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Rapport over de bacheloropleiding Farmacie en de
masteropleidingen Farmacie en Pharmaceutical Sciences van de
Universiteit Utrecht

Dit rapport voþ het Beootdelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de
NVAO.

Administratieve gegevens van de

Bachelotopleiding Farmacie

Naam van de opleiding:
CROHO-nurilner:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aartal studiepuriten:
,\fstudeetdchtingen:
Locatie(s):
Variant(en):
Vervaldatum accreditatie:

Mastetopleiding Farmacie

Naam van de opleiding:
CROHO-nummet:
Niveau van de opleiding:
Odëntatie van de opleiding:
Aar;:tal studiepunten:
Afstudeerdchtingen:
Locatie(s):
Variant(en):
V ervaldatum accredita tie:

Farmacíe
516157
bachelor
wetenschappelijk (wo)
1BO EC

Universiteit Utrecht
voltijd
31-12-2013

Farmacie
66157

master
wetenschappelijk (wo)
180 E,C

Universiteit Utrecht
voltijd
31-12-201,3

Pharmaceutical Sciences

60294
mâstet
wetenschappelilk (wo)
12OEC
Drug Innovation
Universiteit Utrecht
voltijd, deeltijd
31,12-2013

Masteropleiding Pharmaceutical Sciences

Naam van de opleiding:
CROHO-nummer:
Niveau van de opleiding:
Odëntatie van de opleiding:
Aantal studiepunten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie(s):
Variant(en):
Vervaldatum accredttaf-ie:

Het bezoek van de visitatiecomrnissie Fatmacie aar de Faculteit Bètawetenschappen van de
Universiteit Utrecht vond plaats op 10 en 11 septemb et 2072.
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Administratieve gegevens van de instelling

Naam van de instelling:
Status van de instelling:
Resultaat instellingstoets:

Kwantitatieve gegevens over de opleidingen

Universiteit Utrecht
bekostigde instelling
positief

De vereiste kwantitatieve gegevens over de opleidingen zijn opgenomen in Bijlage 5.

Samenstelling van de commissie

De comrnissie die de bachelotopleiding Fatmacie en de masteropleidingen Farmacle en

Phatmaceutical Sciences van de Universiteit Uttecht beootdeelde bestond uit:

o Prof. dr. F.G.M. (Frans) Russel (vootzitter), hoogleraat moleculaire farmacologie en

toxicologie, UMC St. Radboud;
o Prof. dr. A. (Alfons) Verbruggen, hoogleraar radtofarr¡;'acie en geneesmiddelenanaþse,

I(atholieke Univetsiteit Leuven;
o Prof. dr. H. J. (Henk-Jan) Guchelaar, hoogleraar klinische farr¡:.acle, Universiteit Leiden;
. MJ.M. @I-gÐ van \ùØeelden-Hulshof, zelfstanclig apotheker, Apotheek Ermel, Ermelo;
. J.M. (Jantine) Brussee BSc, student Bio-Pharmaceutical Sciences, Universiteit Leiden.

De commissie werd ondetsteund door AJ. @ddenne) \)Øieldtaatjer-Httrjzer M.A. die (ondet
supervisie van dr. MJ.V. (l\{.Ð van Bogaert) optrad als secretatis.

De crrtticulavttae van de leden van rle commisste ziln opgenomen in Bijlage 1

Werkwiize van de comrnissie

De beoordeling van de bachelor- en mâsteropleidingen Fatmacte en de mastetopleiding
Pharmaceutical Sciences van de Universiteit Uttecht valt binnen een clustetbeoordeling,
waarbï1 de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht betrokken waren. De
startvetgadering van de visitatiecommissie vond plaats op 10 september 201,2 n Utrecht.
Tijdens de staftvergadedng wetd de commissie geihsttueerd, wetden de taakstelling en de

wetkwijze \¡an de commissie besproken en wetd er kennis genomen varr het
Domeinspecifieke Refetentiekadet Farmacie @fj\age 2).

Voorbereiding

QA,NU ontving de kritische zelfreflec:lies van de bachelor- en mâsteropleiding Fatmacie en de

masteropleiding Pharmaceutical Sciences van de Universiteit Utrecht op 6 juli 2012. Nadat de

projectleider het rapport op kwaliteit en compleetheid van informattehad gecontroleerd en in
orde bevonden, stuurde zij lnet doot aan de commissieleden. De commissie las de kritische
zelfreflecie en formuleerde naar aanleiding er\rànt vragen en opmerkingen. De ptojectleider
gtoepeerde de vtagen en opmerkingen per onderwerp en panel in een samengesteld

document. Verzoeken van de commissie om aanvullende infotmatie wetden door de

pro j ectleider dootgestuur d naar de instelling.
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Naast de kdtische zelfreflectie ontvingen de vijf commissieleden afstudeerscrþties uit de
bachelotopleiding en de mastetopleidingen. In samenspraak met de voorzitter van de
commissie werd er een steekproef v^n vijfentwintþ scrþties geselecteerd; tien
bachelorscipties en tien mastersctþties uit de opleiding Farmacie en vijf masterscrþties uit
de opleiding Phatmaceutical Sciences. Hierbij is et bewust gekozen voor scrþties uit
verschillende beootdelingscategorieën (voldoende; ruim voldoende; goed) en vetschjllende
jaren Q009-2010 erÌ 2010-2011). Bll de scrþties voegde QANU een lijst met
beoordelingsrichtlijnen toe, om ervool te zorgeî dat de commissieleden de suþties op
vetgelijkbar e wrjze zouden beoordelen.

De commissie besteedde aandacht aarhet beootdelen van het wetenschappelijk niveau van
de suþties, de eisen die doot de opleiding 

^arr 
de scrþtìes worden gesteld en de

zorgvuldigheid van de inhoudelijke beoordeling daarvan doot de staf. Door middel van de
søþtie dient de student immers aan te tonen ovet de veteiste kwalifrcaties te beschikken.
Yootafgaand aan het bezoek heeft de commissie de beoordeling van de scrþties met elkaat
ovedegd.

Voot het bezoek aan de opleiding heeft de commissie daarnaast ìnzage gevraagd in de
organisatie, de inhoud, de toetsing en de evaluatie van acht onderwijsblokken. Voor de
bachelotopleiding Farmacie waren drt: Apotheker en Geneesmiddel Qaar 1), Forrttu/eren en bio-

equiualenrie (aar 2), Ceneesmiddelopname (aat 3) en PNl]harmacobgy (curriculum College
Pharmaceutical Sciences). Daarnaast heeft de commissie informatie opgevraagd over de
ftacks binnen het curiculum College of Phatmaceutical Sciences. Voor de masteropleiding
Fatmacie heeft de commissie de vakken Medìcariebegeleiding Qaar 1), Kinfurformuleringen Qaar 2)
en Ceinregreerde þ-armacie (aat 3) opgevraagd. Ook heeft zlj verzocltt om informatie over de
inhoud en organisatte van het tweedejaars onderzoeksproject. Voor de masteropleiding
Pharmaceutical Sciences heeft de commissie inzage gevraagd in het vak Drug deuelopmenÍ and
Regulatìon en de vakbeschrijvingen van de keuzevakken. Tijdens het bezoek beoordeelde de
commissie de kwaliteit van de beschrijvingen, de studentinformat:te, de toetsen, en praktische
ondetwiisprogtamma's van deze blokken. Een ovetzicht van de bestudeerde afstudeerwerken
en documenten is opgenomen in Bijlage 7 van dit rapport.

Yoorafgaand aanhet visitatiebezoek stelde de ptojecdeider een concepqxogrumme- op, dat in
ovedeg met de opleidingscoördinator en de vootzittet van de commissie werd aar,gepa;st 

^arde specifieke situatie .varr de opleidingen. Op verzoek van Q-,{NU stelde de
opleidingscoördinator tepresentatieve gesprekspanels samen. De commissie ontving
voorafgaand aan het bezoek een ovetzicht van de gesprekspartners en stemde in met de door
de opleiding gemaakte selectie. F,er' overztcht van het programma Íîet alle gesprekspartnets is
opgenomen als Bijlage 6 bi1 dit r^pporl Yoonfgaand aan het locatiebezoek werden zowel
medewetkets als studenten op de hoogte gebrachtvân een spreekuur, waarin zij verttouweliik
met de commissie konden spreken. Van dit spreekuur is geen gebruik gemaakt.

Beqoek

Het bezoek aarr de Faculteit Bètawetenschappen van lJniversiteit Utrecht vond plaats op 10
en 11 septembet 2012. Daarnaast hield de commissie op 10 september 2012 haar formele
stattvergadering. Tijdens de startvelgadering werden er, op gtond van de inhoudelijke
expefüse en door de commissieleden vooraf ingebrachte aandachtspunten, afspraken gemaakt
over de taakvetdeling tijdens de panelgesprekken. Daarnaast werd het Domeinspecifieke
Referentiekadet besproken en wetden de paneþsprekken voor het visitatiebezoek aan de
Univetsiteit Uttecht voorbereid. De commissie heeft hierbij onder andere de kwaliteit van de
scripties en de vootaf gefotmuleerde vragen en opmerkingen 

^an 
de orde gesteld.
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Tijdens het bezoek is et gesptoken met een representatieve vertegenwoordiging van het
opleidingsbestuur, alomm, de opleidingscommissie en de examencommissie. Daarnaast is et
gesproken met studenten- en docentenvertegenwoordigets uit de bachelotopleiding en de

beide masteropleidingen. De commissie heeft een deel van de laatste dag van het bezoek
gebtuikt om de mondelinge r^pporta;ge van de vootzitter voor te beteiden en te discussiijten
over de beoordeling van de opleidingen. Azn het einde van het bezoek presenteetde de

vootzítter de aþemene waatnemingen en indrukken van de commissie over de vetschillende
opleidingen.

