
 

 

 

Learning from international internships : a
reconstruction in the medical domain
Citation for published version (APA):

Niemantsverdriet, S. (2007). Learning from international internships : a reconstruction in the medical
domain. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20070626sn

Document status and date:
Published: 01/01/2007

DOI:
10.26481/dis.20070626sn

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20070626sn
https://doi.org/10.26481/dis.20070626sn
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/de203718-4904-485b-bd1a-9d6ca9870414


Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

Learning from International Internships 
A Reconstruction in the Medical Domain 

 
van Susanna Niemantsverdriet 

 
 

1. Interculturele sensitiviteit zou een van de kerncompetenties moeten zijn van de 
medische basis opleiding (dit proefschrift). 

2. Buitenlandse stages zijn voor studenten geneeskunde minstens zo leerzaam als 
reguliere stages (dit proefschrift). 

3. Een actieve copingstijl is een voorwaarde voor een geslaagde buitenlandse stage 
(dit proefschrift). 

4. Een geneeskunde student op een buitenlandse stage kan ‘het gevoel erbij te ho-
ren’ op de leerwerkplaats, zelf stimuleren (dit proefschrift).  

5. Lerenden die zelf hun leeromgeving kunnen vormgeven zijn de ideale actoren 
voor de ontwikkeling van de kenniseconomie.  

6. Internationalisering van opleidingen heeft het aura van idealisme verloren onder 
druk van de ‘Lissabon strategie’ welke als doel heeft de Europese Unie de 
meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te laten 
worden. 

7. Naast een rekenachterstand, wordt bij HBO leerlingen nu ook een taalachter-
stand geconstateerd. Deze taalachterstand valt eerder te wijten aan de inrichting 
van de Nederlandse multiculturele samenleving dan aan de professionaliteit van 
leerkrachten in basis en voortgezet onderwijs. 

8. Door de gebrekkige implementatie van de onderwijsvernieuwing met betrekking 
tot ‘het nieuwe leren’ in het voortgezet onderwijs, lijkt ‘het nieuwe leren’ bij 
voorbaat tot mislukken gedoemd. 

9. Hondenbezitters zouden verplicht moeten worden een vaardigheidsbewijs te 
behalen, vergelijkbaar met het rijvaardigheidsbewijs voor het besturen van mo-
torvoertuigen. 

Maastricht, juni 2007 


