
Frequently Asked Questions Introductieweek 2022 

Wanneer is de introductieweek?  
24 augustus t/m 30 augustus. De facultaire introductiedagen zijn op 1 en 2 
september, het ligt eraan in welke studiegroep je bent ingedeeld op welke dag en 
tijdstip je aanwezig moet zijn.  
De facultaire introductiedag is verplicht omdat dit het eerste moment is waarop je je 
studiegroep en tutor leert kennen. Studiegroep bijeenkomsten zijn gedurende het 
hele jaar verplicht vandaar dat ook deze als verplicht geldt.  
Voor de introductieweek heb je een ticket nodig van zowel de VU (5-daagse) als van 
de MFVU, voor de facultaire introductiedagen heb je GEEN ticket nodig. Je krijgt 
ongeveer een week van tevoren te horen in welke studiegroep je zit en ook dan zul je 
meer informatie krijgen over op welke dag en tijdstip je aanwezig zal moeten zijn.  
 

Waar kan ik een MFVU ticket kopen? 

Een MFVU ticket kan je kopen op onderstaande site. 
https://www.mfvu.nl/eerstejaars/introductie-2022/kaartverkoop 

 

Een VU ticket kan je kopen middels een persoonlijke link die jullie hebben ontvangen 
in je outlook mail van de VU.  
 

Indien je al hebt gestudeerd/studeert aan de VU dan kun je via onderstaande google 
forms je gegevens achterlaten en nemen wij zo snel mogelijk conctact met je op 
zodat ook jij een ticket voor de VU kan aanschaffen. Een ticket voor de MFVU kan je 
in dat geval wel alvast kopen om er zeker van te zijn dat ook jij kan deelnemen aan 
deze geweldige week!  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX1-RVn-aAEKiphfQ-
u61nCtu0IWpXdk93-SbNNVb5B4Jc5Q/viewform?usp=sf_link 

 

Wanneer worden de tijden en locaties van de introweek activiteiten bekend 
gemaakt? 

Alles begint in de ochtend en is in/rondom Amsterdam. Behalve het weekend deze is 
op een nog geheime locatie maar het vervoer hier naar toe is uiteraard voor jullie 
geregeld. Je wordt op woensdag 24 augustus verwacht op de VU, de tijd hiervoor 
wordt door de VU bekend gemaakt houd je mail hiervoor in de gaten.  
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Ik heb geen slaapplek in Amsterdam wat moet ik doen?  
Probeer zoveel mogelijk zelf een slaapplek te regelen (Faceboek, vrienden, familie, 
kennissen). Trek alles uit de kast om te zorgen dat dit lukt. Mocht het echt niet lukken 
zullen wij op de woensdag inventariseren wie geen slaapplek heeft en zullen we 
proberen iedereen te matchen aan een slaapplek (liefst binnen, anders buiten je 
introductiegroepje)  
Van te voren maken je mentoren een groepsapp aan met je groepje. Je kan hierin 
ook eventueel vragen of er iemand een slaapplek over heeft.  
Mocht dit dus allemaal niet lukken neem je op de eerste van de introductieweek een 
slaapzak en slaapspullen mee en dan proberen wij je die dag te matchen aan 
iemand uit een ander groepje.  
 

Wanneer krijg je je rooster en hoe ziet deze er ongeveer uit?  
Je rooster ontvang je op de Facultaire introductiedag. Je hebt op maandag en vrijdag 
studiegroep in het eerste jaar, deze zijn gedurende 1 semester (een half jaar) op 
hetzelfde tijdstip. Verspreid over de week zijn er colleges en practica deze tijden 
verschillen per week.  
 

Wat is het verschil tussen 2 daagse en 5 daagse intro week en de MFVU 
activiteiten?  
Met een 2 daagse tickets kan je alleen meedoen met het programma van de VU. Met 
een 5 daags ticket vanuit de VU en een avond+dag MFVU ticket kan je het gehele 
programma vanuit de MFVU mee doen. Wil je ook meedoen met het 
weekendprogramma van de MFVU dan moet je hiervoor ook een extra weekend 
ticket kopen bij de MFVU.  
 

