
 

 

Medschool Maastricht: alvast een kijkje achter de schermen 
  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

De Medschool geeft leerlingen uit vwo-5, die geïnteresseerd zijn in de studie 
geneeskunde in Maastricht, de kans om op verschillende locaties in de provincie 
Limburg alvast kennis maken met de inhoud van de studie en wat het betekent om te 
werken als arts.  
Met een centraal medisch thema als rode draad, kunnen de leerlingen in vier 
avonden een kijkje nemen achter de schermen van het ziekenhuis en leren en 
ervaren over welke vaardigheden je moet beschikken als arts. Leerlingen werken in 
groepjes aan een fictieve patiëntcasus en worden hierbij begeleid door studenten en 
artsen van het Maastricht UMC+.  
Tijdens de avonden doen de leerlingen onder andere medisch-inhoudelijke kennis op, 
oefenen ze met het stellen van de juiste vragen aan (simulatie)patiënten en leren ze 
lichamelijk onderzoek te doen bij elkaar. De reeks avonden wordt afgesloten met een 
posterpresentatie waarbij de leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd. Na afloop 
krijgen leerlingen een certificaat dat ze kunnen gebruiken bij het samenstellen van 
hun cv. 
 
De Medschool is onderdeel van de Gezondheidsuniversiteit Maastricht. De 
Gezondheidsuniversiteit is een initiatief van studenten geneeskunde in 
samenwerking met het Maastricht UMC+. De Gezondheidsuniversiteit wil mensen uit 
de regio Maastricht op een leuke en interactieve manier laten kennis maken met de 
werking van het lichaam in ziekte en gezondheid. Dit doen zij door het verzorgen van 
colleges,  die in principe toegankelijk zijn voor iedereen. 

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☒ vwo 
☐ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktinformatie 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☐LOB-programma                                     
☐Ouderbetrokkenheid 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze              
☐Regelgeving en kaders 
☐Visie, beleid en kwaliteit 
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Tips 
 
 

• De Medschool reeksen worden drie keer per jaar gegeven op een centraal 
gelegen middelbare school in achtereenvolgens Maastricht, Sittard en 
Roermond.  

 
• De collegereeksen van de Gezondheidsuniversiteit, die toegankelijk zijn voor 

iedereen, zijn ook online te volgen 

  

Meer weten? 
 
 

Gezondheidsuniversiteit MedSchool | Gezondheidsuniversiteit 
Homepage | Gezondheidsuniversiteit 

  

Contactpersoon gezonduni-ext@maastrichtuniversity.nl  

https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/gezondheidsuniversiteit-medschool
https://www.gezondheidsuniversiteit.nl/
mailto:gezonduni-ext@maastrichtuniversity.nl

