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Voorwoord 
 

Beste medestudent, beste lezer, 

 

Voor je ligt het campagneplan van Partij MFAS. Hierin vind je onze plannen en ideeën voor komend 

studiejaar die we hebben voor onze faculteit: de bachelor en master Geneeskunde en Medische 

Informatiekunde. Dit jaar kan je weer stemmen tijdens de Studentenraadsverkiezingen van 31 mei 

t/m 4 juni. Wij hopen je met dit campagneplan te overtuigen om op Partij MFAS te stemmen, zodat we 

onze plannen kunnen doorvoeren. 

 

Komend jaar willen we ons opnieuw inzetten voor onze kernwaarden, die als een rode draad door dit 

campagneplan lopen: kwaliteit van onderwijs, keuze- en ontwikkelingsvrijheid en een optimale 

leeromgeving. Bovendien willen we als Studentenraad zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn voor alle 

studenten op de faculteit en de communicatie binnen de faculteit verbeteren. Hoe dit er concreet 

uitziet en wat we komend jaar nog meer willen bereiken, valt te lezen in dit campagneplan. 

 

Heb je vragen over het campagneplan, de verkiezingen of iets anders: mail naar partij@mfas.net of 

vraag het ons persoonlijk. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kieslijst Partij MFAS 2021 

 

Bachelor: Tim van der Putten, Laura Overwijk, Tosca Manrique Hehl, Jarno de Haas, Aniek Spil 

Master: Roos van Rhijn, Dita Bolluyt, Dafne Umans 

  

mailto:partij@mfas.net
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Kernwaarden 

Kwaliteit van onderwijs 

Kwaliteit van onderwijs is komend jaar belangrijker dan ooit: het nieuwe masterprogramma 

Geneeskunde (Epicurus) gaat van start, het nieuwe bachelorcurriculum Medische Informatiekunde 

(MI-X) is voor het eerst compleet doorlopen en de resultaten van de evaluatie van het gehele 

bachelorcurriculum Geneeskunde (Epicurus) zullen komend jaar verwerkt gaan worden. Daarnaast 

maakt de transitie van online naar fysiek onderwijs met het einde van de COVID-19 pandemie extra 

aanpassingen noodzakelijk. Kortom, veel nieuw onderwijs zal worden ontworpen en veel bestaand 

onderwijs bijgeschaafd. Als Partij MFAS willen wij de stem van de student omtrent deze aanpassingen 

laten horen en erop toezien dat de kwaliteit van het onderwijs behouden blijft. 

Keuze- en ontwikkelingsvrijheid 

Zowel de opleiding Geneeskunde als Medische Informatiekunde  zijn opleidingen met uiteenlopende 

loopbaanperspectieven en beide opleidingen leiden professionals op met een brede blik en expertise. 

Partij MFAS vindt het belangrijk te benadrukken dat niet iedere geneeskundestudent na het 

afstuderen in het ziekenhuis hoeft te werken. Bovendien willen we de opleiding aansporen om beide 

curricula zo in te richten met keuzemogelijkheden dat iedere student zich kan ontwikkelen zoals die 

dat zelf wil. Denk aan onderwijsonderdelen volgen in binnen- of buitenland, extracurriculaire 

activiteiten en daarbij aanpassingen in het reguliere programma voor het individu.  

Optimale leeromgeving 

Een faculteit met voldoende aanbod in studiefaciliteiten is essentieel voor het doorlopen van een 

succesvolle studietijd. Hierbij hoort adequate voorziening in studiemateriaal, studieruimte en 

duidelijke communicatie met de opleiding. In een jaar waarin we langzaam overgaan van digitaal naar 

fysiek of hybride onderwijs, zal Partij MFAS zich inzetten om mogelijkheden voor fysieke toegang tot 

de faculteit optimaal te benutten. Daarbij willen wij dat er voldoende studieplekken beschikbaar zijn, 

zodat studenten ook weer op de faculteit kunnen studeren. Daarnaast zal ook de kwaliteit van de 

digitale leeromgeving gewaarborgd moeten worden. Studenten moeten op de hoogte zijn van 

gemaakte afspraken met de opleiding en begeleiding krijgen waar nodig. Hier zullen we verder in ons 

campagneplan uitgebreider op ingaan.  
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Overkoepelend  