Raþortage
De projectleider heeft op basis van de bevindingerì vafl de commissie een conceptrapport
opgesteld. Dit conceptrappoft is in eerste instantie vootgelegd aar' de vootzítter van de

commissie en daatna ook 
^ 

11 de andete commissieleden. Opmetkingen varr de

commissieleden zrjn verwerkt in de conceptrâpportage. Na vaststelling is het conceptrapport
vervolgens naar de instelling gestuurd voor een controle op feitelijke onjuistheden. De
opmerkingefl vafl de opleiding zijn besproken met de voorzitteryaî de commissie,waatna de

proiectleider het definitieve tappott opmaakte voor een laatste tonde rran coänentaar en is
rondgestuurd aan de commissie tet vaststelling.

Beslisregels

In overeenstemming met het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeootdeling van
de NVAO (d.d. 22 riovember 201.7) heeft de commissie de voþnde definities voor de

beootdeling van de afzondedijke standaatden en de opleiding als geheel gehanteerd:

Basiskwaliteit
De kwaliteit die in internationaal perspectief redeliikerwiis verwacht mag worden vafl een

bachelot- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs.

Onvoldoende
De opleiding voldoet njet aan de gangbate basiskwaliteit en vertoont op meerdere vlakken
ernstige tekottkomingen.

Voldoende
De opleiding voldoet aan de gangbøte basiskwaliteit en veftoont over de volle breedte een

acceptabel niveau.

Goed
De opleiding steekt systematisch en over de volle bteedte uit boven de gangbare

basiskwaliteit.

Excellent
De opleiding steekt systematisch en ovet de volle breedte ver uit boven de gangbare

basiskwaliteit en geldt als een (inter)nationaal voorbeeld.
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Samenvattend ootdeel van de commissie

Dit samenvattend oordeel geeft de bevindingen en overwegingen weer van de commtsste
Farmacie 2072 over de bachelotopleiding Fatmacie en de mastetopleidingen Farmacie en
Pharmaceutical Sciences aarr de Universiteit Utrecht. De commissie baseett haat ootdeel op
informatie uit de kritische zelfteflecttes, aanvullende infotmatfe naar aanleiding van vootaf
geformuleerde vragen van de commissie, informatie uit de gesptekken tijdens het bezoek, de
geselecteerde (ernd)scnpties en de documenten die tijdens het bezoek ter inzage beschikbaar
wâren. De commissie heeft voor de opleidingen zowel positieve aspecten opgemetkt als

verbeterpunten gesþaleerd. Na deze tegen elkat te hebben afgewogen, is de commissie tot
het oordeel gekomen dat alle opleidingen voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit die de

voorwaarde z11n voor heraccreditatie.

B achelotopleiding Farmacie
Het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Univetsiteit Utrecht beoogt
bachelotstudenten toe te rusten met kennis, inzrc}nt en vaardigheden die hen ìn staat stellen
een masteropleiding Farmacie of een andete masteropleiding op biomedisch terein te voþn.
Studenten kunnen hiefioe binnen de bacheloropleiding kiezen vooî een studiepad farrnacre,

dat erop gericht is hen voor te bereiden op de mastetopleiding Fatmacie, of voot het
studiepad geneesmiddelenonderzoek. In 2010 is het College of Pharnaceutical Sciences (CPS)

gestart, een honouts-cutticulum binnen het bachelorprogramma Farmacie dat is gedcht op
geneesmiddelenonderzoek en vootbereidt op het masterprograLmrnà Drug Innovation.

In de kritische zelfreflectie wotdt het Domeinspecifieke Referentiekader voot de Uttechtse
farmtcieopleidingen aangeboden. Deze is gebaseerd op het Raamplan Farmacie 2007,
wettelijke opleidingseisen en de viet kerntaken van de basisapotheker: medicatiebeleid,
medicatiebegeleiding, bereiden/beherenfafleveren en fatmaceutische beddjfsvoeting. De
commissie stelt vast dat dit kadet een goed beeld geeft van het domein van de
fatmacieopleidingen in Nededand en de eisen waataan een afgestudeetd basisapotheker moet
voldoen. Het kader is volgens de cornmissie vootal gericht op de mastetopleiding Farmacie,

in het bijzonder op het beroep van apotheket. De commissie meent dat voor de

bachelotopleiding het geschetste refetentiekadet Fatmaceutische \ùØetenschappen betet
toepasbaar is, waatbij de opleiding wordt beschouwd als een subdomein van de biomedische
wetenschappen. De comrnissie meent dat de bacheloropleiding goed voorbereidt op de

masteropleiding die voþns het Domeinspecieke Referentiekader opleidt tot basisapothekers.

De commissie concludeert dat de verantwootdelijken voor de Uffechtse fatmacíeopleidingen
geen ,rellsdige coflsensus hebben beteikt met de verantwoordelijken voor de
farmacíeopleidingen in Groningen. Zlj beveelt beide univetsiteiten aatt om de visie op de
Nederlandse fannacleopleidingen betet op eü<aat af te stemmefl en hietbij expliciet 

^afl 
te

sluiten bi1 de nieuwe eisen die actuele ontwikkelingen in het zorgveld aan apothekers stellen
en de aansluiting met vervoþopleidingen, bijvoorbeeld openbaar- of ziekenhuisapotheker.

Sinds het vorþ visitatiebezoek zljn er voor de bacheloropleiding eþenstandige en duideþk
identificeerbare eindtermen geformuleetd, waarbij is uitgegaan van het juiste eindniveau. De
commissie concludeert dat de eindtennen compleet ztjrr en aansluiten bij de domeinspecifieke
eisen en het wettelijke kader. \7el is de commissie van mening dat de opleiding alett moet
blijven op de mogelijkheden voot afstemming van de bacheloropleiding op de arbeidsmarkt.

De didactische princþes van het departement wotden in de bacheloropleiding Fatmacte
uitgewerkt in de vorm van probleem gestuutd onderwijs (PGO) en ptojectonderwijs voor het
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studiepad Fatmacie. In het CPS staat daarnaast het principe vân 'inquiry-based learning':
centtaal. De commissie concludeert dat PGO, ldeinschalig ptojectonderwijs en inquiry-based
leatning' doot studenten herkend worden en dat zij hierover positief zljn. F{et PGO is

voþns de commissie sinds de vorige visitatieronde consequent en juist uitgewerkt en
geïmplementeetd. Voorts is de opbouw van het bachelotcurriculum (inclusief CPS) adequaat.
IùØel zou er in de bachelotopleiding Farmacie meer aandacht moeten zljn voor kennismaking
met het beroep vân apotheket en moet de waarborging van de inhoudelijke leerlijnen worden
vetstevigd door van de leedijnconsulenten leedijnverantwoordelijken te maken. In het CPS
zou meer de intetactie opgezocht kunnen worden met de onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten van andere studenten binnen de faculteit ert zoa er aurr het eind van
iedere crüsus meet aandacht moeten zljn voot de integtatie van opgedane kennis en
vaardigheden.

Het bachelotonderwijs wordt verzotgd doot een inspirerend en betrokken docententeam. De
studentstafratio is acceptabel, maat htenn zljn de meest tecente ciifets vlrt rta het opheffen
van de numerus fi-rus in de bacheloropleiding niet verwerkt. Omdat de druk op de organisatie
na het opheffen van de numerus fixus hoog is en de financiêle middelen niet evenredrg zljn
gegtoeid, is het opleidingsmaî^gemeît van plan de studenteninsffoom weer te beperken. De
commissie vnag! aandacht voor de hoge wetkdruk van docenten en de professionalisedngs-
en cariètemogelijkheden op het gebied van onderwijs. Daatnaast rs zrj van mening dat een
vetdete ontvlechtìng van onderwijs- en onderzoekstaken moet worden voorkomen om het
wetenschapp"l{k" karakter van de farmacreopleidingen te blijven waarborgen.

De bachelotopleiding besteedt voldoende aandacht aar' tntetr.e kwaliteitszorg op het niveau
van studenttevtedenheid, alumni en het afnemend veld. De vetandedngen die de opleidingen
hebben doorgevoerd op basis van de ødvrezen uit de vorþ visitatieronde wekken
vertrouv/en. Wel zov er meer aandacht moeten zljn vooÍ het monitoren y^17 de
docenttevtedenheid en moetefl de ztchtl¡aatheid en de infotmatievoorziening van de
opleidingsadviescommissie worden verbeterd.

Het systeem van toetsen en beootdelen in de bacheloropleiding is voldoende. Toetsvragen
sluiten aan blj de vakinhoud en zljn heldet geformuleerd. De gebruikte toetsvormen zijn
voldoende gespecificeerd en gevarieerd. f)e toetsvotmen voorzien zowel in de toetsing van
relevante kennis als van vaardþheden en de beootdeling is transpatant en eedijk. De
commissie is van mening dat het opleidingsmanagement de ingezette hjn van het verbeteren
van de toetsdeskundigheid van docenten moet doozetten en het gebruik van toetsmatttjzen
moet invoeten. De comrnissie is positief ovet het instellen van een depattementale
toetsadviescommissie. Daatnaast is de examencornmissie bezig een toetsplan op te stellen. De
commissie benadrukt dat verdere documentatie en actie veteist zljn. Daarnaast zou de
examencommissie met steekptoeven toezicht moeten houden op de opvoþing van de juiste
beootdelingsprocedure voor eindwetken en adviseett de commissie om een apert fotmulier
voot de tweede beoordelaar van de bachelorscriptie te ontwerpen. Op basis van de
bestudering van vijftien eindwerken uit de bacheloropleiding concludeert de commissie dat
het gerealiseerde eindniveaù vaÍr bachelotstudenten voldoende is. \üØel zouden de dchtlijnen
voot de bachelorscrþties moeten worden aangescherpt, zodat deze een wetenschappelijket
karakter krijgen. Studenten zouden in de bachelotscrþtie de hele onderzoekscyclus moeten
doodopen.
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Mastetopleiding Farmacie
De doelstelling van de masteropleiding Farmacie is studenten op te leiden als basisapotheker
en hen voor te bereiden op een taak in de gezondheidszotg, waarin de begeleiding van
individuele patiënten en het ontwikkelen van geneesmiddelenbeleid een centtale tol spelen.
Vanuit deze doelstelltng zljn de eindtermen van de opleiding gegoepeerd tondom de viet
kerntaken van de basisapotheker (medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, bereiden en beheren,
farmaceutische beddjfsvoedng) en eefl aantal generieke competenties (academische
vaatdigheden, ondetzoe\ communicatie/educatie). Na bestudering van de eindtetmen
concludeert de commissie dat deze helder gespecificeerd zljn en het iuiste niveau hebben.
Daanaast is et voldoende rekening gehouden met de wettelijke eisen en de eisen van het
beroepenveld.

