
Commissaris onderwijs 
 
De commissaris onderwijs is de reden dat de MFAS een studievereniging is en niet zomaar een 
studentenvereniging. Onderwijs is een van de drie pijlers van de MFAS en de commissaris onderwijs 
wijdt hier zijn gehele functie aan. Dit gebeurt allemaal heel erg op de achtergrond en daarom heeft 
niemand echt door wat ik nou eigenlijk allemaal doe! Voor mezelf is het ook erg lastig uitleggen, 
omdat de conclusie van de meeste mensen toch vaak is dat ik alleen maar bezig ben met het 
voorbespreken van tussenbesprekingen voor nabesprekingen. Toch ga ik proberen het zo duidelijk 
mogelijk uit te leggen! 
 
Als commissaris onderwijs heb ik de nobele taak om al het gegeven onderwijs te evalueren en de 
resultaten van deze evaluaties te bespreken met de coördinatoren en de docenten. Dit doe ik door 
na elk gegeven blok in overleg te gaan met de docenten en coördinatoren in de vorm van een 
nabespreking. Dit doe ik natuurlijk niet alleen! Elk jaar heeft zijn eigen Jaarvertegenwoordiging, die 
mij hierbij helpen. Zij staan klaar om alle vragen van de studenten te beantwoorden en alle klachten 
te bundelen en met hen bespreek ik tijdens de blokken al wat er goed en minder goed gaat. Dit zijn 
de tussenbesprekingen. Op het moment dat we aan het eind van het blok gaan nabespreken met de 
docenten en coördinatoren, moeten we natuurlijk wel weten wat we nou eigenlijk te zeggen hebben 
over het blok. Het is immers niet overtuigend als iedereen een andere mening heeft. Daarom hebben 
we ook nog een voorbespreking, waarin we bespreken wat we in de nabespreking gaan zeggen. 
 
Naast al deze besprekingen mag ik nog veel meer met het onderwijs doen! Zo verdienen docenten 
die hun best doen natuurlijk altijd waardering voor hun verrichte moeite. Een manier waarop deze 
waardering geuit kan worden is door middel van prijzen voor de beste docent, het beste blok en de 
beste vakgroep, oftewel de onderwijsprijs! Voor deze prijs zijn elke december en juni verkiezingen 
die ik in zijn geheel coördineer. Als alle stemmen uitgebracht zijn mag ik ze tellen en op de MFAS 
congresdag de winnaars bekend maken. Ook wordt de beste docent door mij genomineerd voor een 
wedstrijd die over de hele UvA wordt georganiseerd, de UvA docent van het jaar verkiezingen. Bij 
deze verkiezingen wordt elk jaar een beste docent van het jaar gekozen voor de UvA. Dit is natuurlijk 
een erg grote eer, dus het is zeker de moeite waard! 
 
Als laatste heb ik erg veel te maken met studentenpolitiek. Elk jaar in mei vinden namelijk weer 
studentenraadsverkiezingen plaats. Dit zijn verkiezingen waarbij verschillende studenten partijen 
strijden om zo veel mogelijk zetels in de studentenraad. Als MFAS willen wij natuurlijk inspraak in het 
onderwijs hebben op zo veel mogelijk niveaus, dus hebben wij samen met de studentenpartij 
Uvasociaal de partij MFAS-Uvasociaal opgericht voor op onze faculteit. Mijn taak voor deze partij is 
het contact met studentenpartij Uvasociaal onderhouden, een kieslijst samenstellen en samen met 
Uvasociaal  en de kieslijst een verkiezingscampagne opzetten. Erg veel, maar erg leuke taken dus!  


