tot nieuwe doelen en strategieën. 
Dit leerproces is erg effectief gebleken bij zowel studenten in een klaslokaal als bij 
wekplekleren. Voor het medisch onderwijs is er nog een aanvullend belang want wij 
verwachten dat dokters levenslang leren. Dit betekent dat dokters hun eigen ver-
beterpunten moeten kunnen herkennen, effectieve strategieën moete hebben om 
aan hun verbeterpunten te werken, en op dit proces kunnen reflecteren. De com-
petenties die gepaard gaan met levenslang leren zijn grotendeels dezelfde als die 
betrokken zijn bij SRL. SRL is geen individueel proces, maar gebeurt in interactie met 
de context. Daardoor heeft de context een belangrijke invloed op SRL en zou het SRL 
moeten ondersteunen. Daarom willen we beter begrijpen hoe SRL plaatsvindt in de 
klinische context.

Om het effect van de klinische context op SRL te begrijpen, beschrijf ik een studie in 
hoofdstuk 2 waarbij we hebben gekeken naar hoe dagelijkse routines in de leercon-
text van klinische studenten, klinische afdelingen, invloed hebben op het SRL van 
coassistenten. Om dit te onderzoeken hebben we een focusgroep studie gedaan. Na 
het analyseren van de data van zes focusgroepen concludeerden wij dat routines van 
klinische afdelingen het SRL van coassistenten op veel verschillende manieren kon 
beïnvloeden. In de routines die coassistenten bespraken ontdekten wij twee hoofd-
thema’s. 1) Routines van klinische afdelingen konden coassistenten helpen of belem-
meren om professionele relaties aan te gaan met anderen, en 2) routines konden 
coassistenten het gevoel geven dat er aandacht was voor hun leren. Deze routines 
benadrukten dat SRL een sociaal proces is en hoe belangrijk professionele relaties 
zijn voor het SRL van coassistenten.
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De routines uit hoofdstuk 2 gaven ons een idee hoe een klinische afdeling het SRL van 
coassistenten kan beïnvloeden, en ook gaf het wat aanwijzingen hoe coassistenten 
ervaren dat individuen hun SRL beïnvloeden. In hoofdstuk 3 hebben we hier in meer 
detail naar gekeken. Hierin beschrijf ik een interview-studie, ondersteund door de vi-
suele Pictor-methodologie, om te begrijpen hoe anderen in een klinische context het 
SRL van coassistenten beïnvloedden. Na het analyseren van 14 semigestructureerde 
interviews met coassistenten concludeerden wij dat er grote individuele verschillen 
bestaan tussen coassistenten. ‘Nieuwelingen’ hadden vaak een klein sociaal netwerk 
die het SRL beïnvloedde, voornamelijk bestaande uit arts-assistenten en andere co-
assistenten. Meer ‘ervaren coassistenten’ hadden een groter sociaal netwerk van 
mensen die ze betrokken in hun SRL. Veel van deze ervaren coassistenten reflecteer-
den op de transitie van nieuweling naar ervaren coassistent, en vertelden dat dit na 
drie tot zes maanden gebeurde. Echter, niet alle studenten ervaarden zo een transitie 
en sommige coassistenten leerden al gelijk als een ervaren coassistent.

In hoofdstuk 4 wilden we beter begrijpen hoe persoon en context interacteren en sa-
men invloed hebben op het SRL van coassistenten. We analyseerden data van 17 se-
migestructureerde interviews, ondersteund door de “Day Reconstruction Method”, 
met coassistenten van twee Nederlandse universiteiten. We vonden grote individu-
ele verschillen in hoe persoon en context samen het SRL van coassistenten kon be-
invloeden. SRL werd voortdurend beïnvloed door vier grote factoren: de doelen die 
coassistenten nastreefden, de autonomie die zij ervaarden, de leermogelijkheden 
die zij kregen of zelf creëerden, en de verwachte resultaten van een activiteit. Deze 
vier factoren werd op hun beurt door persoonlijke, contextuele en sociale factoren 
beïnvloedt op een complexe, verweven manier. Het SRL van studenten volgde niet al-
leen een gepland, cyclisch patroon zoals beschreven in vele SRL theorieën, maar ook 
een reactief, opportunistisch, chaotisch patroon welke niet per se ontstond vanuit 
het stellen van een doel. Dit laatste is waarschijnlijke een resultante van een weinig 
gestructureerde leeromgeving (in vergelijking met een klaslokaal) waar leermogelijk-
heden zich op elke denkbaar moment zich plots kunnen voordoen.

