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Voorwoord
Geachte medestudent,
Sinds jaar en dag is de medische faculteit van de UvA onlosmakelijk verbonden met het
Academische Medisch Centrum. Op deze bijzondere plek, waar onderwijs en kliniek elkaar
elke dag weer ontmoeten, hebben wij als studenten de eer om ons tot arts of medisch
informaticus te mogen ontwikkelen. Om te zorgen dat de opleidingen hun kwaliteit
waarborgen, werden organen zoals de Studentenraad opgericht. Deze vorm van
medezeggenschap zorgt ervoor dat bestuurders rechtstreeks van ons, de studenten, horen
wat er precies verbeterd moet worden aan het onderwijs. Beter kan niet toch? Deze punten
kunnen hele kleine dingen zijn, die we makkelijk kunnen veranderen. Sommige punten zijn
echter diepgewortelde problemen, die grotere inspanning behoeven. Deze vraagstukken
vergen vaak meerdere jaren om tot een goede oplossing te komen.
Wij, als Partij MFAS, zijn er om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren vanuit het
perspectief van de student. Alle studenten samen kunnen het onderwijs beter maken, daar
zijn wij van overtuigd. In dit campagneplan is een beknopte uiteenzetting te vinden van
punten waar wij ons als partij voor willen inzetten volgend studiejaar. Er staat kort
beschreven waar studenten tegenaan lopen en hoe wij dit willen oplossen. Dit alles met het
oog op de student, om deze een opleiding aan te bieden waarin hij of zij zich volledig kan
ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Jullie aspirant-vertegenwoordigers
Partij MFAS
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Facultair
Faciliteiten
Studenten brengen vele uren door in het AMC, binnen en buiten de lestijden. Partij MFAS
vindt het dan ook essentieel dat het faculteitsgedeelte van het AMC de optimale
leeromgeving wordt voor geneeskundestudenten. De verbouwing van Plein J en de medische
bibliotheek waren de eerste stappen in de goede richting. Partij MFAS wil verder gaan met
het verbeteren van de studieomgeving door de wifi aan te pakken en het beschikbaar stellen
van e-books. Verder willen wij ervoor zorgen ook de andere collegezalen worden verbouwd
tot moderne collegezalen met oplaadpunten.
Daarnaast stapt de UvA volledig over van BlackBoard naar het nieuwe digitale
leeromgeving genaamd CANVAS. Partij MFAS zal zich ervoor inzetten deze overgang zo
probleemloos mogelijk te laten verlopen, zodat CANVAS daadwerkelijk een verbetering zal
zijn.

Buitenlandervaring
Binnen de bachelor geneeskunde is er weinig ruimte om ervaring op te doen in het
buitenland. Dit terwijl buitenlandervaring vaak wordt omschreven als een van de meest
waardevolle en leerzame ervaringen die je kunt hebben. Je wordt ondergedompeld in een
andere cultuur, bent op jezelf aangewezen en leert over andere manieren van zorg. Juist
omdat buitenlandervaring zo waardevol is wil Partij MFAS zich ervoor inzetten dat de
opleiding meer mogelijkheden voor buitenlandervaring gaat aanbieden en faciliteren. Partij
MFAS ziet hiervoor mogelijkheden in het opvullen van de keuzeruimte met bijvoorbeeld een
minor of stage in het buitenland. Ook is het wellicht mogelijk om de bachelorthesis in het
buitenland te schrijven. Vanuit onze overtuiging dat studenten zich maximaal moeten
kunnen ontwikkelen en ontplooien op verschillende gebieden, zullen we ons hard maken
voor een uitgebreider aanbod aan internationale mogelijkheden.