Transparantie 

Als Partij MFAS vinden wij duidelijke en tijdige communicatie naar de studenten toe belangrijk. Al 

jaren staat betere communicatie vanuit de opleiding op de agenda van de partij. Komend jaar wil Partij 

MFAS dat communicatie vanuit de Studentenraad een grotere rol gaat spelen. De Studentenraad is de 

vertegenwoordiger van alle studenten op de Faculteit. Wij vinden dan ook dat alle studenten 

mogelijkheid moeten hebben om meer betrokken te zijn bij de adviezen en beslissingen die vanuit de 

Studentenraad worden gegeven. Partij MFAS wil dit bereiken door regelmatig updates te geven over 

de wekelijkse agendapunten van de Studentenraad en door actief de mening te vragen van studenten, 

onder andere via polls op social media. Daarnaast willen wij dat de Studentenraad zich bij de start van 

elke nieuwe mastergroep kan voorstellen, om zo een laagdrempelige bereikbaarheid te creëren. Ook 

streeft Partij MFAS naar een betere communicatie met de andere studentenvertegenwoordigers 

binnen de Faculteit, zoals de Jaarvertegenwoordigingen van de Bachelor en de CoRaad. Tevens willen 

wij dat de site van de Studentenraad wordt opgeschoond en overzichtelijk wordt gemaakt, zodat 

informatie voor studenten op een plek gevonden kan worden. 

Zelfontplooiing 

Tijdens hun opleiding doen studenten op de Faculteit vaak werkervaring op door middel van 

onderzoek of stages in het ziekenhuis. Deze worden vaak aangeboden via Facebook en/of via de mail. 

Echter komt het geregeld voor dat onderzoeksafdelingen meer studenten zoeken die zich willen 

inzetten bij lopende projecten, maar ze niet altijd weten hoe de studenten te bereiken. Daarbij weten 

studenten niet altijd de beschikbare projecten te vinden. Daarom wil Partij MFAS een overzichtelijk 

platform opzetten waarop dit soort projecten via de Studentenraad worden aangeboden. Dit platform 

zal te vinden zijn op de website van de Studentenraad. Zo kunnen onderzoekers en studenten 

laagdrempelig met elkaar in contact worden gebracht en worden de kansen voor de student om 

werkervaring op te doen optimaal benut.  

Mental Health 

We kunnen aankomend jaar niet om de mentale gezondheid van onze studenten heen. De COVID-19 

pandemie heeft een enorme impact gehad op de leeromgeving van de faculteit, zowel intellectueel als 

sociaal. Als Partij MFAS vinden wij het belangrijk dat, in de nasleep hiervan, een inhaalslag wordt 

gemaakt in de mentale gesteldheid van studenten. We willen een plan maken voor het opzetten van 

een symposium over mentale gezondheid, toegankelijk voor de bachelor en master van zowel 

geneeskunde als medische informatiekunde. Ook zullen we, voor zover de situatie tijdens corona dit 

toelaat, sociaal contact in de vorm van groepsprojecten stimuleren. Dit geldt voornamelijk voor de 

jongerejaars, maar ook voor studenten verder in de opleiding. Mental health is namelijk een thema wat 

al langer door de opleiding wordt aangekaart en niet eenvoudig in een jaar op te lossen is. Wel kunnen 

stappen gezet worden richting een plan van aanpak voor de hoge prestatiedruk die studenten ervaren 

tijdens de opleiding. Zo willen wij voor masterstudenten meer aandacht voor carrièrepaden buiten het 

ziekenhuis en een eerlijke verdeling van de semi-arts stage.  Partij MFAS wil het thema mental health 

serieus nemen, mede door onszelf goed te informeren in de behoeften van studenten op het gebied van 

mental health en in beschikbare wetenschappelijke inzichten hierover.  Zo kunnen we ons hard maken 

voor een veilige en gezonde leeromgeving voor iedereen op de Faculteit. 

