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Geachte leden van het opleidingsteam Geneeskunde, geachte prof. dr. Ravesloot,
Met genoegen heeft de Studentenraad kennis genomen van het ‘Plan van Aanpak uitgaande
studentenmobiliteit 2015-2019’, waarin maatregelen worden beschreven om internationalisering binnen de
bachelor- en masteropleiding Geneeskunde te bevorderen. De Studentenraad steunt het initiatief, maar wil aan
de hand van het plan nog een aantal aanbevelingen doen.
Allereerst heeft de Studentenraad bemerkt dat veel van de tussentijdse doelen in het rapport waarvoor de
geplande deadline al is verstreken nog niet zijn behaald. Hierbij wil hij het OTgen graag twee concrete
voorbeelden geven; volgens het rapport moet in de bachelor een jaarlijkse enquête worden afgenomen om de
interesse voor internationalisering onder studenten te peilen (hoofdstuk 3, deel A 1.1), waarbij de eerste
enquête in studiejaar 2014-2015 zou worden afgenomen. De Studentenraad heeft geconstateerd dat deze
enquête vorig jaar en ook dit studiejaar (nog) niet is afgenomen. Ook wordt er in het rapport geopperd om
het coschap kindergeneeskunde uit te breiden in het buitenland, door bijvoorbeeld plekken te creëren in
Leuven, Gent en Paramaribo, maar zijn er, bij kennis van de SR, tot dusver nog geen plekken gerealiseerd. Dit
is momenteel juist gewenst, omdat deze plekken naast een toename van internationalisering helpen het huidige
tekort van coschapplekken Kindergeneeskunde te beperken. Hoewel de Studentenraad zich er van bewust is
dat de langdurige afwezigheid van de buitenlandcoördinator (mw. Lenoir) een rol heeft gespeeld in het tot
dusver niet realiseren van de doelen uit het rapport, vindt hij het van belang dat de doelen vanaf nu actief
worden nagestreefd, zeker nu er een plaatsvervangende buitenlandcoördinator is aangesteld. Daarbij stelt hij
voor om een permanente werkgroep ‘Internationalisering’ te realiseren, die hierop kan toezien.
Daarnaast constateert de Studentenraad dat er zowel in Epicurus en tijdens de coschappen weinig ruimte voor
studenten is om naar het buitenland te gaan. In de coschappen kunnen coassistenten alleen tijdens het
keuzecoschap er echt voor kiezen om naar het buitenland te gaan, daar de coschappen Kindergeneeskunde in
België onder de copakketloting vallen en dus niet als een echte keus gezien kunnen worden. De Studentenraad
wil daarom het opleidingsteam Geneeskunde verzoeken erop toe te zien dat er voor gemotiveerde studenten
voldoende mogelijkheden worden gecreëerd voor mobiliteit naar het buitenland. Zo wordt in het rapport in
hoofdstuk 3, deel A 1.3 het plan beschreven om op zoek te gaan naar medische opleidingen in het buitenland
die, in de periode van het keuzeonderwijs aan het einde van het tweede jaar en de bachelorthesis aan het begin
van het derde jaar, keuzevakken kunnen aanbieden respectievelijk begeleiding voor de bachelorthesis kunnen
geven voor AMC-studenten. De Studentenraad vraagt zich af of dit doel al is gerealiseerd, opdat deze
mogelijkheden al bestaan voor de eerste studenten van Epicurus.
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Concluderend stelt de Studentenraad dat de doelen die in het plan zijn beschreven, mooie en realistische
doelen zijn maar dat de uitvoer van deze plannen op dit moment te wensen over laat. Hij adviseert het
opleidingsteam Geneeskunde om 1) scherper toe te zien om de doelen alsnog binnen de reeds bepaalde
tijdspaden te behalen en 2) tot het instellen van een blijvende werkgroep ‘Internationalisering’ om de
inhoudelijke invulling van dit dossier op de lange termijn te verbeteren. Op deze manier worden goede
stappen ondernomen om de doelen voor internationalisering die het AMC gesteld heeft te behalen.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de Studentenraad,

Jim Determeijer

Arjen Meewisse

Voorzitter

Voorzitter Bachelorcommissie
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