Nadat we meer inzicht hadden gekregen in hoe het SRL van coassistenten plaatsvindt 
in de klinische context wilden we beter begrijpen hoe zich dit uit in zelf-gereguleerde 
leergedrag van coassistenten. Daarom beschrijf ik in hoofdstuk 5 een studie waarin 
wij de Q-methodologie hebben gebruikt om te kijken of we patronen konden ont-
dekken in het SRL van coassistenten. In totaal hebben 74 deelnemers 52 statements 
gesorteerd over SRL zodat deze statements het beste hun SRL karakteriseerde. Na 
het analyseren van de 74 sorteringen die hieruit resulteerden konden we vijf karak-
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teristieke patronen ontdekken die we: ‘engaged’, ‘critically opportunistic’, ‘uncertain’, 
‘restrained’ en ‘effortful’ hebben genoemd. Deze patronen beschrijven hoe coassis-
tenten typisch hun SRL aanvangen en helpen te begrijpen wat sterktes en potentiële 
valkuilen van een coassistent zijn. Deze bevindingen sterkten ons idee dat studenten 
die verschillend SRL gedrag vertonen ook andere ondersteuning nodig hebben vanuit 
hun leercontext om zo veel mogelijk te leren.

In hoofdstuk 6 presenteer ik een algemene discussie over mijn bevindingen van mijn 
proefschrift. In dit hoofdstuk interpreteer ik de resultaten van de gepresenteerde stu-
dies door ze tezamen te nemen, plaats ik de bevindingen in een groter theoretisch 
kader, bediscussieer ik de sterktes en beperkingen van dit proefschrift, geef ik de prak-
tische implicaties van dit proefschrift en doe ik suggesties voor verder onderzoek. De 
klinische context is een bijzondere en om te begrijpen hoe SRL plaatsvindt in deze 
context dient het in situ te worden onderzocht. SRL is ook een proces wat verschillend 
werkt voor iedere coassistent en daarom moet iedere student op een manier worden 
ondersteund die aansluit bij eigen wensen en behoeften. Professionele relaties zijn 
van uiterst belang voor het SRL van coassistenten. Hoofdstuk 2 en 3 geven ons een 
inzicht in hoe deze relaties kunnen worden ondersteund en welke mensen coassisten-
ten allemaal betrekken in hun SRL. Naast het belang van professionele relaties, kwam 
ook het belang van identiteitsontwikkeling voor het SRL van coassistenten regelmatig 
naar voren. Het SRL gedrag van coassistenten die een professionele identiteit aan-
namen volgde vaak een ‘engaged’ of ‘critically opportunistic’ patroon, en ze maakte 
gebruik van een groot sociaal netwerk om hun SRL te ondersteunen zoals ‘ervaren co-
assistenten’ dat deden in hoofdstuk 3. SRL is een sociaal proces, daarom zou toekom-
stig onderzoek theorieën over ‘legitimate peripheral participation’ en ‘developmental 
space’ kunnen gebruiken om ons begrip van SRL in de klinische context nog verder te 
ontwikkelen. Dit proefschrift is gebaseerd op studies die voornamelijk gebruik maak-
ten van kwalitatieve onderzoeksmethoden en één culturele setting. Toekomstig on-
derzoeken die gebruik maken van kwantitatieve onderzoeksmethoden en een andere 
setting gebruiken zouden ons begrip ook nog verder kunnen ontwikkelen. Echter, de 
bevindingen van dit proefschrift geven ons ook praktische handvatten. Zo zou er meer 
aandacht moet komen voor identiteitsontwikkeling in het medisch onderwijs om het 
SRL van coassistenten te ondersteunen. Ook zou er een meer individuele aanpak moe-
ten komen voor het ondersteunen van het SRL van coassistenten. Als laatste zouden 
ook de coschappen anders moeten worden ingericht zodat ze professionele relaties 
en een langere samenwerking tussen coassistenten en anderen ondersteunen. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt door het aantal studenten per coschap te 
verminderen en door longitudinaal geïntegreerde coschappen te implementeren.
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Dit proefschrift is net zoals zelfregulerend leren het resultaat van een sociaal proces 
en ik had het nooit in mijn eentje kunnen doen. Vandaar dat ik graag een aantal 
mensen en organisaties zou willen bedanken voor hun bijdrage aan dit proefschrift.

