
 

  

Geachte leden van het opleidingsteam Geneeskunde, geachte prof. dr. Ravesloot, 

 
In reactie op de brief van de opleidingscommissie (OC) dd. 19 december 2016 betreft Internationalisering 
wil de Studentenraad graag het advies onderschrijven. Het AMC stelt internationalisering als belangrijke 
pijler en dat is terug te zien in de jaarplannen en begroting. De Studentenraad herkent de problemen die 
de OC aankaart met betrekking tot het geringe structurele aanbod van keuzeonderwijs op internationaal 
gebied, gebrek aan internationaliseringsmogelijkheden in de master, beperkte samenwerking binnen het 
AMC tussen het International Office, Principal Educators en Principal Investigators, gebrek aan 
wederkerigheid en de niet optimale planning van keuzeonderwijs in Epicurus om internationalisering te 
faciliteren.  

De Studentenraad wil graag benadrukken dat door middel van internationalisering de student een breed 
spectrum aan ervaringen opdoet, zowel op cultureel als taalkundig gebied. Het zorgt ervoor dat de 
student in aanraking komt met de internationale academische wereld en helpt de student met het 
opbouwen van een breed internationaal netwerk. Verder blijkt uit de Sinterklaas enquête van 2016 dat 
ongeveer 85% graag naar het buitenland zou willen tijdens de studie. Daarnaast is het voor een student 
een waardevolle toevoeging op het curriculum vitae. De Studentenraad is van mening dat deze 
bovenstaande voordelen allen door middel van internationalisering kunnen worden gerealiseerd.  

Daarnaast wil de Studentenraad verwijzen naar de brief van 20 mei 2016, waarin de Studentenraad al 
eerder verzoek deed om de prioriteit met betrekking tot internationalisering te verhogen. Het ‘Plan van 
Aanpak uitgaande studentenmobiliteit 2015-2019’ is een goed plan op papier, echter ziet de 
Studentenraad in praktijk te weinig terug van de doelen, zoals deze zijn gesteld.   

De Studentenraad ziet graag dat het Opleidingsteam de adviezen van de OC opvolgt en dat de doelen van 
het ‘Plan van Aanpak uitgaande studentenmobiliteit 2015-2019’ worden behaald. Verder ziet de 
Studentenraad ook graag een reactie op de brief van 20 mei 2016.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
Diederick van Doorn      Mike Keizer 
Voorzitter       Vicevoorzitter 
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