De commissie heeft het Domeinspecifieke Referentiekader voor de Utrechtse
farmacieopleidingen bestudeerd. Zlj stelt vast dat dit gebaseerd is op het Raamplan Farmacie
2007, wettelijke opleidingseisen en de viet kerntaken van de basisapotheket: medicatiebeleid,
medicatiebegeleiding, beteiden/behercnfrfleveren en fatmaceutische beddjfsvoering. De
commissie concludeert dat het opleidingsmânagement van de mastetopleiding Farmacie een
goed beeld heeft van het domein van de farmacieopleidingen in Nedetland en de eisen
w^ r^art een afgestudeetd basisapotheker moet voldoen. Ztj concladeert echter ook dat de
verântwoordelijken van de Utrechtse farmacieopleidingen op pâpier geen volledige consensus
hebben beteikt met de verantwoordelijken van de farmacieopleidingen in Groningen. Zrj
beveelt beide universiteiten aan de visie op de Nededandse farmacieopleidingen betet op
elkax af te stemmen en hierbij expliciet aaî te sluiten bij de nieuwe eisen die actuele
ontwikkelingen in het zorgveld aan basisapothekers stellen.

De didactische pdncþes vân het departement wotden in de mastetopleiding farmacie
uitgewetkt in de vonn van ptobleemgestuurd onderwiis (PGO) en ptojectonderwijs. De
commissie concludeert dat PGO en kleinschalìg ptojectonderwijs door studenten herkend
worden en dat zlj híetover positief zrjn. fJet PGO is sinds de votige visitatietonde consequent
en juist uitgewetkt en geïmplementeetd. Voorts is het cursodsch onderwijs logisch
opgebouwd en afgestemd op de ketntaken van de apotheket. Het programma is voldoende
wetenschappelijk van aatd. \{/el zou het opleidingsmanagement in het crrriculum moeten
blijven zoeken Í7aan mogelijkheden voor samenwerking tussen farmaciestudenten en

geneeskundestudenten. Ook kunnen de patiênt (P)- en geneesmiddel (G)-profielen van de
profielvakken beter worden losgelaten, aangezíen et sþalen zlp dat studenten meer op basis

van een inschatting van studiel¿st dan op ìnhoud hiedn een keuze maken.

De commissie concludeett dat het mâsteronderwijs wotdt verzorgd door een inspirerend en
bettokken docententeam en dat de student-stafratio acceptabel is. \X/el ziet de commissie in
de ontvlechting van onderwijs- en onderzoekstaken een gevaâr voot het behoud van het
wetenschappelijke katakter van de farmacieopleidingen. Daarnaast moet de opleiding ook
aardz'cl;:t blijven geven aan de professionalisetings- en cardèremogelijkheden vân docenten
op het gebied van onderwijs en ptakújþedcht onderzoek.

Er wordt voldoende aandacht besteed aan interne kwaliteitszorg op het niveau van
studenttevtedenheid, alumni en het afnemend veld. De vetanderingen die de opleidingen
hebben doorgevoetd op basis van de advtezen uit de vorþ visitatietonde wekken
vertrouwen. SØel zo:u er meer amdacht moeten zljn voor het monitoten v^n de

docenttevredenheid en moeten de zichtbaarhetd en de infotmatievootziening van de
opleidingsadviescomrnissie wotden verbeterd. De commissie is positief over de
pilootvisitaties van openbare stageapotheken. Vanwege het belang van de stage in de
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masteropleiding is de commissie van mening dat deze pilootvisitaties verdete opvolging tot
reguliete visitaties zouden moeten kdjgen voor stagevedenende openbate apotheken én
ziekenhuisapotheken. Hoewel de commissie waatdering heeft voor het pdncþe van
zelfgestuutde ontwikkeling door de student ts zlj van mening dat het tutoraat uniformet en
minder wijblijvend zou moeten u/otden ingestoken vanuit de filosofie van de tutor als

tolmodel en expert.

FIet systeem van toetsen en beoordelen in de mastetopleiding is voldoende. Toetsvtagen
sluiten aan blj de vakinhoud en zijn heldet geformuleetd. De gebruikte toetsvormen zrjn
voorts voldoende gespecificeerd en gevarieerd. De toetsvormeî vooÍzleî zoutel in de toetsing
van televante kennis als van vaardigheden en de beoordeling is transparant en eerlijk. ìØel is
de commissie van mening dat het opleidingsmanagement de ingezette lijn van het verbeteren
van de toetsdeskundigheid van docenten moet dootzetten en het gebruik van toetsmaûljzen
moet invoeten. De commissie is positief ovet het instellen van een depattementale
toetsadviescommissie. Daarnaast is de examencommissie bezig een toetsplan op te stellen. De
commissie benadrukt dat vetdere documentatie en actie op dit punt vereist zijn. Daatnaast
zou de examencorrìmissie met steeþtoeven toezicht moeten houden op de opvoþing van de
juiste beootdelingsprocedure voor eindwetken en adviseert de commissie om eerr apart
fotmulier voor de tweede beoordelaat van het eindwerk te ontwerpen.

Op basis van de bestudedng van tien masterscrþties concludeert de commissie dat het
gerealiseetde eindniveau varì masterstudenten voldoende is. Uit enquêtes ondet alumni en
werkgevers bliikt voorts dat zil tevreden ziln over de aansluiting van de mastetopleiding op de

arbeidsmarkt. Âfgestud eetde fatmaciestudenten vinden snel een baan.

Masteropleiding Phatmaceutical Sciences
Het programma Drug Innovation van de masteropleiding Pharmaceutical Sciences is etop
gedcht studenten op te leiden tot wetenschappelijke onderzoekets op het tetrein van
farmaceutisch ondetzoek en hen voor te beteiden op een academische carière of op een
loopbaan in het beddjfsleven of bij de overheid. Het opleidingsmânagement plaatst de

ondezoeksopleiding Drug Innovation binnen het domein vat7. de farmaceutische
wetenschappen dat een subdomein is van de biomedische wetenschappen. De commissie
heeft het f)omeinspecifieke Referentiekader bestudeetd en hier:ovet met het
opleidingsmaîagemert gesptoken. Zti stelt vast dat het referentiekader duidelijker zou
moeten worden geprofileerd binnen de biomedische wetenschappen door rekening te houden
met de specifieke focus op geneesmiddelenonderzoek. De eindterrnen gaan vtt van het juiste
wetenschappüke eindniveau en worden getelateerd aan de Dublin-descrþtoren.

De opbouw van het programma, en het didactisch uitgangspunt 'inquiry-based learning'
sluiten goed aan op de doelstellingen van de opleiding. Studenten herkennen 'inquiry-based
learning en ztln hietovet positief. Voorts wordt er aangesloten bij het intemationale katakter
van het wetenschappelijk onderzoek doot studenten te sdmuleren een deel van hun
onderzoek in het buitenland uit te voeten. De commissie beveelt wel aan om na de minor en
het major onderzoeksproject terugkomdagen te otganiseren waarin studenten hun
ondetzoekstesultaten presenteren aafl een publiek van 'peers'. Voorts zou de tutor een
stevþere plaats kunnen kdjgen als tolmodel en inhoudelijke onderzoeksexpert die de student
ondersteunt blj zijn of haat professionalisering.

Het ondetwijs van de opleiding wordt verzorgd door een team van excellente en betrokken
docenten en onderzoekers en de staf-studentratio is gunstig. Daatnaast besteedt de opleiding
voldoende aandacltt aan iîtefne kwaliteitszorg op het niveau van studenttevredenheid, alumni
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en het afnemend veld. De vetanderingen die de opleiding heeft dootgevoerd op basis van de

aditezen uit de vorþ visitatieronde wekken vertrouwerì. Wel zou de opleiding meer aandacht
moeten besteden aar}rret monitoren van de docenttevredenheid. Studenten zijn tevreden over
de opleidingspecifieke voorzieningen en de studiebegeleiding. Het tutorschap zou in de

masteropleiding Drug Innovation echtet steviger kunnen worden rTeetgezet vanuit de filosofie
dat de inhoudsdeskundige tutor zowel rolmodel als coach is. Er wordt voldoende aandacht
besteed aan intetne kwaliteitszorg op het niveau van studenttevredenheid, alumni en het
afnemend veld.

De commissie heeft vastgesteld dat het systeem van toetsen en beoordelen op het ruveau van
de cursussen ìn alle opleidingen in otde is. Toetsvtagen sluiten voldoende aan bij de

vakinhoud en zljt helder geformuleetd. De gebruikte toetsvormen zlin voldoende
gespecificeetd en gevarieerd. De wijheid in het cutticulum en de nadruk op toetsing van
onderzoeksvaardþheden in ondezoeksptojecten sluiten 

^an 
op de doelstellingen van het

pfogfaÍìma.

