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Dit proefschrift richt zich op de vraag hoe artsen en onderzoekers in 
de medische wetenschappen een professionele identiteit ontwikkelen 
als docent. Op het moment dat een arts of onderzoeker 
onderwijstaken krijgt, zal hij of zij naast de professionele identiteit 
als arts of onderzoeker ook een professionele identitiet als docent 
ontwikkelen; een docentidentiteit. Het beeld dat ze hebben van 
zichzelf als docent is voor docenten een belangrijke bron voor de 
keuzes die ze maken.  

Onderzoek in het primair en secundair onderwijs heeft laten 
zien dat het ontwikkelen van een docentidentiteit een moeilijk 
proces kan zijn, omdat docenten soms moeten omgaan met 
tegenstrijdige verhalen over het docentschap. Hoewel er veel 
onderzoek is naar de manier waarop docenten in het primair of 
secundair onderwijs een docentidentiteit ontwikkelen, is onderzoek 
onder universitair docenten, en met name onder docenten in het 
medische domein, relatief schaars. Om medische docenten goed te 
kunnen ondersteunen, is meer begrip nodig van de manier waarop 
zij zich verhouden tot de verhalen die bestaan over het docentschap 
en de processen die een rol spelen in het ontwikkelen van een 
docentidentiteit. 

Docentprofessionalisering kan een belangrijke rol spelen in de 
ondersteuning van de professionele identiteitsontwikkeling van 
medisch docenten. Inzicht in de manier waarop 
docentprofessionalisering een dergelijke bijdrage kan leveren, 
ontbreekt echter. Ook is de vraag of de bijdragen van 
docentcursussen en docentcommunities verschillend zijn, nog 
onbeantwoord.  

Dit proefschrift levert een bijdrage aan het vullen van deze 
leemtes, door inzicht te bieden in de processen die betrokken zijn bij 
de professionele identiteitsontwikkeling van universitair docenten in 
het algemeen en medisch docenten in het bijzonder, en in de rol die 
docentcursussen en docentcommunities kunnen spelen in de 
ondersteuning van dit proces. Op die manier wil het een bijdrage 
leveren aan de ondersteuning van docenten in het medisch 
onderwijs. De centrale vraag van dit onderzoek was: Hoe 
ontwikkelen universitaire docenten, en medische docenten in het 
bijzonder, een docentidentiteit en welke rol spelen 
docentprofessionaliseringsactiviteiten in de ondersteuning van dit 
proces?  
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De onderzoeksvraag werd benaderd vanuit de sociaal-
culturele theorie, die ervan uitgaat dat docenten hun professionele 
identiteit ontwikkelen in relatie tot hun sociale context, waarbij ook 
de mate waarin de docentrol door de omgeving wordt gewaardeerd 
een rol speelt. Om te beschrijven hoe docenten zelf met die 
waardering omgaan bij het creëren van hun identiteit, werd in één 
van de studies de sociaal-culturele theorie gecombineerd met de 
theorie van het dialogische zelf. 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn een 
systematische literatuurstudie en drie empirische studies uitgevoerd. 
De empirische studies maakten gebruik van observaties, 
semigestructureerde interviews, logboeken en vragenlijsten, zodat 
een rijke en authentieke beschrijving gemaakt kon worden van de 
manier waarop docenten zichzelf zien in relatie tot hun context. 
Deze triangulatie van dataverzamelingsmethoden was bovendien 
nodig om de processen die betrokken zijn bij identiteitsontwikkeling 
in al hun complexiteit te kunnen begrijpen. Het onderzoek werd 
uitgevoerd bij één van de academische medisch centra in Nederland, 
twee respectievelijk zeven jaar na de invoering van een nieuw 
studentgecentreerd curriculum in de bachelor opleiding 
geneeskunde. In dit nieuwe studentgecentreerde curriculum ligt de 
nadruk op leren in kleine groepen, die begeleid worden door 
docenten afkomstig van alle afdelingen van het centrum en uit alle 
lagen van de hiërarchie, dus niet alleen door universitair docenten en 
hoogleraren, maar ook door promovendi, postdocs, en soms ook 
full-time docenten.  