Allereerst wil ik het Academisch Medisch Centrum (AMC) bedanken omdat zij mijn 
promotietraject hebben gefinancierd. Het AMC heeft de laatste jaren veel middelen 
gestoken in het verbeteren van het medisch onderwijs en ik hoop dat ik met dit 
proefschrift daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. De studenten van het AMC 
en een aantal van het MUMC+ wil ik bedanken voor hun tijdsinvestering in mijn on-
derzoeken. Zonder deze studenten was dit proefschrift nooit van de grond gekomen.

Uiteraard verdient mijn promotieteam een ereplaats in dit dankwoord. 

Debbie, jij bent degene die vertrouwen in mij had en mij dit promotietraject heeft aan-
geboden. Jij gaf mij veel vrijheid, en één duidelijke verwachting, dat ik binnen 4 jaar 
klaar zou zijn. Gelukkig heb ik jouw verwachting waar kunnen maken. Dit is mede ge-
lukt doordat jij altijd met een open blik interessante aanknopingspunten zag en door-
dat jij mij hielp naar het praktische belang te kijken als ik dreigde te verzanden in theo-
rie. Enorm bedankt hiervoor.

Cees, jij was mijn promotor op afstand, die het grotere geheel vanuit een helikopterblik 
bekeek en bijstuurde wanneer nodig. Vaak gaf jij als eerste feedback op mijn stukken, 
ook al stuurde ik een geheel artikel op vrijdagmiddag, op zaterdag had ik jouw feed-
back meestal al binnen. Hierdoor heb ik goed de vaart kunnen houden in mijn traject. 
Enorm bedankt hiervoor.

Esther, jij was mijn dagelijks begeleider en mijn grote mentor op het gebied 
van kwalitatief onderzoek. Ik heb heel veel geleerd van je en genoot altijd van 
onze wekelijkse gesprekken. Jij liet mij immer reflecteren en redeneren zodat 
ik uiteindelijk zelf tot een oplossing kwam die ik nooit had gevonden zonder 
jouw hulp. Jij was altijd kritisch en constructief, en wist mij te motiveren op mo-
menten dat ik het even niet meer zag zitten. Jouw bijdrage is op alle vlakken van 
grote waarde geweest voor de kwaliteit van de onderzoeken die in dit proef-
schrift staan en ik heb genoten van onze samenwerking. Enorm bedankt hiervoor. 
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Pim, jij was mijn copromotor op afstand, ondanks dat je grotendeels in de kliniek 
werkzaam bent gaf je ook altijd enorm snel feedback op mijn stukken. Er zijn denk ik 
weinig personen die zoveel theoretische kennis over medisch onderwijs hebben als 
jij. Ik heb genoten van onze discussies over verschillende theorieën en jouw inbreng 
is heel belangrijk geweest voor de kwaliteit van de onderzoeken die in dit proefschrift 
staan. Enorm bedankt daarvoor.

Ik wil ook graag mijn mede kamergenoten Joost, Esther, en Nelleke bedanken 
voor de leuke gesprekken die we hebben gevoerd. Vaak inhoudelijk interessant, 
 vaak heel gezellig en soms gewoon om even frustraties te spuien. Het was een voor-
recht jullie kamergenoot te mogen zijn. Joost en ik begonnen samen 4 jaar terug als 
promovendi bij Debbie en Joost en ik hebben dan ook het hele promotietraject tra-
ject parallel aan elkaar gedaan. In die tijd heb ik heel veel van je geleerd Joost, zowel 
theoretische kennis over bijvoorbeeld Job-demands en Job resources, als ogenschijn-
lijk nutteloze feitje. In de tijd ben ik je nog veel beter leren kennen en niet alleen op 
het AMC waren we kamergenoten, maar ook tijdens congressen wat altijd gezellig 
was. Ik ben nog steeds vereerd dat jij mijn getuige wilde zijn bij mijn huwelijk.