Mentale gezondheid
De mentale gezondheid van studenten staat momenteel erg in de spotlight. Binnen de studie
Geneeskunde is het aantal studenten met een burn-out duidelijk het hoogst. Partij
MFAS vindt dat wij dit niet langer kunnen negeren en streeft daarom naar meer aandacht
voor mentale gezondheid van studenten. Partij MFAS vindt dat dit onderwerp bespreekbaar
gemaakt moet worden en dat studenten weten waar zij terecht kunnen met eventuele
problemen, denk hierbij aan de studentenpsychologen, vertrouwenspersonen of de
studieadviseurs. Samen willen wij de mentale belasting van onze studenten op deze manier
beperken.
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Bachelor Geneeskunde
Luisterend oor
Het is voor de studenten lang niet altijd duidelijk waar ze heen moeten met hun vragen en
problemen omtrent de studie. Het is soms lastig de juiste weg te vinden tussen de
verschillende onderwijs- en bestuursorganen in het AMC. Echter, studenten weten vaak niet
dat de Studentenraad er is om de studenten hierbij te helpen. Wil je weten of je bij de
opleidingscommissie, examencommissie of juist bij de studieadviseur moet zijn? Heb je
vragen over hoe de studie in elkaar zit? Heb je geen idee hoe je je probleem moet oplossen?
Heb je een klacht? Of heb je juist een heel goed idee? De Studentenraad heeft een
luisterend oor voor de studenten! Partij MFAS gaat zich er komend jaar voor inzetten de
Studentenraad zo zichtbaar en toegankelijk mogelijk te maken voor alle studenten.
Studenten moeten bij de Studentenraad een plek vinden waar ze terecht kunnen, want elke
student heeft een stem!

Voorlichting alternatieve masterkeuze
De meeste studenten weten eigenlijk niet dat er naast coschappen nog veel andere masters
zijn die geneeskundestudenten kunnen volgen. Logisch, want hier wordt vanuit de opleiding
weinig informatie over gegeven. Partij MFAS vindt het belangrijk dat studenten een duidelijk
en compleet beeld hebben van de verschillende opleidingsmogelijkheden na de bachelor
geneeskunde. Wil je bijvoorbeeld een onderzoeksmaster doen? Of wil je je meer verdiepen
in global health? Partij MFAS wil graag dat er gedurende de bachelor Geneeskunde
voorlichtingscolleges worden gegeven betreffende de verschillende masteropties en de
voorwaarden die hieraan verbonden zijn. Daarnaast wil Partij MFAS ervoor zorgen dat de
Studentenraad zich presenteert als een aanspreekpunt voor vragen omtrent de alternatieve
masterkeuze.

Keuzevrijheid
De bachelor geneeskunde bestaat uit veel vaste vakken en weinig ruimte voor persoonlijke
keuzes. Partij MFAS begrijpt dat het noodzakelijk is dat alle geneeskundige basiskennis
gedurende de bachelor wordt onderwezen. Toch moeten studenten tijdens de bachelor ook
de ruimte krijgen om zich te verdiepen in dingen die zij zelf interessant vinden. Juist als die
interesse ligt binnen een ander vakgebied moet dit mogelijk zijn. Geneeskundestudenten zijn
immers ook studenten aan de Universiteit van Amsterdam en verdienen dus dezelfde
mogelijkheden als studenten van andere faculteiten. Bovendien kan kennis van meerdere
vakgebieden bijdragen aan een breder perspectief op ons vak. Partij MFAS wil zich dus onder
andere inzetten om de opleiding zo in te richten dat een minor aan een andere faculteit
tijdens de bachelor mogelijk is.
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Evaluatie Epicurus
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een nieuw curriculum in de bachelor
geneeskunde. Inmiddels draait dit nieuwe curriculum, Epicurus, alweer bijna twee jaar.
Komend studiejaar is Epicurus voor het eerste jaar volledig geïmplementeerd in de bachelor.
Partij MFAS zou graag zien dat deze nieuwe bachelor geëvalueerd wordt, omdat het
onderwijs altijd beter kan. Zo willen wij niet alleen dat er per blok verbeteringen worden
doorgevoerd, maar ook dat de spiraliserende lijn door de drie jaren van de bachelor kritisch
bekeken wordt. Juist met een nieuwe bachelor, pleit Partij MFAS ervoor dat onderwijs
constant in beweging blijft en dat er ruimte blijft voor vernieuwing en verbetering.