Om beter te begrijpen op welke manier de academische 
context de identiteitsontwikkeling van docenten in het medisch 
onderwijs ondersteunt of belemmert, en welke onderliggende 
psychologische processen daarbij een rol spelen, is eerst een 
systematische literatuurstudie uitgevoerd van wetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot universitair docenten van alle 
academische disciplines (hoofdstuk 2). Hoewel dit 
onderzoeksdomein de laatste jaren groeiende is, was dit onderzoek 
nog niet eerder op transparante en systematische wijze in een 
overzichtsstudie bijeengebracht. Op basis van expliciete in- en 
exclusiecriteria selecteerden we 59 studies gepubliceerd in 
internationale wetenschappelijke tijdschriften. Omdat deze studies 
voornamelijk gebaseerd bleken op kwalitatieve 
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onderzoeksmethoden, zijn de studies met behulp van een 
kwalitatieve analysemethode gesynthetiseerd.  

Uit de literatuurstudie bleek dat het ontwikkelen van een 
docentidentiteit in de context van hoger onderwijs niet altijd soepel 
verloopt. Verscheidene contextfactoren dragen in positieve zin bij 
aan de ontwikkeling van de docentidentiteit: met name het contact 
met studenten en docentprofessionaliseringsactiviteiten worden 
door docenten als identiteitsbevestigend ervaren. De bredere 
context van het hoger onderwijs bleek eerder een belemmering te 
vormen voor het ontwikkelen van een identiteit als docent, vanwege 
de hogere waardering van onderzoek en vanwege het dominante 
neoliberale management discours. De directe werkomgeving 
tenslotte, werd ofwel als versterkend ofwel als beperkend ervaren, 
afhankelijk van de waardering voor onderwijs op de afdeling. Vijf 
psychologische processen bleken betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling van een docentidentiteit: het ervaren van waardering, 
verbondenheid, competentie, en betrokkenheid en het zich kunnen 
voorstellen van een toekomstige carrière in het onderwijs.  

De volgende studie betrof een kwalitatief empirisch 
onderzoek naar de manier waarop beginnende docenten in het 
medisch onderwijs hun docentrol integreren in hun identiteit 
(hoofdstuk 3). De spanningen die beginnende medische docenten 
ervaren werden onderzocht, evenals de verhalen die docenten 
construeren om die spanningen te overwinnen. Achttien beginnende 
medische docenten werden twee keer geïnterviewd en hielden over 
een periode van zeven maanden een logboek bij. De 
onderzoeksvraag werd beantwoord met behulp van de sociaal-
culturele theorie en de theorie van het dialogische zelf. Volgens de 
eerstgenoemde theorie wordt identiteit ontwikkeld binnen een 
context, die ook wel figured world genoemd wordt: een sociaal en 
cultureel geconstrueerde betekeniswereld waarin bepaalde 
betekenissen worden toegekend aan activiteiten en rollen en waar 
bepaalde identiteiten meer worden gewaardeerd dan andere.  

Het onderzoek toonde aan dat een soepele integratie van de 
docentrol in de identiteit van de medisch docenten werd belemmerd 
door hun idee dat in de figured worlds van onderzoek en 
gezondheidszorg het onderwijs wordt gezien als een rol met weinig 
status. Sommige docenten bleken aanzienlijke spanningen te ervaren 
als gevolg van dit idee, maar anderen toonden veerkracht en bleken 
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in staat creatief om te gaan met de negatieve associaties die zij 
ervoeren met betrekking tot het onderwijs. Een opmerkelijk 
resultaat van het onderzoek was dat in de beleving van de docenten 
de figured world van onderwijs veel minder uitgesproken en 
ontwikkeld is dan de figured worlds van onderzoek en 
gezondheidszorg. De docenten gebruikten vijf verschillende 
identiteitsverhalen om de docentrol te integreren in hun identiteit, 
waarbij de identiteitsposities van docent, arts en onderzoeker op 
verschillende manieren bleken te worden gecombineerd, 
opgenomen of afgewezen: (1) het vormen van een coalitie tussen de 
docentpositie en de andere identiteitsposities; (2) het vasthouden aan 
andere identiteit posities (geen integratie van de docentrol); (3) 
benadrukken van de tegenstellingen tussen de docentpositie en de 
andere identiteitsposities; (4) het vormen van een coalitie tussen de 
docentpositie en een derde positie van coördinator; en (5) het 
innemen van een meta-positie door het belang van status te 
bagatelliseren.  

