
Wanneer doe je de wetenschappelijke stage? 
Doe je de wetenschappelijke stage vóór of na de coschappen? Er zijn voor beide 
opties andere voordelen: 
•  Doe je de wetenschappelijke stage na de coschappen, dan heb je meer klinische 

ervaring en kan het een opstap zijn naar een opleidingsplek. 
•   Doe je de wetenschappelijke stage meteen in M1, dan heb je kans dat je vervolg- 

onderzoek kan doen voor je profilering, maar heb je ook een meer wetenschap- 
pelijke blik die je weer mee kan nemen in de coschappen. 

Wil je weten hoe andere geneeskunde studenten het hebben gedaan? Lees hier 
twee verschillende ervaringen: Wetenschappelijke stage in M1 of M3? - Studioo - 
Faculteit der Geneeskunde VU (studioovu.nl)

Reguliere of verlengde wetenschappelijke stage? 
Ga je voor de reguliere stage van 16 weken, of verleng je de stage met de 8 weken 
van je keuzeruimte? 
Een verlengde stage heeft als voordeel dat je kan werken met grotere aantallen (dus 
meer data of meer patiënten) en gemiddeld zien we ook meer publicaties na een 
verlengde stage dan na een reguliere stage. Uiteraard dienen zowel je begeleider  
als je referent akkoord te gaan met de verlenging en moet je twee extra leerdoelen 
kiezen, bijvoorbeeld een publicatiewaardig artikel schrijven of interdisciplinaire 
samenwerking. Het is verstandig deze leerdoelen samen met je begeleider te kiezen. 
Bij een verlengde stage gebruik je dus je volledige keuzeruimte.

Hoe vind je een interne stage? 
Amsterdam UMC zelf heeft verschillende onderzoeksinstituten waar je stage zou 
kunnen lopen (zie ook www.vumc.nl/research). Voorbeelden van stages zijn te vinden 
op de Canvas pagina van de wetenschappelijke stage. Hier staan per specialisme 
contactpersonen en/of stages genoemd. Elk specialisme heeft zijn eigen stagecoör-
dinator, die uiteindelijk goedkeuring dient te geven voor de inhoud van de stage. 
Deze staan ook in Canvas genoemd. 

Voorlichting: 
Stage binnen de opleiding 
geneeskunde bij de VU

https://studioovu.nl/blogs/dinsdag+dilemma/1783750.aspx?t=Wetenschappelijke-stage-in-M1-of-M3-
http://www.vumc.nl/research


Externe stage
Externe stages zijn alle stages die plaatsvinden buiten Amsterdam UMC. Voor het 
vinden van mogelijke externe stages kun je terecht via bijvoorbeeld je minorcoördi-
nator of de stagecoördinatoren. Er zijn ook veel onderzoeksinstituten waar studen- 
ten vaker stage lopen, zoals het NKI, Sanquin, het RIVM en de GGZ instellingen.  
Je kan natuurlijk ook je wetenschappelijke stage bij andere academische zieken- 
huizen lopen, zie hiervoor de website www.studentresearch.nl. Hierbij is uiteraard 
goedkeuring van de stagecoördinator van de betreffende discipline nodig. 
Vergeet niet dat er ook mogelijkheden in het buitenland zijn voor de wetenschap-
pelijke stage. Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden om naar het 
buitenland te gaan tijdens de geneeskundeopleiding: Naar het buitenland tijdens je 
bachelor Geneeskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) en lees in dit blog tips 
van een geneeskundestudent over hoe je een wetenschappelijke stage in het 
buitenland kunt bemachtigen: Wetenschappelijke stage in het buitenland - Studioo 
- Faculteit der Geneeskunde VU (studioovu.nl)

Zoals je kunt lezen heeft elke optie zijn eigen voordelen. Weet jij al wat je belangrijk 
vindt voor je studieloopbaan, en wat je uit je stage wilt halen? Kom je er niet uit? 
Bespreek eens met een medestudent of ouderejaars hoe zij het hebben aangepakt. 
Kijk ook eens op de website van Career Services Loopbaan Faculteit der 
Geneeskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) voor de mogelijkheden voor 
begeleiding of maak een afspraak met een van de studieadviseurs.
Studieadviseur Faculteit der Geneeskunde VU - Vrije Universiteit Amsterdam
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