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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 horen’ 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 taalachterstand 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 motorvoertuigen.
Maastricht, juni 2007