Wordt vervoer naar de locatie van het introductieweekend geregeld?  
Ja, we gaan met de bus naar de weekendlocatie  
 

Tot hoelaat duren de avondprogramma’s van de MFVU tijdens de 
introductiedagen?  
Dit verschilt per dag. Uiteraard staat het je vrij te gaan wanneer je wil. Je hoeft niet 
tot het einde te blijven! 
Op woensdag en donderdag organiseren we een feest, wat rond 03.00 afgelopen is. 
Op vrijdag kan je op tijd naar bed en op zaterdag is er weer een feest tot wat later. 
Op zondag heb je de avond vrij. Op maandag zijn we rond 00.00 en op dinsdag is 
het eindfeest wat ook rond 03.00 afgelopen zal zijn. 
Mocht het avondprogramma je niet aanspreken is er ook de mogelijkheid om alleen 
een dagticket bij de MFVU te kopen (let op: dus wel weer in combinatie met een VU 
ticket kopen!)  
 

Kan je ‘s ochtends later aansluiten bij het programma?  
Het staat je altijd vrij om later aan te sluiten of eerder weg te gaan. Er zijn geen 
verplichtingen. Het is natuurlijk wel heel leuk om de hele dag aanwezig te zijn! 
 

Wanneer wordt de groepsapp aangemaakt voor de mentoren met de kindjes?  
Ergens tussen 15 en 20 augustus  
 

 
 



Waarom is het later leuk om lid te zijn van de MFVU? 

Het MFVU-lidmaatschap kent vele voordelen. Zo kan je tijdens je gehele studie met 
korting boeken en studiematerialen kopen in de MFVU-boekwinkel. Daarnaast kan je 
als lid deelnemen aan de vele activiteiten die de MFVU organiseert: van feest tot 
congres, van workshop tot ouderdag, van sportactiviteit tot de grote reis. Je kan ook 
lid worden van een commissie en zelf meehelpen met het organiseren van deze 
activiteiten. Je kan hier zo veel (hele leuke!) mensen leren kennen :) 
 

Zit de kroegentocht ook inbegrepen of betaal je deze zelf?  
Met sommige kroegen hebben wij een deal van een gratis shotje, gratis frisjes (voor 
mensen onder de 18 of de niet-drinkers) of iets dergelijks. De overige kosten die je 
maakt aan drankjes zijn voor eigen rekening  
Zo kan je dus helemaal zelf bepalen wat je nog extra uitgeeft tijdens de introweek 

 

Worden de drankkosten tijdens de introductieweek betaald?  
Drankkosten zijn niet inbegrepen in de tickets (behalve als we een deal hebben 
bijvoorbeeld bij de kroegentocht voor een gratis shotje etc.).  
Je kunt dus volledig zelf bepalen hoeveel geld je wilt uitgeven aan drank.  
 

Is het het wel waard om een MFVU ticket te kopen als ik bijvoorbeeld geen of 
weinig alcohol drink?  
Het is het zeker waard! Bij bijvoorbeeld de kroegentocht kun je in plaats van een 
gratis shotje ook een gratis frisje krijgen. Er zijn natuurlijk een aantal feesten maar 
deze zijn net zo leuk zonder alcohol. Verder zijn er ook genoeg mentoren die geen 
alcohol drinken dus je bent hier niet alleen in! Dit supporten we volledig bij de MFVU 
en het maakt ons echt niet uit of je wel of niet drinkt! 
 

Als je ouders bijvoorbeeld nog twijfelen is er dan nog iets wat je kan laten zien 
om ze over te halen met veel informatie bij elkaar?  
Jazeker, er is vanuit Christa Boer (onze vice-decaan onderwijs) een welkomstmail 
gestuurd. Zie helemaal onderaan het bestand de mail.  
 

Hoe groot zijn de groepen voor de introductieweek?  
Je groepje bestaat uit 12 studenten en 2 mentoren  
 

Is er voor een bepaald feest nog een specifieke dresscode?  
Ja, voor bijna elke dag hebben wij een bepaalde dresscode. Boven in het bestand 
staat een schema met de planning van elke dag waarbij ook staat aangegeven wat 
de thema’s zullen zijn zo kan je je hierop al een beetje voorbereiden.  
 

Moet je voor OV tussen de locaties zelf betalen?  
In principe reizen wij niet met het OV en wordt alles met de fiets gedaan. Het is dus 
belangrijk dat je een fiets aanschaft die je gedurende deze week kunt gebruiken. 
Mocht je zelf gebruik maken van het OV zijn deze kosten voor jezelf.  
 

Kan je voor de facultaire introductiedagen van studiegroep wisselen voor 
welke dag goed uitkomt of staat dit al vast? 

Dit staat al vast en er kan dus niet gewisseld worden. Wisselen kan alleen met hoge 
uitzondering zoals bijvoorbeeld topsportregeling  



Hoe moet je een fiets regelen als je niet uit Amsterdam komt?  
Swapfiets, OV fiets of een goedkope fiets op marktplaats oprapen, er zijn hiervoor 
verschillende opties. 
 