Irene, Joost en Job wil ik ook bedanken voor hun mede-auteurschap van respectieve-
lijk hoofdstuk 2, 4 en 5. Mijn vaste promotieteam was erg goed en vulde elkaar goed 
aan, maar jullie expertise en hulp heeft geholpen de onderzoeken besproken in deze 
hoofdstukken naar een nóg hoger niveau weten te tillen, bedankt daarvoor.

Naast mijn kamergenoten heb ik ook veel interessante inhoudelijke discussies en ple-
zier gehad met de andere onderzoekers van onze afdeling die aansloten bij de TALC. 
Het wekelijks op hoog niveau discussiëren over onderzoeken die een totaal andere 
kant van het medisch onderwijs betreffen dan ik zelf mee bezig was heeft mijn kennis 
enorm verbreed. Daarnaast was het ook altijd heel erg gezellig!

Ik wil ook de onderzoekers die aansloten bij de ‘Journal Club’ en bij de ‘IT besprekin-
gen’. Ook van de discussies met jullie heb ik veel geleerd en toen ik mijn onderzoeken 
bij jullie presenteerde kreeg ik veel constructieve vragen en nuttige feedback.

De niet-onderzoekers van het Center for Evidence Based Education van AMC wil ik 
ook graag noemen. Het was altijd leuk om met jullie te praten over waar jullie mee 
bezig waren en jullie waren er altijd om mij te helpen als ik een vraag had over de 
gang van zaken in het AMC.
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De paranimfen betrokken bij de daadwerkelijke promotieplechtigheid wil ik ook 
graag bedanken voor hun hulp. Joost en Ties, ik heb er het grootste vertrouwen dat 
we met jullie organisatorische capaciteiten en creatieve ideeën er samen een mooie 
dag van zullen maken. 

Ik heb ooit als grapje gezegd dat ik dit proefschrift best in een ringband zou willen 
afleveren omdat ik totaal geen verstand heb van het opmaken van een proefschrift. 
Gelukkig heeft Joost van der Lans mij hierbij geholpen en is dit mooie boekje het 
resultaat geworden van zijn inspanning.

Mijn ouders, familie en vrienden wil ik hier ook bedanken. Jullie vroegen altijd geïn-
teresseerd hoe het ging en waar ik mee bezig was. Ik begrijp best dat dit voor jullie 
waarschijnlijk een ver-van-mijn-bed show was, maar door jullie oprechte interesse 
heb ik mij altijd gesteund gevoeld. Jullie hielpen mij ook te ontspannen tussen alle 
promotiewerkzaamheden door (bijvoorbeeld bij Ajax wedstrijden) wat ik zeker ook 
nodig heb gehad.

Als laatste wil ik Zozan bedanken. Toen ik begon met promoveren was jij al een tijdje 
mijn vriendin, niet lang daarna zijn we gaan samenwonen en nu mag ik je zelfs mijn 
vrouw noemen. Ik kon altijd mijn hart luchten bij jou en je was er altijd voor me. Je 
was er voor me toen ik helemaal hyper op het vliegveld van Las Vegas stond aan het 
begin van onze vakantie en ik hoorde dat mijn eerste artikel was geaccepteerd, en je 
was er ook voor me toen ik het promoveren even niet meer zag zitten na een afgewe-
zen artikel zonder opgaaf van reden. Jij hielp mij voor ogen houden waarom ik wilde 
promoveren en met wat ik uiteindelijk wil bereiken in het leven. Zonder jou had ik dit 
proefschrift nooit voor elkaar gekregen.
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Joris Berkhout was born in Amsterdam, The Netherlands, on June 25th 1986. He 
attended high school at the Berlage Lyceum in Amsterdam, following a bilingual 
(English-Dutch) curriculum. He graduated in 2004, also getting an International 
Baccalaureate in English on the A2 level. In September 2004 he started his medicine 
study at the Academic Medical Center-University of Amsterdam (AMC-UvA). During 
his study, Joris was actively involved in the AMC-UvA student organization fulfilling a 
board member role in 2005-2006. He was also actively involved in medical education, 
being a member of the AMC-UvA student counsel in 2007-2008 and 2010-2011, 
and being a member of the faculty’s clinical students counsel in 2010-2011. Whilst 
being a medical student Joris was also involved in a study regarding fronto-temporal 
dementia and amyotrophic lateral sclerosis and wrote a thesis on the finger- and 
foot-tapping speed of patients with motor neuron diseases and in healthy controls. 
Joris received his MD degree in 2013, whilst already being enrolled in the project 
leading to this thesis which he started in august 2012. During the last four years Joris 
has been involved in several research projects as are described in this thesis, and 
other projects as can be read in the portfolio section. After completing this thesis, 
Joris is looking to go back to practicing medicine, and meanwhile trying to stay active 
in the field of medical education research. Joris is married to Zozan Ejder with whom 
he lives in Amsterdam. 
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Summary of PhD training, conference attending and presentations, teaching 
activities, parameters of esteem, and publications.