De examencommissie van de Cradaate Scltoo/ of Itrt Sciences functioneert voldoende en komt
regelmatþ bijeen. Het beootdelen van de kwaliteit van afgenomen toetsen is gedelegeend a;arî

de aan 'assessment panel (toetsadviescommissie). De commissie is positief ovet het instellen
van deze toetsadviescomrnissie, maar stelt tegeliiketijd vast dat deze nog niet actief aan de

slag is gegaàrl Zlj rs var' mening dat verdete documentatie en actie veteist is. De cornrnissie
beveelt de examencomrnissie daatnaast a;a;n om met steekproeven toezicht te houden op het
voþn van de juiste beootdelingsprocedute en een apart fotmulieÍ voor de tweede

beoordelaar te ontwetpen.

Op basis van de analyse van de vijf ondezoeksprojecten en vijf scripties is de comrnissie van
mening dat het getealiseerde eindnive^ù v^rr studenten uit de masteropleiding Drug
Innovation voldoet en dat de beoordeling transparant en eerlijk is. ìØel zot de opleiding in de
dchtlijnen voor de onderzoeksprojecten en scripties moeten opnemen dat studenten moeten
teflecteren op het belang van hun onderzoek in de context van 'Drug Innovadon'. Ook uit de

betoepsperspectieven en de beootdeling van de opleiding doot alumni en wetkgevers blijkt
dat studenten het beoogde eindniveau behalen. De commissie heeft veel waardedng voor de

goede aansluiting van de mastetopleiding op het beroepenveld.
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Conclusie
De commissie beoordeelt de standaatden uit het Beootdelingskader voor de beperkte
opleidingsb eo ordeling als voþ:

B ac h e lo rE le i ding F arm a de :
Standaatd 1 : Beoogde eindkwali{ìcaties
Standaard 2: Onderwij sleeromgeving
Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties

Âþmeen eindoordeel

M as te roþ k i ding F arm ade :
Standaatd 1 : Beoogde eindkwallFrcaties
Standaard 2; Onderwijsleetomgeving
Standaard 3 : Toetsing en gerealiseerde eindkwali{icaties

Aþmeen eindoordeel

MasTerop leiding P h ann ace ulical S ne nce s :
Standaard 1 : Beoogde eindkwalifrcaties
Standaard 2: Onderwijsleetomgeving
Standaard 3: Toetsing en getealiseerde eindkwalifrcaties

voldoende
voldoende
voldoende

voldoende

voldoende
voldoende
voldoende

voldoende

voldoende
voldoende
voldoende

,\þmeen eindootdeel voldoende

De voorzitter en de secretalis van de commissie verklaten hierbij dat alle leden van de
commissie kennis hebben genomen van dit râppott en instemmen met de hiedn vastgestelde
oordelen. ZilverHaren ook dat de beoordelirg io onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden.

Datum: 10 december 2012

,u

Ptof. dt. F'.G.M. Russel A J. Wieldr aujer-H,atjzer MA
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Behandeling van de standaarden uit het Beootdelingskadet voor de
beperkte opleidingsbeoordeling

Standaatd L: Beoogde eindkwalificaties
De beoogde eindkwaljficaties van de opleiding zTjnwat betreft inhoud, niveau en odëntatie geconcretiseerd en
voldoen aan internationale eisen.

Toelichting:
De beoogde eindkwallficaties pâssen wat betreft niveau en otiëntatie þachelor of master; hbo of wo) birrnen
het Nededandse kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien zzn brj de actuele eisen die in internationaal
perspectiefvanuit het betoepenveld en het vakgebied wotden gesteld aan de inhoud van de opleiding.

l.l Bevindingen

Doneinsþecife ke eise n e n eindterrnen

Het departementFarmaceutische Wetenschappen beoogt þasis)apothekets en farmaceutische
onderzoekers op te leiden die kunnen functioneren in de complexe omgeving van de

gezondheidszorg, het onderzoek en de industrie. De opleidingen Farmacie en Pharmaceutical
Sciences dchten z:tch, ieder met een andete focus, op de verwerving van deskundigheid op het
domein van geneesmiddelen en daaflnee sâmenhangende aspecten. In het teguliete bachelor-
en masterprogramrrre.Farmacte van de Universiteit Utrecht worden studenten opgeleid als-

basisapotheker en voorbeteid op een taak in de gezondheidszotg, waarin de begeleiding van
individuele patiénten en de ontwikkeling van geneesmiddelenbeleid een centtale tol spelen.

Het College of Pharnaceutical Sciences (CPS) is een honourscuriculum binnen het
bacheloqprogrzlmrr'aFarmacie. Het CPS is gedcht op geneesmiddelenondetzoek, evenals het
prcgràmrrrl Drug Innovation van de mastetopleiding Pharmaceutical Sciences. Beide
proglamma's ztjn, anders dan bij de bachelot- en mâ.steïopleiding Farmacre, direct gericht op
het opleidertvun wetenschappelijke onderzoekets op het terein v^fl f^ffi^ceutisch onderzoek
en bereiden voor op een academische carriète, eem loopbaan in het becldifsleven of bij de

overheid. In de kritische zelfreflectie wotdt beschteven hoe de dde opleidingen ztch
vethouden tot het wetenschappelijk domein. Vanwege de verschillende focus die de

opleidingen Farmacie enerzijds en de opleiding Phatmaceutical Sciences anderzï1ds hebben,
worden de opleidingen in de kritische zelfrefTeclue op een vetschillende maniet ingekaderd.

Voot de Utrechtse Fatmacieopleidingen vormt het Raamplar Farmtcie een deel van het
Domeinspecifieke Referentiekader. Dit Raamplan is in 2007 ontwikkeld in ovedeg met de

apothekersopleidingen van de Rijksunivetsiteit Gtoningen en de Koninklijke Nedetlandse
Maatschappij ter bevordedng det Phatrnacie (KNMP). In een toeJichting op het
Domeinspecifieke Referentiekader gaven de opleidingen in het gesprek met de commissie aan

dat het Raamplan grotendeels gebaseerd is op de eþen in 2000 gefotmuleetde eindtermen en

gericht is op het specialisme openbare farrrracie. Omdat de opleidingen zich ook op andete
werkvelden dan de openbate fatmacie richten, is het Raamplan slechts ondetdeel van het
Domeinspecifieke Referentiekader @tjlage 2). De kritische zelfrefTecie beschrijft dat de

Nederlandse opleiding tot basisapotheker de student in staat moet stellen te voldoen aan de in
de \X/et op de Betoepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) gestelde opleidingseisen,
inclusief de staftkwalificaties voor de opleidingseisen die hierin zljn opgenomen voor het
specialisme ziekenhuisfarmacie. Tot de opleidingsspecifieke eisen van de Nededandse
basisapotheker behoren daarnaast vier kerntaken die in 2000 zijn opgesteld in ovetleg met
pattjen uit het beroepenveld van apothekets, de Inspectie van de Volksgezondheid voot de

Geneesmiddelen en het Utrecht Institute for Phatmaceutical Sciences ([JIPS). Deze
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kerntaken ztjn:1. medicatiebeletd,2. medicatiebegeleiding 3. bereidenfbeherenf afleveren en
4. fannaceuische bedrijfsvoedng.

De commissie heeft het Domeinspecifieke Referentiekadet tijdens het visitatiebezoek
besproken met het opleidingsmarìagement en docenten. Z\ heeft op basis vun de
paneþsprekken tijdens het visitatiebezoek vastgesteld dat het management van de bachelor-
en masteropleiding Fatmacie eerì goed beeld heeft varr het domein van de
farmacìeopleidingen in Nederland en de eisen waaraan eerì aþstudeerd basisapotheker moet
voldoen. Hoewel het Raamplan Farmac:te een gemene deler is, concludeert de commissie
echtet ook dat het Domeinspecifieke Referentiekader in de kritische zelfreflecties van de
Univetsiteit Utrecht en van de Rijksuniversiteit Groningen verschjllend worden gepresenteerd
erì dat er op papier een gedeeltelijke erì onvolledþe consensus is bereikt met de
farmacieopleidingen in Groningen. De commissie adviseert beide universiteiten om de visie
op de Nededandse farmacieopleidingen betet met elkaar af te stemmerì en eenduidig uit te
wetken. De comrnissie adviseert om in een actuelet referentiekader tevens explicietet
aandacltt te besteden aan de kennis, vaardigheden en kwaliteiten waarover afgestudeerde
basisapothekets moeten beschikken met het oog op de actuele ontwìkkelingen in het
zorgveld, de maatschappij en het beroep van apotheker.

De farmaceutische wetenschappen, waarbinnen het ondezoeksptogramma Drug Innovation
opereelt, worden in de kritische zelfrcflectte in het subdomein van de biomedische
wetenschappen geplaatst. Binnen de biomedische wetenschappen focussen de farmaceutische
wetenschappen zich echter niet zozeer op het begip van ziekte als wel op het komen tot een
adequate behandeling. In het CPS en Dnrg Innovation wordt dtt zichtbaar gemaakt in de
nadruk die et ligt op'drug discovery'en'druginnovatior'.In het bachelorprogramma CPS
wordt de volledige 'geneesmiddelen onturikkeltraject' van ontdekken en ontwerpen van
nieuwe geneesmiddelen tot aar lnet ontwikkelen en op de markt brengen ervatT, doorlopen.
Daarbil wordt het accent gelegd op het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Fliermee
ondetscheidt het CPS zich volgens de opleiding van andete Nederlandse opleidingen en sluit
zij aarr op het onderzoek binnen het departement Fatmaceutische Wetenschappen van de
Universiteit Utrecht.