Omdat docentcommunities een relatief onbekende en in de 
wetenschappelijke literatuur weinig beschreven vorm van informele 
docentprofessionalisering is, voerden we vervolgens eerst een 
verkennende kwalitatieve studie uit naar de rol van 
docentcommunities in de professionele ontwikkeling van de 
medische docenten (hoofdstuk 4). In deze studie onderzochten we 
de processen die deze docentcommunities effectief maken in het 
ondersteunen van collegiaal leren. Twee docentcommunities met in 
totaal negentien deelnemers werden gevolgd, docentcommunities 
gericht op de ondersteuning van tutoren in het recent 
geïntroduceerde studentgecentreerd curriculum in de bachelor 
opleiding geneeskunde. De interacties binnen de docentcommunities 
werden geobserveerd en semigestructureerde interviews werden 
gehouden met tien van de deelnemers.  

Het onderzoek toonde aan dat de informele 
docentcommunities niet alleen de professionele ontwikkeling van de 
docenten ondersteunden, maar ook hun docentidentiteit versterkten. 
De docentcommunities vormden voor de docenten een plek waar ze 
hun vragen, oplossingen en interpretaties konden delen met collega’s 
en waar ze zich zodoende een steeds rijker beeld konden vormen 
van de rol van tutor. Ook boden de docentcommunities de 
mogelijkheid om impliciete kennis te expliciteren en een 
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referentiekader te vormen voor hun eigen ervaringen. Bovendien 
leidde deelname aan de docentcommunities tot een versterkt gevoel 
van verbondenheid onder de docenten. 

Tot slot deden we een studie naar de manier waarop 
docentcursussen respectievelijk docentcommunities een rol kunnen 
spelen in de versterking van de docentidentiteit en beschreven we de 
onderliggende processen daarbij (hoofdstuk 5). In een mixed-methods 
design met een centrale plaats voor kwalitatieve methoden 
onderzochten we twee groepen deelnemers van een docentcursus en 
twee docentcommunities (n=37). Er werden data verzameld met 
behulp van observaties, interviews, logboeken en vragenlijsten 
(n=23).  

Uit deze laatste studie bleek dat zowel docentcursussen als 
docentcommunities de docentidentiteit van de deelnemers 
versterken, maar op verschillende manieren. De docentcursussen 
leidden vooral tot een positiever beeld van het beroep van docent bij 
de deelnemers en tot een grotere herkenning van hun 
onderwijskwaliteiten bij anderen. De docentcommunities leidden 
vooral tot een versterkt gevoel van verbondenheid. Beide vormen 
van docentprofessionalisering leidden bovendien tot een groter 
gevoel van competentie bij de deelnemers. Behalve aan een 
bevestigde docentidentiteit leken beide bovendien bij te dragen aan 
een vergrote agency; ze leken meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun rol en meer intiatieven om die verantwoordelijkheid ook 
vorm te geven.  

Op basis van de verschillende studies in dit proefschrift 
kunnen we drie conclusies trekken (hoofdstuk 6). De eerste 
conclusie is dat bij medisch docenten de ontwikkeling van een 
docentidentiteit wordt belemmerd doordat in hun beleving vooral 
negatieve collectieve verhalen en nauwelijks positieve verhalen over 
onderwijs worden verteld. Echter, medische docenten blijken ook 
veerkrachtig te zijn in het omgaan met deze verhalen en ze op een 
creatieve manier aan te passen en in te passen in hun eigen 
identiteitsverhalen. De tweede conclusie is dat er verschillende 
processen betrokken zijn bij professionele identiteitsontwikkeling: 
de ervaring van waardering, verbondenheid, competentie, en 
betrokkenheid en het zich kunnen voorstellen van een toekomstige 
carrière in het onderwijs. Sommige van deze processen werden 
bevestigd en gevalideerd in onze empirische studies naar 
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docentprofessionaliseringsactiviteiten. Het proefschrift biedt 
daarmee een aantal aanknopingspunten voor de ondersteuning van 
medisch docenten en andere docenten in het hoger onderwijs. De 
derde conclusie is dat identiteitsontwikkeling kan worden versterkt 
in zowel formele als informele vormen van 
docentprofessionalisering, zij het dat de wijze waarop deze 
resultaten worden bereikt in de twee benaderingen verschillend zijn.  

Op basis van het onderzoek kunnen we concluderen dat 
medische docenten op vier manieren kunnen worden ondersteund: 
door het creëren van een gemeenschap van docenten en andere 
betrokkenen bij het onderwijs, door het benadrukken van het belang 
en de complexiteit van het docentenvak, door het creëren van de 
juiste omstandigheden voor competentie- en expertiseontwikkeling, 
en door het creëren van beloningen en stimulansen voor de 
ontwikkeling en verbetering van het onderwijs.
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