Name PhD Student: Joris Berkhout 
PhD period: 01-08-2012 untill 01-08-2016 
Name PhD supervisors:  Prof. Dr. A.D.C. Jaarsma, Prof. Dr. C.P.M. van der Vleuten,  
Dr. E. Helmich, Dr. P.W. Teunissen

Courses

Course  

- Statistics One  
(MOOC, Stanford university no certificate) 

- Leren van de accreditatie: Medisch onderwijs en de toekomst 

- Workplace-Based Assessment 

- Onderzoek van Medisch Onderwijs 

- The AMC World of Science 

- Clinical Epidemiology 

- Scientific Writing in English for Publication 

- Project Management 

- BHV-Geen directe patiëntenzorg 

Year 

10-2012 
 

04-2013 

08-2013 

10-2013 

11-2013 

03-2014 

03-2014 

06-2014 

02-2016 

Workload 

 1.25 ECTS 
 

0.25 ECTS 

0.13 ECTS 

2.50 ECTS 

0.71 ECTS 

0.92 ECTS 

1.50 ECTS 

0.57 ECTS 

0.13 ECTS 
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Conferences

Conference presentations 

- ROGANO meeting 2013 
Oral presentation: How do clerks self-regulate their 
learning experience? 

- NVMO 2013 
Poster presentation: Informeel zelfregulerend leren in de 
coschappen: Wat doen coassistenten nou eigenlijk? 

- AMEE 2014 
Research paper: Using self-regulated learning as a 
perspective to view student activities in the clerkships 

- NVMO 2014 
Wetenschappelijke paper: Zelfregulerend leren tijdens de 
coschappen bij studenten uit een PGO en een meer 
traditioneel curriculum. 

- PhD/MME Research Day 2015 
Poster presentatie: Patterns in students’ self-regulated 
learning behavior in the clinic 

- Onderwijsmiddag Desideriusschool Erasmus MC 
Het zelfregulerend leren van coassistenten 

- NVMO 2015 
Wetenschappelijke paper:  Patronen in het zelfregulerend 
leergedrag van coassistenten; een Q-studie. 

- NVMO 2015 
Workshop: De Q-methodologie; een originele mixed-
methods methodologie voor het doen van onderzoek naar 
percepties 

- Onderwijsdag Spaarne Gasthuisacademie 
Plenaire lezing: We leren in het ziekenhuis…..vooral wat we 
zelf willen! 

- APMEC 2016 
E-poster presentatie: Patterns in clinical students’ self-
regulated learning behavior: A Q-methodology study 

- Stadieadviseurs Overleg Geneeskunde-dag 2016 
Plenaire lezing: Diversiteit en het zelfregulerend leren van 
coassistenten 

- AMEE 2016 
Research paper: From pinball to snowball: how others 
affect clinical students’ self-regulated learning  

Year 

08-2013 
 
 

11-2013 
 
 

08-2014 
 
 

11-2014 
 
 
 

03-2015 
 
 

04-2015 
 

11-2015 
 
 

11-2015 
 
 
 

12-2015 
 
 

01-2016 

 
 
04-2016 
 
 

08-2016 

Workload 

0.5 ECTS 
 
 

0.5 ECTS 
 
 

0.5 ECTS 
 
 

0.5 ECTS 
 
 
 

0.5 ECTS 
 
 

0.5 ECTS 
 

0.5 ECTS 

 
 
0.5 ECTS 
 
 
 

0.5 ECTS 
 
 

0.5 ECTS 

 
 
0.5 ECTS 
 
 

0.5 ECTS 
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Conference attendance 

- Earli SIG-1 (Brussels, day 1 only) 