Het mastelprogr^mma Drrrg Innovation onderscheidt zich voþns de kdtische zelfreflectie
van andete opleidingen binnen de fatmøceutische wetenschappen door de keuzes van het
Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences IJIPS) voor immuno- en psychofarmacologie,
medicinal chemistry en analyse van moleculen, îargeting en deliuery van biomoleculen,
proteomics en farmaco-epidemiologie. In aanr,rrlling hierop wordt verwezen naar lnet
referentiekadet vool de biomedische wetenschappen. Desgevraagd voegde het
opleidingsmlî^gemeît hteraan toe dat Drug Innovation zich onderscheidt vân ândere
biomedische opleidingen door de focus die in het onderwijs en onderzoek door studenten þ
op het geneesmiddel. De commissie constâteetr dat dit perspectief onvoldoende zrchtbaar ts

gemaakt in het D omeinspecifieke Referentiekader.

De commissie heeft op basis van de kritische zelfueflectte kunnen vaststellen dat bij het
formuleren van de eindternen van alle drie de opleidingen aansluiting is gezocht bij de
domeinspecifieke eisen en de eþn doelstellingen. De eindtermen voor de masteropleiding
Fatmacie zL1rr ondet andere gegroepeerd rond de ketntaken van de basisapotheker, maar ook
rond academische vaatdigheden, ondetzoek, communicatie en educatie. De bacheloropleiding
Åcht zich in eerste instantie op het toerusten van studenten met kennis, inzicht en
vaardigheden die hen in staat stellen een mastetopleiding farmacie of een andere
masteropleiding op biomedisch tetrein te voþn. De doelstellingen van de bacheloropleiding
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Farmacie vertalen zich tn eindternen op het gebied van kennis en inzicht, vaatdigheden en

attitudes. Tijdens het visitatiebezoek gaf het management aan veel nadruk te leggen op de rol
van apotheker als zotgvedener en het ontwikkelen van cornmunicaleve vaardigheden. Voor
de bacheloropleiding farrnacte en CPS zijn er eþnstandige en duidelijk identificeerbare
eindtennen geformuleerd. De vaardigheden die bachelorstudenten uit beide progamma's
zouden moeten opdoen worden expliciet in telatie gebracht met het studiepad fatmacíe en het
studiepad geneesmiddelonderzoek @i. ook standaaÃ 2). Hiermee is een belangdjke
aanbeveling van de vorþ visitatiecommissie opgevolgd. De commissie vindt het echter
opvallend dat de eindtermen, zoals blijkt uit de door de opleiding aangelevetde documentatie,
voor het studiepad farmacie efl voor het CPS identiek zrjn, terwijl in standaard 2 duidelijk
wordt dat de progtamma's sterk van e\kam verschjllen. De commissie adviseett de

bacheloropleiding aandacht te besteden aan differendatie tussen de twee studiepaden.

Het honoursprogrâmma CPS is een omvorming van het studiepad geneesmiddelenonderzoek
uit de bacheloropleiding Farmacle en geeft een diepgaandete invulling dan dit studiepad. De
eindtermen van het CPS komen aldus overeen met de eindtermen van de bachelotopleiding
Fatmacíe, echter het cutticulum van het CPS legt eerr zwaardel accent op het beteiken van
een hoog niveau op het gebied van geneesmiddelenondezoek. Studenten wotden opgeleid
tot onderzoekers die op basis van inzic}aten op moleculair en þatho)ftsiologisch niveau een

bijdrage leveren 
^aLrr 

het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen .vàî innovatieve
geneesmiddelen. Daarnaast ontwikkelen ztj een besef van de maatschappelijke problematiek
tondom het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen en het uitvoeten van
wetenschappelijk onderzoek op dat tettein.

Het doel van het masterprogramma Drug Innovation is tweeledþ. Enetzijds beoogt dit
programma studenten toe te rusten met gespeciâliseerde kennis, vaardigheden en tnzícht op
het gebied vân geneesmiddelonderzoek. Ândetzijds wotden studenten voorbereid op een

beroep verbonden azn één van de vier profielen in êên var' de deeþebieden van de Life
Sciences: research, managemeflt, communicatie, educatie en 'drug regulatory sciences'. De
commissie stelt vast dat de eindtermen vaî het mâsterprograrlame- schoolbteed efl
programmaspecifiek zijn beschteven en zijn ondervetdeeld in de kerntaken waarmee een

onderzoeker te maken kriigr Naast een onderzoeksptofiel kunnen studenten Dtug
Innovation ook nog een managemençrofiel (À4-profiel), communicatie- en educatieprofrel

(C-profiel) en een Drug Regulatory Sciences profiel QRS-profiel) kiezen. In deze ptofielen is

meer ruimte voor beroepsvootbereidende stages en betoepstelevante theorievotming. De
herkenbaarheid in het programma is echtet bepetkt en wellicht daarorn zlin et weinig
studenten die voor een M-, C- of DRS-profi.el lciezen. De commissie beveelt 

^àr'l
eþenstandþe eindtermen voor deze profielen te formuleren, om het onderccheid met het
onderzoeksptofiel duidelijker te maken.

Oriënraile

Voþns de kritische zelfreflectte streeft het departement er in de eerste plaats naar om
bachelotstudenten Farmacie toe te rusten met kennis, inztc}nt en vaardþheden die nodig zijn
om eerr masteropleiding farmacre of een andete masteropleiding op biomedisch terrein te

voþn. Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie vastçsteld dat het departement ztch

wel heeft geodënteerd op de arbeidsmatkçerspectieven v^rr aþstudeerde
bachelotstudenten, maar dat er vanuit het werkveld weinþ vnag is naat afgestudeerde

bachelorstudenten. Daanaast wijst de praktijk uit dat de meeste studenten dootsttomefl fl^aÍ
eefl mâstelopleiding. Bachelorstudenten met de wens om apotheker te wotden, gaven tijdens

het bezoek aan dat ztl prtrnatr hebben gekozen voot het wetkveld van apotheket en dus bij de
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stârt van de studie al hebben besloten dat zil zowel de bachelor- als de masteropleiding willen
voþn.

Op basis van de kdtische zelfteflectie en de paneþesprekken met alumni concludeert de
commissie dat het masterproglamma Farmacie duideliik op de arbeidsmarkt is gedcht. De
doelstelling van het masterprograrnma is studenten op te leiden voor het beroep van
apotheket, een academisch beroep in de gezondheidszotg ln de farmaceutische industrie, bij
de overheid of in het onderzoek. In het geval de student een functie in de openb are fatmacie
of de ziekenhuisfarmacie ambieett, volgt hrj/zrj na de masteropleiding nog een
tegistratiettaject van twee, respectievelijk vret jaar. Bij het formuleren van de eindtermen is
expliciet rekening gehouden met de eisen vanuit het beroepenveld. Alumni farmacie waren
tijdens de paneþsptekken en in een alumni-enquête positief over hun perspectieven op de
arbeidsmatkt en de wiize waarop het masterprogramma, studenten voorbereidt op de ptaktijk.
ìØel zou er voþns hen meer aandacht kunnen worden besteed aan de communicatie van
basisapothekers met andete zorgvedenets en 

^an 
farmaceutische beddjfsvoering (zie

standaard 2).

Ook de oriëntatie van het mastelprogramrr'z- Drug Innovation en de bachelorvariant CPS is
voþns de commissie voldoende gericht op het beroepenveld. Studenten worden opgeleid tot
zelfstandige ondetzoekers binnen het internationale domein van het geneesmiddelonderzoek.
Zij worden dan ook expliciet gestìmuleerd om een onderzoeksptoject in het buitenland uit te
voeren. De bacheloropleiding Farmacie kent niet pti-nir een internationale oriëntatie omdat
het merendeel van de studenten na het behalen van het bachelordiploma doorgaat met de
masteropleiding Fatmacie. Ook de mastetopleiding is primair geticht op de Nededandse
situatie, maar biedt studenten wel de mogelijkheid een onderzoeksproject in het buitenland te
doen. De cornmissie vra g! de opleidingen extra aandacht te geven aan 'tnternationalisering.

De focus van de opleidingen Farmacie is weliswaar op de Nedetlandse situatie toegespitst,
maar dit laat onvedet dat studentefl moet worden gestimuleerd en ondersteund om
internationale ewadng op te doen.

De commissie stelt tenslotte vast dat bij het formuleten van de doelstellingen en de
eindtennen van de bachelor- en mâsteropleidingen op een inzichtelijke maniet tekening is
gehouden met de wetenschappelijke oriëntatie van bachelor- en mastetopleidingen die staat
beschreven in de Dublin descrþtoren. In de eindtermen van de bachelot- en masteropleiding
Fatmacie worden de domeinen kennis en tnztch¡ de toepassing van kennis en inzicht,
oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden op het juiste niveau gespecificeetd.
Daarnaast wordt in het overzicht met eindtermen vool de masteropleiding Pharmaceutical
Sciences een duidelijke telatie g"l"gd tussen de eþn eindtermen en de Dublin descrþtoren
voor masteropleidingen.

1.2 Overwegingen
De commissie concludeert dat het opleidingsmanagement van de bacheloropleiding en de
mastetopleiding Farmacie een duideh,k beeld heeft van het domein vun de
farmacieopleidingen in Nededand en de eisen waataan eerì basisapotheker moet voldoen.211
stelt echter ook vast dat de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen op papier
onvolleclige oveteenstemming hebben kunnen bereiken over een gemeenschappeliik
Domeinspecifiek Referentiekader. Hoewel de cornrnissie verttouwen heeft in het beeld dat
het opleidingsmanagement tijdens de paneþsptekken, in de kritische zelfrcflectie en in de
schriftelijke toelichting heeft gegeven adviseert zl1 beide univetsiteiten om de visie op de
Nederlandse fatmacieopleidingen beter met eTkaat af te stemmen en eenduidig uit te werken.
De commissie adviseert teveris explicieter aandacht te besteden aan de kennis, vaardigheden
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en kwaliteiten waârover afgestudeerde basisapothekers moeten beschikken met het oog op de

actuele ontwikkelingen in het zorgveld, de maatschappij en het betoep van apotheker.
De farmacieopleidingen van de Universiteit Utrecht kunnen ook vanuit sttategisch petspectief
hun voordeel doen met een gemeenschappelijk referentiekader. De commissie is van mening
dat de opleidingen een explicietet teferentiekader kunnen gebruiken om de duidelijk
aan'wezþe'couleur locale' inzichtelijket te maken en hiertegen af te zetten. Daatnaast zouden
de fatmacieopleidingen meel werk kunnen en moeten maken v^rt internationale
benchmarking en de internationale context waartn de opleidingen functioneren. Het
Domeinspecifieke Referentiekadet voot de masteropleiding Pharmaceutical Sciences moet
duidelijker worden geprofileerd binnen de biomedische wetenschappen doot meet nadruk te
leggen op geneesmiddelenondetzoek.