  



 Campagneplan Partij MFAS 2021 6 

Bachelor Geneeskunde 

Wachttijd 

De lange wachttijd tussen de bachelor en coschappen is een groot probleem en een frustratie voor veel 

studenten. Als Partij MFAS vinden wij het belangrijk dat er duidelijkheid is over de lengte en de 

invulling van de wachttijd. Het uitbreiden van het platform wachttijd met onder andere verhalen van 

studenten met een langere wachttijd en eenduidige informatie vanuit de opleiding wat betreft de 

lengte van de wachttijd vinden wij hiervoor vitaal. Verder willen wij het verkorten van de wachttijd 

voor aankomende studenten verkennen, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de 

coschappen hierdoor in het geding komt. De mogelijkheid om de master aan een andere universiteit te 

doen zien wij als een goede oplossing voor de studenten die dit willen, maar partij MFAS wil zich ook 

inzetten voor structurele oplossingen. 

Communicatie 

Partij MFAS vindt dat duidelijke, correcte en snelle communicatie essentiële onderdelen zijn van een 

goed functionerende opleiding. Er zijn nu veel signalen van studenten dat de Digitale Student Service 

Desk (DSSD) te laat antwoordt en dat studenten zich door zowel de DSSD als de studieadviseurs 

regelmatig niet goed geholpen voelen. Vooral gezien er geen communicatie via de mail bestaat binnen 

Epicurus, is het belangrijk de kwaliteit van de alternatieven te waarborgen. Wij streven daarom naar 

uitbreiding en verbetering van deze bestaande hulplijnen. Dit wil Partij MFAS doen door in gesprek te 

gaan met de opleiding over onder andere een uitbreiding van de beltijden voor de studieadviseurs, en 

een beter bemande en beter opgeleide DSSD. Daarnaast willen wij de opleiding scherp houden wat 

betreft de bestaande richtlijnen over informatie- en studiestof voorziening. 

Optimalisatie AV en PO 

De kwaliteit van de leerlijnen Academische Vorming (AV) en Professionele Ontwikkeling (PO) blijven 

een punt van aandacht. Mentorleerlingen moeten geen bijzaak zijn voor de mentoren en de kwaliteit 

van mentoren moet worden gewaarborgd. Partij MFAS wil daarom evaluatie van mentoren door 

middel van een periodiek enquête standaard maken. Verder willen wij dat de beoordelingscriteria zo 

duidelijk mogelijk gedefinieerd worden, om discrepantie tussen beoordelaars te voorkomen en te 

zorgen dat voor zowel studenten als beoordelaars er zo min mogelijk ruimte voor interpretatie is. Ten 

slotte wil Partij MFAS streven naar eenzelfde beoordelaar voor alle AV en PO opdrachten, zodat 

continuïteit wordt gewaarborgd en persoonlijke voortgang wordt meegenomen in de beoordeling. 

Persoonlijk onderwijs 

Jaarlijks begint een groot cohort van 350 nieuwe studenten aan het eerste jaar Geneeskunde. Soms 

wijkt een studietraject af van de paden die de opleiding biedt. Dit kan door persoonlijke 

omstandigheden, maar ook door extracurriculaire activiteiten zoals een bestuursjaar of een 

onderzoekstraject. Partij MFAS zou graag willen zien dat er in dit soort situaties meer persoonlijke 

aandacht voor de student is. Hoewel we een grote opleiding zijn, moet je als student niet opgaan in de 

massa, en is het belangrijk de juiste ondersteuning te vinden. Ons streven is persoonlijker onderwijs 

en, waar mogelijk, meer begrip voor een afwijkend studietraject. Hiertoe willen we onder meer kijken 

naar wat het aanbod in studietrajectbegeleiding is bij andere faculteiten en opleidingen, en daarmee 

een advies uitbrengen aan de opleiding. Ook willen we inventariseren waar studenten tegenaan lopen 

tijdens situaties betreffende hun studieloopbaan, en hierover met de opleiding in gesprek gaan.  