Afhandeling Curius+
Het einde van curriculum Curius + komt bijna inzicht. Een deel van de Curius+ studenten
hebben nog niet alle tentamens gehaald en moeten deze vakken dus nog herkansen. Voor
deze studenten ligt er veel druk op het afronden van de bachelor. Partij MFAS wil ernaar
streven de desbetreffende studenten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ook zij hun
diploma in ontvangst mogen nemen. Wij willen dit doen door in gesprek te gaan met
betrokken onderwijsorganen.
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Medische Informatiekunde
Betere master voorlichting
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
mogelijkheden. Voor sommige masters moet er aan aanvullende voorwaarden voldaan
worden. 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 MFAS ervoor zorgen dat er al
vroeg in de bachelor voorlichting wordt gegeven over de mogelijkheden voor een
vervolgopleiding.

Meer begeleiding tijdens practica
Een belangrijk onderdeel van de bachelor Medische Informatiekunde is programmeren. Voor
veel studenten is dit een lastig onderwerp. De juiste begeleiding is daarom essentieel. Het is
dan ook noodzakelijk dat in het eerste jaar tijdens practica voldoende student assistenten
aanwezig zijn. Op dit moment is dat niet altijd het geval. In het tweede jaar zijn er tijdens
verschillende practica ook vaak onvoldoende docenten aanwezig om de practica te
begeleiden. Het gevolg hiervan is dat je niet verder komt en vaak onnodig lang met
practicumopdrachten bezig bent. Partij MFAS wil er daarom voor zorgen dat er meer
begeleiding of andere hulpmiddelen aanwezig zijn bij vakken of onderwerpen waarvan
studenten dit nodig achten.

Meer tentamens beschikbaar stellen
Om je optimaal te kunnen voorbereiden op tentamens is het noodzakelijk dat er oude
tentamens beschikbaar zijn. Op dit moment is het bij verschillende modules zo dat er te
weinig tentamens beschikbaar zijn. Studenten vinden dit onprettig. Hierdoor weten
studenten niet goed wat ze kunnen verwachten en hoe zij zich moeten voorbereiden. Bij
Geneeskunde zijn er wel voldoende tentamens beschikbaar, dus bij Medische
Informatiekunde moet dat ook kunnen. Partij MFAS wil zich ervoor inzetten dat er voor elke
module voldoende tentamens beschikbaar zijn en het duidelijk is wat er van de studenten
verwacht wordt.
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Master Geneeskunde
Toekomstgerichte invulling van de coschappen
Ontwikkelingen binnen de geneeskunde gaan snel en dat is op dit moment nog onvoldoende
terug te zien in de Master Geneeskunde. Nieuwe specialisaties ontstaan, maar de student
heeft nog weinig mogelijkheden om binnen deze vakgebieden coschappen te lopen.
Bovendien is het voor coassistenten vaak onduidelijk wat de beste manier is om in opleiding
te komen. Met meer voorlichting en aandacht hiervoor willen wij bereiken dat de
coassistent beter wordt ondersteund bij zijn keuzemogelijkheden en loopbaanoriëntatie.
Als wij denken aan de toekomst, denken wij ook aan de toekomst van de master. Binnenkort
vindt de bestuurlijke fusie plaats tussen het AMC en het VUmc, maar voor coassistenten is
het onduidelijk wat dit voor hen gaat betekenen. Wij willen meer duidelijkheid creëren over
het samenvoegen van afdelingen en de gevolgen voor de coassistent. Daarnaast wordt er op
dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe master. Wij vinden het belangrijk
dat de best-practices uit de huidige master worden meegenomen in de plannen en dat er
goede informatie beschikbaar is voor de student.