Na bestuderingvøn de eindtermen van de opleidingen concludeeft de commissie dat er bi¡ het
formuleren van alfe eindtermen rekening is gehouden met de beschteven domeinspecifieke
eisen en het wettelijke kader. De eindtetmen vafl alle opleidingen zljn helder, compleet en

gaan ait van het juiste wetenschappeliike eindniveau van bachelor- en masterstudenten. De
commissie spreekt haar waardering uit voor de nieuwe eindterrnen vool de bacheloropleiding.
Hiermee is opvolging gegeven a^rr een belangrijke aanbeveling v^rt de vorþ
visitatiecommissie.

De commissie concludeett dat de wetenschappelijke mastetopleiding Fatmacie een duidelijk
perspectief biedt op het toekomstig werkveld en dat bij het fotmuleten van de eindtetmen
van de masteropleiding ook expliciet rekening is gehouden met de wettelijke eisen en de eisen

vanuit het beroepenveld. Hoewel zowel studenten als de arbeidsmarkt de bacheloropleiding
niet als eindpunt zien, is de comrnissie van mening dat het opleidingsmanagement de

mogeliikheden op dit punt wel verdet zou moeten verkennen in samenwerking met het
beroepenveld en het programma daar wâar mogelijk op zou moeten aanpassen. De
doelstellingen en eindtermen van het mâsterprogramma Drug Innovation zijn voldoende
gericht op een (inter)nationale carière in het geneesmiddelenonderzoek. Studenten wotden
daarnaast gestimuleerd om een deel van hun ondetzoek in het buitenland uit te voeren.

1.3 Conclusie
BacheloropleidingFarmarie: de commissie beoordeelt Standaard 1 als voldoende.
MasteropleidingFarruarie: de commissie beoordeelt Standaard 1 als voldoende.
MasreroþleidingPbarmaceulical Sciences: de commissie beoordeelt Standaard 1 als voldoende.
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Standaatd 2: Onderwiisleetomgeving
Het prografiìm4 het personeel en de opleidingsspecifieke vootzieninçn maken het voot de instromende
studenten mogeliik de beoogde eindkwalifrcaties te tealiseren.

Toelichting:
De i¡houd en vorrngeving van het prograrnma stelt de toegelaten studenten in staat de beoogde
eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en vân de opleidingsspecifieke vootzieningen is

daatbtl essentieel. Ptogramma, personeel en voorzieringen vorrnen een voor studenten samenhangende
ondetwij sleeromgeving.

2.L Bevindingen
In deze standaard komen de voþnde onderwerpefr 

^arr 
bod: didactische uitgangspunten,

opbouw en samenhang van de prograLmrna's, waarbotging van doelstellingen en eindtermen in
de progtamma's, wetenschappelijke voming, onderwijsgevend personeel en staf-studenftatio,
studielast en studeerbaarheid, studiebegeleiding en opleidingsspecifieke voorzieningen en

kwaliteitszorg.

Opbouw en samenhang van de ptogtamma's
Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie het onderwijs- en toetsingsmaternal
bestudeetd van dÍie vakken uit het teguliere bachelorptogramrnz-Farmacie en één vak uit het
Cutticulum College of Phatmaceutical Sciences. Daatnaast heeft ztj inzage gehad in dde
vakken uit de masteropleiding Fatrlaacle en in één mastervak uit het masterprogramma Dtug
Innovation. Vootts heeft de commissie met studenten erì docenten gesproken ovet het niveau
en de samenhang van de vakken. Zij stelt vast dat de opleidingen gebruik maken van actueel
studiemateriaal en dat de cursussefl worden gegeven op het juiste niveau. De cutsussen in de

bacheloropleiding en de masteropleidingen sluiten goed op elkaar a^n err vertonen geen
overlap. }{.et aantal contacturen en kdtische zelfteflectie-uten is voot elke cursus beschteven
en sluit 

^àrr 
op de gekozen werkvormen. Een overzicht van de cutricula is opgenomen in

Bi'fage 4.

Bacheloropkiding f-armarie en het College of Pbarmaceurical Sciences

Het curdculum van de bachelotopleiding Fatmacie telt 180 studiepunten en bestaat uit
multidisciplinaire blokken die studenten nztcht moeten geven in de farmaceutische
wetenschappen en het apothekersberoep. In het eerste studiejaat starten studenten met het
introductievak Aporheker en Ceneesmiddel en voþn zii uitsluitend verplichte vakken die een

brede basis leggen in kennis en vaardigheden. In het tweede studiejaar maken studenten
vetvolgens eerì keuze uit cursussen die passen in het studiepad fatmacie, dat toegang geeft tot
de masteropleiding Farmacie, of het studiepad geneesmiddelenondetzoek, dat de student
voorbereidt op een masteropleiding in het chemische en biomedisch domein. Beide
studiepaden bestaan uit 75 EC aa¡ gemeenschappelijke verplichte cursussen. Het studiepad
farmacte heeft daarnaast 75 EC verplichte vakken en 30 EC ptofiledngsruimte.
Bachelotstudenten mogen deze ptofileringsruimte wij invullen met vakken uit het totale
cursusaanbod van de Univetsiteit Utrecht. Bii het studiepad geneesmiddelenondezoek wordt
het gemeenschappeliike deel (75 EC) aangevuld met 45 BC aan vakken uit het studiepad.
Daarraast hebben studenten 60 EC vrije ruimte. De inwulling van deze vrije ruimte moet
echter wel voldoen a rt eert aantalinhoudelijke eisen en niveaueisen.

De commissie heeft het bachelorcufficulum bestudeerd en hierover tijdens het visitatiebezoek
gesproken met het management, studenten, docenten en alumni. Ztj constateert dat de

basisopbouw van het curriculum adeqaaat is en dat er sptake is van getntegteetd onderwijs
waarln ziektebeelden wordefl gekoppeld aan geneesmiddelen. Bachelorstudenten Ferlnacle
zljn tevreden over de opbouw van het prograrmma en de voþrde van de verschjllende
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blokken. Ztj gaven echtet ook aan døt zlj in de bachelorfase nog weinig te maken krijgen met
het beroep van apotheker. Zij kdjgen hierin pas in het eetste iaar van de mastetopleiding meet
tnzicht als zlj de kennismakingsstâge (9 EC) voþn. De commissie ondemchrijft het belang
van een vroegere kennismaking met het beroep van apotheker. Een vroegere kennismaking
stelt studenten in een eerdet stadium van hun studie in staat in te schatten of zij de juiste
studiekeuze hebben gemaakt. Desgevraagd onderschreven ook bachelor- en masterdocentefr
het belang van een kennismakingsstage in een vroeg stadium van de bachelotopleiùng. Zlj
gaven echter ook aan dat er al de mogelijkheid is tot het volgen van eefl vrijwillige
snuffelstage van een halve dag. Doot de opleiding is al eerder nagedacht over het werven en
aanbieden van kennismakingsstages als vast ondetdeel van het curticulum, maar dat bleek niet
gemakkelijk te organiseren. Floewel de commissie hiervoor begdp heeft, is zljvan mening dat
het opleidingsmanagement de mogelijkheden tot het otganiseten van een vaste
kennismakingsstage in het eetste laatvan de bachelorstudie verder moet verkennen.

Om de ontwikkeling vafl vaardigheden in goede banen te leiden zljr' er voor de
bacheloropleiding vaardþhedenleediinen geformuleerd. De kritische zelfreflecte beschrijft
dat bij de ontwikkeling van het cutticulum de namplannen en blokboeken zijn besproken
met zogenoemde vaardigheidsconsulenten, die deze vaatdighedenleedijnen bewaken.
Daarnaast laat de opleiding in de kritische zelfreflectie met een heldet overzicht zien welke
vaatdigheden et in welk blok wotden behandeld en getoetst. Studenten moeten voor alle
vaatdigheden een voldoende hebben behaald voordat zlj lr'et bachelordiploma kunnen
behalen. Daatnaast houden studenten een portfolio bij waarin zehun ontwikkelinglaten zien.
De getegistteetde vaardigheden zljn: fatmaceutisch rekenen, informatieverwerking,
mondelinge en schtiftelijke communicatie, laboratoriumvaardigheden, beteidings-
vaardigheden, methodologie, management, ethiek en recht en metacognitie. De commissie
stelt vast dat de vaardþhedenleedijnen goed functioneren en dat studenten deze leerlijnen
hetkennen. Ook is et voldoende aandacht voor de leedijn ethiek, dat onder andere aan de
otde komt in het derdejaarsvak Hersenen en Gedrag.

Naast vaardþhedenleetlijnen zljn er voor het bachelorprogramma rìegerì inhoudelijke
leetlijnen geformuleerd. Ook voor deze leedijnen is een leedijnconsulent aangewezen. Tiidens
het visitatiebezoek bleek dat het systeem van leedijnconsulenten voor de inhoudelijke
leedijnen niet goed werkt en dat de leedijnen daardoor onvoldoende wotden ondethouden.
De commissie stelde daatnaast vast dat studenten van de opleidingscommissie zrln gestart rr.et
een ondetzoek om het systeem te kunnen vetbeteten. Een oplossing zow kunnen zljn om de
leedijnconsulenten steviger te positioneren als leedijnverantwoordeliiken.