  

https://student.uva.nl/contact-en-locaties/digitale-student-service-desk/digitale-student-service-desk.html
https://student.uva.nl/contact-en-locaties/digitale-student-service-desk/digitale-student-service-desk.html
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Medische Informatiekunde 

Bachelor 

Het komende studiejaar zal de eerste lichting studenten beginnen aan het derde jaar van de nieuwe 

bachelor Medische Informatiekunde (MI-X). Partij MFAS vindt het belangrijk dat de kwaliteit van 

onderwijs wordt gewaarborgd tijdens deze transitie en dat eventuele problemen snel worden 

aangekaart. Dit geldt niet alleen voor het aankomende derde jaar, maar ook het eerste en het tweede 

jaar, waarvan het curriculum ook nog in een vroege fase zit. Partij MFAS wil de kwaliteit van onderwijs 

net zo goed waarborgen voor studenten die de oude bachelor nog moeten afronden. Deze studenten 

mogen niet vergeten worden en wij zullen ons inzetten voor een soepel verloop en afronding van de 

bachelor en master van elke student. Om te weten wat er binnen de opleiding Medische 

Informatiekunde speelt wil Partij MFAS onder de studenten een betere bereikbaarheid naar de 

Studentenraad toe bewerkstelligen zodat hun stem in het onderwijs gehoord wordt. Dit willen wij 

bereiken door aandacht te besteden aan actieve informatievoorziening naar de studenten toe over wat 

er binnen de opleiding speelt en door regelmatig contact hebben met de jaarvertegenwoordigingen en 

de studentassessors van Medische Informatiekunde. 

Mastervoorlichting 

Partij MFAS vindt het belangrijk dat studenten van Medische Informatiekunde weten wat 

hun vervolgmogelijkheden zijn. Voor veel van hen is dit lang niet altijd duidelijk. De meeste 

studenten zijn bekend met de master Medical Informatics, maar er zijn tal van 

andere mogelijkheden. Voor sommige masters moet er aan aanvullende voorwaarden worden 

voldaan. Het is daarom noodzakelijk om al vroeg tijdens de bachelor duidelijke voorlichting 

te krijgen. Partij MFAS wil zich ervoor inzetten dat het voor studenten duidelijker wordt waar 

zij informatie over hun master kunnen vinden. Bovendien zal Partij MFAS ervoor zorgen dat er al 

vroeg in de bachelor voorlichting wordt gegeven over de mogelijkheden voor een 

vervolgopleiding. 
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Master Geneeskunde 

Kwaliteitsherstel na COVID-19 

Ruim een jaar na de uitbraak van de COVID-19 pandemie en de tijdelijke stop van de coschappen is er 

helaas nog geen ruimte geweest om bij alle coschappen weer 100% op de werkvloer te zijn. Partij 

MFAS wil dat, zodra de situatie het toelaat, alle coschappen weer zo snel mogelijk herstellen naar de 

situatie voor de COVID-19 pandemie. Op het moment wordt er in de afgeschaalde coschappen 

onderwijs gegeven ter vervanging van uren in de kliniek. Partij MFAS merkt dat dit flankerend 

onderwijs in de huidige vorm niet toereikend is om deze uren te vervangen. Studenten missen 

hierdoor belangrijke ervaring en kennis tijdens hun opleiding. Wij willen dat er meer aandacht aan dit 

onderwijs besteed wordt om het gat met de gemiste uren in de kliniek zo klein mogelijk te maken. 