- NVMO 2012 

- Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar 
onderwijspraktijk 

- NVMO Promovendidag 2013 

- ROGANO meeting 2013  

- AMEE 2013 

- NVMO 2013 

- NVMO Promovendidag 2014 

- AMEE 2014 

- NVMO 2014 

- PhD/MME Research Day Münich 2015 

- Onderwijsmiddag Desideriusschool Erasmus MC 

- NVMO Promovendidag 2015 

- NVMO 2015 

- APMEC 2016 

- Professional Performance 2010-2020 

- NVMO Promovendidag 2016 

- AMEE 2016 

Year 

08-2012 

11-2012 

01-2013 
 

04-2013 

08-2013 

08-2013 

11-2013 

04-2014 

08-2014 

11-2014 

03-2015 

04-2015 

04-2015 

11-2015 

01-2016 

02-2016 

04-2016 

08-2016 

Workload 

0.25 ECTS 

0.50 ECTS 

0.13 ECTS 
 

0.25 ECTS 

0.50 ECTS 

0.75 ECTS 

0.50 ECTS 

0.25 ECTS 

0.75 ECTS 

0.50 ECTS 

0.25 ECTS 

0.13 ECTS 

0.25 ECTS 

0.50 ECTS 

0.50 ECTS 

0.13 ECTS 

0.25 ECTS 

0.75 ECTS 

Other 

- Inter-universitaire Journal Club 

- Into-theory meeting of department 

- Organisation NVMO Promovendidag 2013 

- Organisation NVMO Promovendidag 2014 

- Organisation NVMO Promovendidag 2015 

Year 

2012-2016 

2012-2016 

04-2013 

04-2014 

04-2015 

Workload 

4 ECTS 

4 ECTS 

1 ECTS 

1 ECTS 

1 ECTS 
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Teaching activities

Parameters of esteem

Lecturing 

- Summer School honours master programme, teaching: 
“leer- en doceerstijlen” 

Year 

2013 - 2015 

Workload 

0.75 ECTS 
 

Tutoring, Mentoring 

- Tutoring bachelorthesis groups  

- Mentoring 6 honours master students 

Year 

2013-2016 

2012-2016 

Workload 

3 ECTS 

6 ECTS 

Supervising  

- Honours master students’ research project on the 
development of self-regulated learning skills in the 
bachelor of medicine 

Year 

2014-2016 

Workload 

3 ECTS 

Other 

-  Organization honours-master programme 
 

- Basis Kwalificatie Onderwijs 

Year 

09-2012 – 
02-2014 

2015-2016 

Workload 

 4.5 ECTS 
 

3 ECTS 

 

Awards 

- Nominated for best scientific presentation NVMO conference  2015  
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Peer reviewed 

- Berkhout JJ, Helmich E, Teunissen PW, Van den Berg JW, van der Vleuten 
CPM,  Jaarsma ADC. Exploring the factors influencing clinical students’ self‐
regulated learning. Medical Education 2015,49(6):589-600. 

- Van den Berg JW, Verberg CPM, Berkhout JJ, Lombarts MJMH, Scherpbier 
AJJA, Jaarsma ADC. A qualitative interview study on the positive well-being 
of medical school faculty in their teaching role: job demands, job resources 
and role interaction. BMC Research Notes 2015,8:401.  

- Berkhout JJ, Helmich E, Teunissen PW. The complex relationship between 
student, context and learning outcomes. Medical Education 2016,50(2)164-
166. 

- Berkhout JJ, Teunissen PW, Helmich E, Van Exel J, van der Vleuten CPM, 
Jaarsma ADC. Patterns in clinical students’ self-regulated learning behavior: 
a Q-methodology study. Advances in Health Sciences Education 2016, E-
publication ahead of print. 

- Berkhout JJ, Helmich E, Teunissen PW, van der Vleuten CPM, Jaarsma ADC. 
How clinical medical students perceive others to influence their self-
regulated learning. Medical Education, accepted for publication. 

- Berkhout JJ, Slootweg IA, Helmich E, Teunissen PW, van der Vleuten CPM, 
Jaarsma ADC. Routines of clinical departments that influence students’ self-
regulated learning. Under review. 

Year 

 2015 
 
 

2015 
 
 
 

2016 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 

2016 
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