Als sluitstuk van de bacheloropleiding schrijven studenten een bachelorwerkstuk van
minimaal 7,5 F,C. De commissie stelt vast dat studenten hierbii zowel kunnen l<tezer voor een
ondetzoekswerkstuk als voot een litetatuurstudie waarin een fatmaceutisch onderwerp wordt
getnventariseerd. Niet alle bachelorscrþties zijn daardoor even wetenschappelijk van aard (zre

standaard 3). De richtlijnen voot het schrijven van het bachelorwetkstuk lijken voot de
studenten op dit moment onvoldoende duideliik. Studenten zljn daarnaast niet op de hoogte
van het bestaan van dchtlijnen voor het bachelorwerkstuk. ìØel kunnen zlj op de
leeromgeving voorb eelderì van b achelorcctþties raadplegen.

Excellente studenten hebben binnen het depattement Farmaceutische \ùØetenschappen de
mogelijkheid om naast hun opleiding een honoursprogïammz- te voþn waarin het kader
voot leidinggevende functies in het farmaceutisch veld wotdt vergroot: een deel van dit
honoutsprogramma wotdt aangeboden in samenwerking met de faculteit Bètawetenschappen
in de Science Honouts Academy. Tijdens het visitatiebezoek bleek echter dat brj studenten
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onvoldoende bekend c.q. erkend is wat de toegevoegde waarde van het progïamrna is voot
excellente studenten. Daarnaast gaven studenten àaî dat de voodichtìng over de

inpassingmogelijkheden van het honoutsprogrâmma in het farmaciecurdculum onduidelijk is.

De commissie adviseett de informatievoorztening ovet het honoutsptogtaÍnma, de

toegevoegde waarde en de inpassing etvarrr !7^ast het reguliete bachelorcurdculum te
vetbeteren.

Naast het teguliere bachelorprograLmma biedt het depattement sinds 2010 ook een speciaal

Engelstalig bachelorcurriculum alrrvoot studenten dte zich willen richten op ondetzoek. Dit
curriculum College of Phatmaceutical Sciences is een omvorning van het studiepad
geneesmiddelenonderzoek en is nog volop in ontwikkeling. Het gaat specifiek om een
honoursprogîamme- waarvoor studenten uit Europa en andete werelddelen kunnen
solliciteren. Selectie vindt plaats op basis vàrr het eindexamenniveau, een

aanmeldingsformuliet, een persoonliik interview en een essay. Studenten worden tijdens dit
programrnl pdmair opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van
geneesmiddelen. Als zïl r7e- het volgen van het CPS willen dootsttomen r7^ar de

masteropleiding Farmacie moeten zi1 een schakeþrogt amma voþn.

Bij het ontwikkelen van het cutticulum van het CPS is uitgegaan van het 'geneesmiddelen-
ontwikkeltraject', wa rmee het hele úaject van het ontdekken eri oritwerpen tot aan het
ontwikkelen en het op de markt btengen van nieuwe geneesmiddelen wordt bedoeld. De
eerste 1,5 jaar van het cutticulum vormt een gemeenschappelijke basis. In deze periode
voþn studenten 75 EC aan velplichte vakken, wââtonder de viet eerstejaatsvakken Drug use,

Drug deliuery, Drug targets en Drug mo/ecule. In dit eerste jaat wordt het þneesmiddelen-
ontwikkeltraiect' in omgekeetde voþorde behandeld, van therapeutische toepassing tot
moleculaire eþnschappen van geneesmiddelen. Flietdoot kunnen studenten aansluiten bij de
kennis dre zlj hebben van mensen die geneesmiddelen gebruiker. Daarnakiezen studenten 30

BC aatt vakken uit een gericht aanbod van Engelstalþe cursussen uit de opleidingen farmacie,
scheikunde, biologie en/of de biomedische wetenschappen en kiezen zlj een minorttack van
45 studiepunten. De opleiding biedt de voþnde minorttacks aan:

A. Chemical,
B. Moleculat f cel\wla4
C. Animal/human,
D. System/population.

Âan het einde van het CPS-ptogrz;mma voeren studenten gedutende een half jaar eeli
zelfgekozen'undergraduate research' ptoject uit. De onderwiisblokken in het prograLmrne-

worden verdeeld in dde niveaus. Het eetste niveau is inleidend en geeft een btede introductie
van het vaþebied; niveau twee is verdiepend en concentreert ztch op deeþebieden; niveau
drie is gevorderd en integteert kennis. Om het 'honou::snive rt' vàn de opleiding te
garanderen moet de student minimaal 82,5 EC aftonden op het hoogste niveau (niveau 3).

Studenten CPS ziin tevteden ovet het programm4 het maatwerk en de vrijheid dte zlj kdjgen
om zelf invulling te geven aan het curdculum. Zlj gaven echter wel aan dat zij ervarerr alleen

te staafl en dat z7j meet behoefte hebben aan integra;tte met studenten Farnacie of een

vergelijkbare opleiding om kennis te delen en feedback te krijgen op de beoogde
onderzoeksresultaten. De commissie adviseert het opleidingsmanagement om in het
progralnma meer de interactie op te zoeken met andere onderurijs- en ondetzoeksactiviteiten
die plaatsvinden in de F'aculteit Bètawetenschappen en de Faculteit Geneeskunde. Studenten
kunnen bijvoorbeeld op bepaalde momenten aanhaken bij activiteiten in het programma
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Drug Innovation en in het studiepad farrnacie van het bachelorptogrlmlna". Op deze mafier
kan ook de sociale cohesie en integtatie van de internationale studenten in het CPS

programma wotden gestimuleerd. Daatnaast zou de integratie van kennis een ptominentere
plek in de cutsussen moeten krijgen. Voorts gaven studenten tijdens het visitatiel>ezoek aan
dat zij wel een tutor hebben, m^at dat zrj hietmee niet op een teguliere basis afspreken. De
commissie is van mening dat, hoewel zli worden opgeleid tot zelfstandige onderzoekets,
studenten CPS meet sturing en begeleiding zouden moeten kdjgen in vergelijking met
studenten uit de master Drug Innovation. De commissie beveelt dan ook aanlnet tutorschap
voor het bachelotprogramml CPS minder wijblijvend in te r,rrllen.

M a s f e rE / e i di ng f- arm a ¿-i e

De mastetopleiding Farmacie duutt dde jaar (180 EC) en is rlitect toegankelijk voot studenten
met een bachelotdiplomaFarmacie. Studenten met een andete vootopleiding kunnen een pre-
masterprograÍnrnà vart ê,ên jaat volgen De commissie heeft vastgesteld dat het pre-
masterprograrnma adequaat is ingericht. Het premasterprograrnma bestaat uit farmaceutisch
georiënteetde cutsussen uit het bachelorcuriculum. Daarnaast ontwikkelen studenten in dit
programma een aantal essentiêle vaardigheden die worden vastgelegd in eefl
premasterportfolio.

De mastetopleiding Farmacie bestaat uit viet ondetdelen, namelijk cursodsch
wetenschappeliik- en beroepsonderwijs, een onderzoeksptoject, betoepsstages en een

portfolio. Het cursotisch onderwijs in de masteropleidingFarmacie bestaat uit 61,5 EC aan
verplichte cursussen. Dit verplichte programmadeel omvat onder andere de blokken
/þorhækbereidingen en Kwaliteitsborgìng uan @otheekbereidingen, Aandneningen, Medimriebegeleiding en
Medicariebeleid. In aanr,rrlling op de vetplichte vakken kiezen studenten ook nog vier
profielvakken (totaal30 EC) en een fatmaceutisch georiënteerde keuzecursus van7,5 EC. In
het tweede jaar stafien studenten vervoþns ook met het zelfstandig uitvoeten van een
onderzoeksproject van 23 weken. Dit ondetzoeksproject heeft een omvang van 33 EC en kan
worden uitgevoerd bij een van de onderzoeksafdelingen van het departement of bij een

andere instelling in het binnen- of buitenland. Ten slotte bedtagen de beroepsstages 46,5 EC
en het portfolio 7,5 EC. In het kadet van de betoepsstage voþn studenten een
kennismakingsstage met de openbare farmacte, een beroepsstage in de openbare farmacíe en
een beroepsstage in de ziekenhuisfatmacie en een keuzestage.

De comrnissie heeft vastgesteld dat het cutsorisch onderwijs logisch is opgebouwd. De
vetplichte cursussen ziin afgestemd op de ketntaken van de apotheker. Daarnaast biedt de
opleiding ptofielvakkerr ^ rT,waarin studenten de mogelijkheid wordt geboden zíchzelf verder
te verdiepen in onderwerpen en taken waarnaar de voorkeur tlútgaat. Desgevraagd lichtten de
docenten toe dat het de bedoeling is dat studenten in deze vakken een eindniveau beteiken
dat op een later moment in de eigen ontwikkeling ook met zelfstudie kan'worden bereikt. Na
de profielvakken voþn studenten nog het vak Geintegrærdr farmacie (15 EC) waarin complexe
fatmaceutische problematiek uit vetschillende dchtingen wotdt getntegteetd. Ook tijdens de
apotheeþame GIMMICS in het blok Beroepsprakt!'k (7,5 EC), waarrn studenten een vittuele
apotheek moeten laten functioneren, is het de bedoeling dat studenten leren steunen op
elkaats competenties uit de profielvakken en van elkaa;r leten. Mastetstudenten bevestigen dat
zij de kennis en vaardigheden uit de ptofielvakken zelfstandig zouden kunnen biispijketen.