Tevens vindt Partij MFAS het aangeboden online keuzeonderwijs van te slechte kwaliteit. Uit de 

nieuwjaarsenquête van de Studentenraad blijkt dat 52% van de studenten het vervangende 

keuzeonderwijs niet waard vond als vervanging van de klinische keuzestage en dat er veel waarde 

wordt gehecht aan het klinisch keuzeonderwijs. Partij MFAS is daarom van mening dat het 

vervangende keuzeonderwijs moet worden afgeschaft en niet moet worden aangeboden aan nieuwe 

masterstudenten om hun wachttijd in te korten. Verder wil Partij MFAS inventariseren wat 

masterstudenten hebben gemist in hun opleiding gedurende de COVID-19 pandemie en de opleiding 

vragen hierin te voorzien door extra (extracurriculair) onderwijs te organiseren en aan te bieden voor 

studenten in de laatste masterfase. Partij MFAS wil ervoor zorgen dat studenten met vertrouwen 

afstuderen en beginnen aan hun eerste baan in de kliniek. 

Internationalisering 

Uit de nieuwjaarsenquête van de Studentenraad blijkt dat 87% van de masterstudenten internationale 

ervaring wil opdoen, maar 49% niet op de hoogte is wat de mogelijkheden zijn. De vraag naar 

internationalisering vanuit studenten is dus groot, echter blijken de mogelijkheden aangeboden door 

de opleiding nog beperkt. Partij MFAS wil studenten begeleiden in de zoektocht naar een stage in het 

buitenland. Om ervoor te zorgen dat dit wordt uitgevoerd wil Partij MFAS een dossier 

Internationalisering binnen de mastercommissie van de Studentenraad oprichten. Binnen dit dossier 

willen wij buitenlandervaring stimuleren door een kader vorm te geven waaraan een coschap in het 

buitenland aan moet voldoen en door studenten handvatten te geven om een buitenlandstage 

zelfstandig samen te stellen. Met dit dossier hoopt Partij MFAS te bereiken dat iedereen die 

geïnteresseerd is in een stage in het buitenland tijdens de master deze ook laagdrempelig kan doen.  

Curius+ 

Op 15 februari 2021 zijn de laatste studenten met het coschap programma van Curius+ gestart. 

Ondanks dat dit curriculum op zijn eind loopt, ziet Partij MFAS nog verbeterpunten om te behalen. 

Partij MFAS wil dat veranderingen die goed blijken te functioneren in het nieuwe curriculum Epicurus 

worden geïmplementeerd in het oude curriculum waar mogelijk. Denk hierbij aan beoordelingen die 

in de nieuwe master meer frequent zullen worden gegeven en even goed op dezelfde manier kunnen 

worden gegeven aan studenten in het oude curriculum. Partij MFAS wil daarbij dat studenten uit het 

oude curriculum niet worden vergeten met de start van de master Epicurus. Bij de uitfasering van 

Curius+ zijn er wederom overgangsregelingen door de opleiding opgesteld. Partij MFAS wil dat de 

studenten die hier mee te maken krijgen en problemen ondervinden de studentenraad laagdrempelig 

weet te bereiken zodat zij actief kunnen worden geholpen met de problemen die zijn ontstaan bij de 

overgang. 
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Kwaliteit coschappen 

Uit de online evaluaties van coschappen wordt vaak een groot verschil gezien tussen verschillende 

affiliatieziekenhuizen binnen een coschap. Partij MFAS wil de kwaliteit van alle coschappen 

waarborgen en ziet graag geen verschil in hoe een coschap wordt ervaren op verschillende locaties. 

Om dit te bereiken willen wij dat de Studentenraad inventariseert wat de verbeterpunten zijn per 

affiliate en dit in samenwerking met de opleiding communiceren en verbeteren om een optimale 

leeromgeving te creëren op alle coschap locaties. 

