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Groenen Gezondheidszorgpsychologie (info) 2022 - heden 

Psycholoog 

• Diagnostiek: voeren van intakegesprekken, ontwikkelingsanamnese, neuropsychologisch onderzoek, IQ-test afname, 

afname van vragenlijsten. Verslaglegging in psychologisch rapport en voeren van terugkoppelingsgesprek. 

• BAPD-certificaat: verwacht november 2022 

 

Maastricht University SHE (info) & EDLAB (info) 2011 - 2022 

Onderzoeker 

• Uitvoer en beschrijven van literatuuronderzoek en documentanalyse, zowel systematisch (‘rapid review’) of als ingang 

voor een lopend onderzoek.  

• Kwalitatieve dataverzameling. Opzet, benadering van participanten, voorbereiding van topiclijst, afname en registratie 

van fysiek of online interviews of focusgroepen, (laten) transcriberen van audio opnames. 

• Kwalitatieve data-analyse. Coderen van transcripten (vanuit een theoretisch framework of bottom-up), thematische 

analyse, leiden van ronde-tafelgesprekken op congres, beschrijven van bevindingen in rapport of artikel. 

• Presenteren van (tussentijdse) bevindingen aan betrokkenen in klein verband alsook op grotere schaal op een congres. 

• Klinische toepassing. Samenwerken met de zorgprofessionals op de werkvloer voor het implementeren en evalueren van 

een debriefing tool op SEH. 

Project Coördinatie / Liaison 

• Coördineren van Erasmus+ project met internationale partners. 

• Ondersteuning commissie bij subsidieverstrekking. 

• (Mede) organiseren van (internationale) conferentie. 

• Ondersteunen van cursusadministratie, ontwerp cursusmateriaal. 

Onderzoeksassistent 

• Kwantitatieve studie (master thesis): Verzameling van accelerometer data en cognitieve testen op ROC’s, statistische 

analyse in SPSS. 

• Assistentie PhD kandidaat bij kwalitatieve studie: observeren focusgroepen, coderen, analyse transcripten, meelezen bij 

schrijven artikel. 

• Secundaire kwalitatieve analyse: coderen internationale transcripten, (mede) construeren theoretisch model en 

meelezen bij schrijven artikel. 

Tutor/Trainer 

• Een tutor begeleid studenten tijdens fysieke onderwijsgroep momenten de gehele cursusperiode, waarbij het stimuleren 

van discussie en verdieping van de studiestof centraal staat, volgens het Probleem Gestuurd Onderwijs.  

• Een trainer begeleidt, oefent met en toetst studenten in academische vaardigheden, in intensieve, uitgebreide 

onderwijsmomenten. 

 

 

"Deze sociale, empathische, hardwerkende onderzoeker met 

ervaring in (medisch) onderwijs/psychologie, is op zoek naar 

een nieuwe uitdaging. Ik ben analytisch en werk graag 

(samen) met mensen, en heb de wens om mijn achtergrond 

in ontwikkelingspsychologie en mijn nieuwsgierigheid en 

creativiteit in te zetten” 

 

 

Anne van Dijk 

Werkervaring 

https://www.linkedin.com/in/anne-van-dijk-506b0334/
https://www.ggzp.nl/
https://she.mumc.maastrichtuniversity.nl/she-graduate-school-0
https://edlab.nl/
https://www.linkedin.com/in/anne-van-dijk-506b0334/
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MSc. Developmental Psychology | Maastricht University 2019 - 2020 

(Neuro)Biologische en genetische factoren van cognitieve ontwikkeling. 
Thesis: Relatie tussen bewegen en leren in het hoger onderwijs (info) 
 

BSc. Gezondheidswetenschappen | Maastricht University 
Thesis: Cognitieve distorsies in depressieve stoornis 
Major: Geestelijke Gezondheidskunde en Biologie, Minor: GGZ-therapie 

2007 - 2011 

 

Propedeuse Geneeskunde | Radboud Universiteit  2005 - 2007 

Vakken: Anatomie, Fysiologie, Celbiologie, Statistiek, Klinische stage   

Chim, H.Q. & Van Dijk, A. (2022). Advancing good practices in blended education that support 

the problem-based learning (PBL) principles: constructive, contextual, collaborative, and self-

directed learning (CCCS). Maastricht, Nederland: Universiteit Maastricht, EDLAB.  (info) 

 

Sehlbach, C.; Van Dijk, A.; Teunissen, P.W. (2021). Periodiek Registratie Certificaat (PRC): 

Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven. 

Opdracht onderzoek scholingsprogramma’s en alternatieven ministerie VWS, kenmerk 

217424. 11-06-2021. (rapport) 

 

Schillings, M., Roebertsen, H., Savelberg, H., van Dijk, A., & Dolmans, D. (2021). Improving 

the understanding of written peer feedback through face-to-face peer dialogue: Students’ 

perspective. Higher Education Research & Development, 40(5), 1100-1116. (artikel) 

 

Gordon, L., Teunissen, P. W., Jindal-Snape, D., Bates, J., Rees, C. E., Westerman, M., ... & van 

Dijk, A. (2020). An international study of trainee-trained transitions: Introducing the 

transition-to-trained-doctor (T3D) model. Medical Teacher, 42(6), 679-688. (artikel) 

 

Van Dijk, A.; Heyligers, I. (2016). En het klinische werk dan? Individualisering in de medische 

vervolgopleiding. Federatie Medisch Specialisten. (info) 

Vaardigheden 

MS Office – SPSS – Atlas.ti 

 

Cursussen 

• Academic Writing 

• Project management 

• Tutor/Trainer academic 

setting 

Opleiding 

Talen 

Nederlands (Moedertaal) 

Engels (Professioneel) 

Frans &Duits (Basis) 

 
 

Vrije tijd en Interesses 
Zingen, gitaar & piano 
spelen; yoga, squash, salsa 
dansen, zwemmen; toneel; 
wandelen 
 

Publicaties 

https://www.ou.nl/en/onderzoek-onderwijswetenschappen-phit2learn
https://edlab.nl/edvance/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/11/periodiek-registratie-certificaat-analyse-van-de-werking-van-huidige-scholingsprogrammas-toetsing-en-alternatieven
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2020.1798889
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142159X.2020.1733508?journalCode=imte20
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/vws-enthousiast-over-resultaten-project-rio