Moet je 18 zijn om je aan te melden voor de introductieweek?  
Nee zeker niet, iedereen is welkom ongeacht leeftijd. Uiteraard geldt wel onder de 18 
geen alcohol hier moeten wij ons streng aan houden.  
 

Is het handig om het starterspakket aan te schaffen? 

Ja, voor de practica in het eerste jaar heb je de instrumenten hieruit nodig. Mocht je 
al een labjas hebben uit eerder studie kan je alle producten ook los bestellen. Dit kan 
vanaf de eerste week van september via de online winkel van de mfvu. 
 

Is boekenpakket B nodig of is A ook voldoende?  
Pakket A zijn de boeken gericht op het eerste jaar. B is een aanvulling hierop 
voornamelijk gericht op jaar 2/3 en masterfase. 
 

Welk boekenpakket wordt aangeraden te kopen?  
A is voor het eerste jaar en B voor je hele bachelor. Met B heb je dus zo’n compleet 
mogelijk pakket. Het is wel prijziger dus dat is een afweging die je zelf moet maken. 
De compendium reeks is een samenvatting van alle jaren geneeskunde. Een hele 
handige toevoeging dus! 
 

Waar kan je het boekenpakket bestellen?  
https://mfvu.nl/mfvu-boekwinkel/starterspakketten hier staat meer informatie over de 
starterspakketten 

 

https://www.mfvu.nl/mfvu-boekwinkel hier kan je alles bestellen in de eerste week 

 

EXTRA  
Nog wat handige linkjes en praktische informatie op een rijtje: 
 

- Hier vind je meer uitleg over de kaartverkoop voor de mfvu introductieweek en de 
linkjes naar de kaartverkoop. LET OP: de deadline voor het aanschaffen van een 
ticket is 14 augustus en op is op! Wacht dus niet te lang!  
https://mfvu.nl/eerstejaars/introductie-2022/kaartverkoop 

 

- Hier vind je meer uitleg over de boekenpakketten en hoe je deze kan aanschaffen: 
https://mfvu.nl/eerstejaars/uitleg-boekenpakketten 

 

- Dit is een directe link naar de online winkel https://www.mfvu.nl/mfvu-boekwinkel 
 

- Hier vind je meer informatie over de starterspakketten en hoe je deze kan 
aanschaffen: https://mfvu.nl/mfvu-boekwinkel/starterspakketten 

 

- Hier vind je meer informatie over alles wat met onderwijs te maken heeft. 
https://mfvu.nl/onderwijs 
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- Mocht je op zoek zijn naar een (medische) bijbaan, neem dan hier een kijkje 
https://www.mfvu.nl/carriere/vacaturebank 

 

Handige e-mailadressen: 
- mfvu.introductie@gmail.com --> voor al je vragen rondom de introductieweek 

- commissarisonderwijs@mfvu.nl --> voor al je vragen rondom het onderwijs en de 
facultaire introductiedag  
- commissariswinkel@mfvu.nl --> voor al je vragen rondom boekenpakketten, 
starterspakketten en alle andere dingen die met de winkel te maken hebben 

- info@mfvu.nl --> voor al je vragen rondom lidmaatschap en alle overige vragen 
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MAIL CHRISTA BOER  
 

  Faculteit der Geneeskunde VU  
Van der Boechorststraat 7, Amsterdam 

G-010 

020-4448010 

studentenbalie@vumc.nl 

  

Datum: 
Ons kenmerk: 

juli 2022 

CB/evo/22.058 

Betreft: Welkomstbrief 

   

  
Beste student, 
  
Wat fijn dat je bij ons komt studeren, van harte welkom bij de opleiding Geneeskunde 
aan de VU! We weten dat het starten met de opleiding een spannend moment is en 
daarom is het belangrijk dat je deze brief met veel praktische informatie goed 
doorleest. Toch nog vragen? Mail ons gerust via studentenbalie@vumc.nl. 
  
Let’s get started! 
Wij hebben een landingspagina aangemaakt op ons facultaire studentenplatform 
STUDIOO. Je vindt daar informatie die je op dit moment nodig hebt. Denk aan 
informatie over de verplichte taaltoets Nederlands, een flyer met informatie over de 
universitaire huisartsenpraktijk, het introductiemagazine van onze studievereniging 
MFVU en de boekenlijst met bestelformulier. Het is echt noodzakelijk om de boeken 
op de boekenlijst aan te schaffen. De titels zijn namelijk maar in een beperkt aantal in 
de Medische Bibliotheek (hetzij digitaal of op papier) beschikbaar. Neem echt even 
de tijd om deze pagina door te nemen, je maakt anders misschien een valse start! 
  