Bredere invulling van het masterprogramma
Ondanks dat evidence based practice de laatste jaren binnen de Geneeskunde een steeds
belangrijkere rol is gaan spelen, wordt hier binnen de huidige Masternog te weinig focus op
gelegd. We krijgen nog te weinig academische vaardigheden aangeleerd waardoor
studenten zich onvoldoende voorbereid voelen op de wetenschappelijke stage en hun
toekomst al wetenschapper. Wij zouden graag zien dat er een gedegen statistiekcursus komt
binnen de Master. Daarnaast denken wij aan bijvoorbeeld afdelingsspecifieke journalclubs
en meer aandacht voor onderzoek tijdens de terugkomdagen.
Geneeskunde is steeds internationaler georiënteerd. Zowel in de spreekkamer als op de
(onderzoeks)afdelingen zien we mensen van allerlei culturen die elkaar moeten begrijpen en
met elkaar moeten samenwerken. Binnen de Master Geneeskunde zijn er ons inziens nog te
weinig mogelijkheden om in een vroeg stadium van de opleiding ervaring in het buitenland
op te doen. Dit zien wij graag anders. Zo zouden wij willen inventariseren of het mogelijk is
meer coschappen in het buitenland te lopen.

Effectieve benutting onderwijstijd (inclusief kwaliteit onderwijs)
Tijdens de Master is er weinig tijd voor specifiek onderwijs en het onderwijs dat gegeven
wordt is niet altijd van de beste kwaliteit. Lessen die essentieel zijn vallen soms uit en de
leerdoelen van het onderwijs zijn regelmatig onduidelijk. Wij willen de kwaliteit en de
effectiviteit van de introductieweek, het pre-onderwijs en de terugkomdagen optimaliseren
door het bovenstaande aan te pakken. Lessen waarin essentiële vaardigheden worden
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besproken, dienen zo geroosterd te worden dat ze in principe altijd door kunnen gaan.
Wanneer dit niet het geval is, moet er gekeken worden naar een ander geschikt moment om
het onderwijs in te halen. Daarnaast willen we onderzoeken of er behoefte is aan meer
onderwijsmomenten voorafgaand aan elke masterfase. Doel hiervan is het activeren van
specifieke kennis uit de Bachelor zodat je optimaal voorbereid bent op het volgende
coschap.

Begeleiding en beoordeling
Goede begeleiding is belangrijk om zoveel mogelijk uit je coschappen te halen. Wij vinden
dat dit binnen de huidige Master nog niet voldoende is. Er is op dit moment een verschil in
betrokkenheid en begeleiding tussen mentoren. Wij willen iedereen de mogelijkheid geven
tot goede begeleiding door mentoren goed te instrueren. Zo willen we dat mentoren op de
hoogte zijn van verwachtingen en leerdoelen van de bijeenkomsten.
Daarnaast willen wij meer aandacht voor de wijze van toetsing en beoordeling. Allereerst
pleiten wij voor het invoeren van entreetoetsen. Deze toetsen zorgen voor een kennischeck
en bevorderen het leerproces zodat je weet waar jouw persoonlijke focuspunten voor het
desbetreffende coschap liggen. Daarom vinden wij het raadzaam om deze, zonder
consequenties voor het eindcijfer, bij bepaalde coschappen in te voeren. Ten tweede vinden
wij het belangrijk dat de leerdoelen en leerstof duidelijk en up-to-date zijn. Aan de hand van
deze leerstof moet de eindtoets opgesteld worden zodat ook deze aansluit bij de opgedane
kennis uit het coschap en de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Als laatste willen
wij onderzoeken wat de wensen zijn rondom feedback krijgen en geven. Denk bijvoorbeeld
aan de manier waarop, hoe vaak en op welke momenten dit gebeurt. Aan de hand daarvan
willen wij bepalen hoe we dit kunnen optimaliseren.
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Tot slot
Tot slot zal partij MFAS zich bezighouden met actuele thema’s die er komend studiejaar gaan
spelen. Wat er ook gebeurt binnen de faculteit, welke nieuwe vraagstukken er gedurende
een jaar ook naar voren komen en hoe het onderwijs zich ook ontwikkelt, Partij MFAS zal
zich altijd hardmaken voor een studentvriendelijk systeem. Hierin zullen we onze
kernwaarden, hoge kwaliteit van onderwijs, ruime keuze- en ontwikkelingsvrijheid en een
optimale leeromgeving, altijd hoog in het vaandel hebben staan.