Semi-arts stage 

De semi-arts stage is het belangrijkste coschap in de master waarbij de coassistent wordt 

klaargestoomd voor de eerste baan in de kliniek. Partij MFAS vindt het belangrijk dat alle 

coassistenten tevreden zijn met de plek waarop zij deze stage kunnen doen. Op het moment zien wij 

dat de toewijzing van de semi-arts stage niet naar behoren verloopt door verschillende manieren van 

toewijzing bij de verschillende affiliatieziekenhuizen. Tevens is er het probleem ontstaan van 

coassistenten met een verschillende duur aan semi-arts stage door de invoering van het verplichte 

online keuzeonderwijs. Partij MFAS staat voor gelijke kansen in de toewijzing van de semi-arts stage 

en wil dat de opleiding hier een grotere rol in gaat spelen. Dit willen wij bereiken door de ervaringen 

van de huidige coassistenten te evalueren en aan de hand daarvan adviezen op te stellen. Daarnaast 

willen wij dat een kortere duur in semi-arts stage op alle locaties mogelijk moet zijn, zonder dat dit de 

kans op toewijzing benadeelt.  

Epicurus 

Op 6 september 2021 start de eerste mastergroep van het nieuwe curriculum Epicurus met de 

klinische stage. Realistisch gezien zullen in de opstartfase nog kinderfouten zitten die pas aan het licht 

komen nadat de eerste mastergroep is begonnen. Partij MFAS maakt het dit jaar een van haar 

prioriteiten om deze kinderfouten snel te signaleren en terug te koppelen aan de opleiding zodat er 

tijdig een oplossing gevonden kan worden. Wij willen dit bereiken door periodiek het beloop van de 

master Epicurus te evalueren met zowel studenten als de opleiding. Wij willen de masterstudenten uit 

Epicurus regelmatig om hun mening vragen om op de hoogte te blijven van de lopende zaken binnen 

het nieuwe curriculum. Partij MFAS wil de studenten bereiken door de Studentenraad zich aan de start 

van elke mastergroep te laten voorstellen om een laagdrempelige benaderbaarheid te creëren.  

Toekomstbeeld 

Het vooruitzicht op een klinische loopbaan als medisch specialist kan een stressfactor zijn voor 

coassistenten. De concurrentie binnen de verschillende specialismen is vaak erg groot wat tot 

prestatiedrang leidt. Echter zijn er meer carrièrepaden na de master geneeskunde dan die van 

medisch specialist. Partij MFAS ziet dat de andere opties onderbelicht zijn binnen de opleiding. Wij 

willen dit veranderen en een positief licht schijnen op onder andere de sociale geneeskunde en andere 

carrièremogelijkheden buiten het ziekenhuis. Wij willen dit bereiken door actieve 

informatievoorziening vanuit de opleiding te stimuleren en door het organiseren van een carrière 

symposium gefocust op een carrière buiten het ziekenhuis. 
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Nawoord 
We hopen je met dit campagneplan goed geïnformeerd te hebben over de plannen en ideeën waar wij 

ons komend jaar voor willen inzetten. Daarnaast zal Partij MFAS inspelen op nieuwe ontwikkelingen 

binnen de faculteit: hoe het onderwijs zich ook ontwikkelt, we zullen hier als Partij MFAS bovenop 

blijven zitten en ons hard maken voor de belangen en behoeftes van studenten.   

 

Heb je na het lezen van ons campagneplan toch nog vragen, mail dan naar partij@mfas.net. 

Wil je nog meer weten over Partij MFAS? Volg ons dan op Facebook en Instagram of kijk op 

onze website partij.mfas.net.  

 

 
https://www.instagram.com/partijmfas 

 https://www.facebook.com/partijMFAS 

 
https://partij.mfas.net/ 
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