Ook goed om te weten: wij hebben twee social media kanalen die je kunt volgen en 
waar we veel informatie op plaatsen: 

-       Facebook:  https://www.facebook.com/FaculteitDerGeneeskundeVU/ 
-       Instagram: https://www.instagram.com/faculteitdergeneeskundevu/ 

  
Ook de Medische Faculteitsvereniging VUmc (MFVU) is te vinden op Facebook en 
Instagram. Lees hierover in het informatiemagazine dat speciaal voor jou is gemaakt. 
In dit magazine vind jij alle informatie over de introductieperiode, wat de vereniging 
inhoudt en wat de MFVU jou te bieden heeft. De introductieperiode zal plaatsvinden 
van 24 t/m 30 augustus. Om je aan te melden voor de introductieperiode en voor 
uitleg rondom de kaartverkoop kun je een kijkje nemen op de website van de MFVU.  
  
Better Prepared! 
Ben jij de eerste binnen jouw generatie of in jouw gezin die gaat studeren aan een 
(Nederlandse) universiteit? En wil je goed voorbereid beginnen aan je studie? Doe 
dan mee aan het programma Better Prepared, waarin je gedurende vijf dagen 
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https://www.mfvu.nl/


bekend raakt met studeren aan de VU. Je ontmoet medestudenten en hebt contact 
met docenten en student-coaches van de VU. Ook krijg je meer inzicht in je 
motivaties, studiekeuzes, talenten, competenties en valkuilen. Better Prepared wordt 
gehouden op 17, 18, 19, 22 en 23augustus 2022. Kijk voor aanmelden en meer 
informatie op de website. 
Honours programma en topprestatieregeling 

De informatie over het honours programma en de topprestatieregeling vind je op 
website van de VU.  
  
Facultaire introductie 

Onze facultaire introductie vindt op 2 dagen plaats: donderdag 1 en vrijdag 2 
september.  
We hebben gekozen voor 2 dagen, omdat het dan mogelijk is jullie een persoonlijker 
welkom te bieden dan met 1 gezamenlijkmoment met 350 studenten tegelijk. Nu 
organiseren we 4 welkomstbijeenkomsten van ca. een uur, voor 100 studenten 
tegelijk.  
  
Om dit in goede banen te leiden, werken we met roulatieschema’s met verschillende 
aanvangstijden. Die tijden zijn gekoppeld aan jouw algemene welkomstbijeenkomst 
van ca. een uur, gevolgd door je 1e studiegroep bijeenkomst van 1,5 uur. De 
algemene welkomstbijeenkomst vindt plaats in de Amstelzaal in het Amsterdam 
UMC ziekenhuis, locatie VUmc aan De Boelelaan.   
  
Je ontvangt van ons een tweede mail met uitgebreidere informatie zodra de 
studiegroepindeling definitief is en bekend wordt gemaakt. Dat gebeurt op vrijdag 26 
augustus, dus houdt op dit moment 1 & 2 september nog even vrij. Ruilen van 
studiegroep is niet mogelijk en je aanwezigheid tijdens het introductieprogramma is 
verplicht. 
  
Ten slotte  
Je ontvangt binnenkort een uitnodiging van de Arbodienst Amsterdam UMC om het 
(verplichte) vaccinatieprogramma hepatitis B te volgen. Dit geldt natuurlijk niet als je 
al volledig bent gevaccineerd, je kunt dat tegen die tijd ook aangeven het team van 
de Arbodienst Amsterdam UMC.  
Houd je mail dus goed in de gaten en maak gebruik van de uitnodiging! 
  
We kijken er enorm naar uit om je op 1 of 2 september te ontmoeten!  
  
Met vriendelijke groet, 
Prof. dr. Christa Boer 
Vice-decaan onderwijs locatie Vrije Universiteit Amsterdam 

 

 

https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/goed-voorbereid-de-overstap-naar-de-universiteit-maken
https://vu.nl/en/education/more-about/honours-programme-med
https://vu.nl/nl/student/bijzondere-omstandigheden/topsporters-en-andere-talenten
https://vu.nl/nl/over-de-vu/faculteiten/faculteit-der-geneeskunde
https://www.studioovu.nl/lets+get+started/need+to+know/default.aspx