De opleiding heeft er in het curiculum voot gekozen de ptofielvakken expliciet in te delen in
twee richtingen: de G-vakken zijn geneesmiddelengedcht en de P-vakken zijn pattëntgencht.
Hoewel studenten naar eþet tnzicht viet vakken mogen kiezen uit beide profielen, heeft de
commissie tijdens het visitatieb ezoekvastgesteld dat de meeste studenten vasthouden aan één
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van de twee profielen. Daamaast leeft ondet studenten de gedachte dat de P-vakken, en

vooral de vakken Cardiouascu/aire farmacotber@ie en Farrnacorber@ie cenÍraal rynuwsTelsel, het beste

voorbereiden op het beroep van openbaat apotheker, terurijl de G-vakken het meest geschikt
zljn voot industrieapothekets en moeiJijket zouden zijn. Docenten gaven echter aan dat,
hoewel er bepaalde logische progrummatische keuzes zljn te maken op basis van de ambities
van de student, er geen êén-op-êén-Äatte is tussen de twee profielen en het toekomstige
beroepenveld van de student. Om de suggestie van eefl relatie tussen beide ptofielen weg te
nemen, beveelt de commissíe aan de ptofielblokken niet langer expliciet onder een G-profiel
of een P-profiel te plaatsen.

De cornmissie heeft verschillende ondetzoeksverslagen van het ondetzoeksproject bestudeerd
om het beteikte eindniveau te kunnen bepalen (standaard 3). Zlj stelt vast dat studenten bij
het onderzoeksproject de .¡ellsdige ondetzoekscyclus dootlopen. Het ptoject wordt
afgesloten met een Engelstalig verslag of een wetenschappelijk artikel. Studenten gaven
tijdens het bezoek voorts aan tevreden te zljn ovet de betoepsstages. Zlj vinden døt zi1 door
het stagebureau op een adequate manier wotden begeleid bij het vinden varì een stageplek.

FIet niveau en de mogelijkheden tot ontplooüng voor studenten bij stageapotheken kan wel
verschjllen tussen de verschillende locaties. De commissie heeft tijdens het bezoek vastgesteld

dat de opleiding aandacht besteedt aanhet verbeteten van de kwaliteit van de stageplaatsen.

Zo lneeft de commissie onder andete ìnzage gekregen in de eindrapportlge van het project
proef isitatie opleidingsapotheken en apothekers in de openbare fatmacie. De commissie is

positief over de staft die de opleiding met de proefvisitaties heeft gemaakt tn de

kwaliteitsborging van stageplaatsen. Vanwege het belang van de beroepsstages in het
masterplogrurnma heeft de commissie met het opleidingsmanagement gesptoken over de

uitbreiding van kwaliteitsonderzoek en pilootvisitaties richting stagevedenende openbare
apotheken en ziekenhuisâpotheken. Het opleidingsmânagement lichtte toe dat hiervoot tot nu
toe nog onvoldoende financiële middelen ziin gevonden.

De leerdoelen voor de betoepsstages zljn getelateerd aa¡ de Nederlandse Apotheek Norm en

de ZiekenhuisApotheek standaard.Yootafgaand aar de beroepsstâges voþen studenten het
blok Beroepsþra,kt/k waann z|j een week managementonderwijs krijgen. Daarnaast spelen

studenten in dit blok gedurende vier weken de GlMMlCS-apotheekgame waaún zi1 eer'
virtuele apotheek moeten laten functionelen. Tijdens de stages ktijgen studenten opdrachten
mee. Daarnaast houden zij gedurende de masteropleiding een portfolio (1,5 EC) bii waattn zli
op zichzelf reflecteren vanuit de kerntaken van apotheket en nadenken over een toekomstþ
loopbaan binnen een fatmaceutisch werkveld. De opdtachten en de leerdoelen voor de stages

zijn volgens studenten haalbaar De commissie concludeert op basis van de paneþsprekken
dat studenten het potfolio op vrijwillige basis met hun tutor bespreken. Met deze tutot
hebben zlj tn ieder geval een kennismakingsgesprek en een eindgesptek, ma Í de overþ
besprekingen vìnden op initiatief van de student zelf plaats en verschillen ook pet tutor. De
cornmissie is positief over de insteek en het doel van het portfolio, ma Í is wel van mening
dat de bespreking hiervan met de tutor te vrijblijvend is om de petsoonlijke, ptofessionele en

wetenschappelijke ontwikkeling daadwerkelijk voldoende te kunnen begeleiden en bijsturen.

Op grond vàrr de kdtische zelfreflectie en de panelgesptekken met het
opleidingsmanagement, studenten, docenten en alumni stelt de commissie vast dat het
progrumml logisch is opgebouwd en goed aansluit op het tegistratiettaject tot openbaar
apotheker en ziekenhuisapotheker. Floewel het progrâmfira minder is toegespitst op de

industrieapotheker voldoet de masteropleiding ook in dit geval als basisopleiding,vun waatuit
de afgestudeerde student zích zelfstandig vetdet kan ontw"ikkelen. Studentefl en alumni
zoaden voolts in het programma meer ruimte willen inpassen voor aspecten vart
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bedrijfsvoering en management. De commissie is het echter met het opleidingsmanagement
en docentefl eens dat niet alles aan bod kan komen in het mastercurriculum en dat
fatmaceutische basiskennis en -vaardigheden vooffang hebben. Daar¡aast moet het
opleidingsmanâgement de wetenschappelrlke aard van de bachelor- en masteropleiding
farmacie niet uit het oog verliezen. Studenten kunnen vaardigheden op het gebied van
bedriifsvoering en management gemakkelijker zelfstandig bijspijketen dan primaire kennis en
(onderzoeks)vaatdigheden. De opleiding zov eÍ wel aan kunnen denken een extra keuzevak
op dit gebied aan te bieden. In iedet geval zow op het gebied van beddjfsvoering en
management wel süuctureel de aansluiting moeten worden gezocht met het onderwijs in de
reglstrattefase tot openbaar- of ziekenhuisapotheker.

Studenten en alumni waarderen de patiëntgerichtheid van de masteropleiding, het probleem
gestuurd onderwijs en de aandacht die er is voor communicatieftaining. Zii ervaren het
programrnz- verder als prikkelend en uitdagend. De commissie stelt wel vast dat er in het
progràmrr;'a meer nrimte zov kunnen worden ingebouwd voor samenwerking met
geneeskundestudenten. FIet vetanderende zorgveld vereist een betere samenwerking en
communicatie tussen artsen en apothekets. Hiertoe zouden beide pattiien meer op de hoogte
moeten zilnvan elkaars kennen en kunnen. Op dit moment is er in het curdculum slechts één
week vrijgemaakt waann fatmaciestudenten en geneeskundestudenten samenwerken bij het
opstellen van een behandelplan.

Het mastetprograrmma is primait gericht op het opleiden van apothekers die cornmuniceren
in de Nededandse taal en de voertaalvan het hele ptogramma is het Nededands. De kdtische
zelfteflectie beschdjft daarentegen wel dat in de mastetopleiding gebruik wordt gemaakt van
internationale bronnen. Daarnaast wotdt het eindwerk in de masteropleidìng in het Engels
geschreven. Studenten hebben voorts ook de mogelijkheid om een deel van hun studie in het
buitenland te voþn. Vootal het ondetzoeksptoject en de keuzeþetoeps)stage worden
hiervoor door studenten benut. In de afgelopen twee jaar volgde 27o/o van de masterstudenten
een onderzoekskeuzeproject in het buitenland. De commissie is van mening dat, ook al is de
opleiding op de Nededandse situatie gericht, het opdoen van ewadng in het buitenland een
vedjking is die voot elke academicus waatdevol ts. Ze stimuleert de opleiding dan ook dit
percentage verder te vethogen

Mas te rop kiding P harm ace øtical S cie nce s

Het masteÍprograrrrma binnen de mastetopleiding Pharmaceutical Sciences is Drug
Innovation. Dit masterprogtamrna kan daarnaast ook wotden gevoþd binnen de
masteropleidingen Chemical Sciences en Biomedical Sciences. Drug Innovation is gericht op
studenten dte zicb vetdet willen ontwikkelen op het gebied van wetenschappeliik onderzoek
en biedt studenten een tweejarig progïaimma (120 EC) met veel ruimte voor eþn inr,'ulling.
Hoewel de meeste studenten (85-90%0) een researchprofiel voþen, kunnen studenten ook
kiezen voot drie andete profielen. In deze profielen ligt de nadtuk eveneens op onderzoeþ
maat is er daatnaast ook ruimte voor betoepsvoorbereidende stages en beroepstheoretische
vorming. Deze profielet zljn: Management (ca. Bo/o van de studenten kiest dit profiel),
Communicatie & Educatie (ca. 3 o/o van de studenten kiest dit profrel) en Drrrg Regulatory
Sciences (< 3o/o van de studenten kiest voor dit ptofiel). De voþrde van de onderdelen þ
niet vast en ook binnen de verschillende ondetdelen heeft de student veel keuzewijheid. Het
prcgrzrmmà g 

^t 
elvatr uit dat studenten zich onderzoeksvaardigheden het beste eþn maken

als zlj zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten ( inqulry-based leaming) en hierover
mondeling en schriftelijk rapporteren. Meer dan de helft van het curdculum is hierop gericht:
in het eerste studiejaar voeren studenten een minor onderzoeksproject uit (33 EC) en in het
tweede studiejaar een major onderzoeksproject (51 EC).
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Naast onderzoeksptojecten voþn studenten Drug Innovation in de eetste tien weken
verplicht cursodsch onderwijs. Dit verplichte onderwijs bestaat uit een introductiecutsus
Undtrsranding Drags (3 EC) waarin de voorkennis van de studenten op hetzelfde niveau'u¡otdt
gebracht. Ook ztjn er twee andere verplichte theoretische cutsussen, D*g Discouery en Dng
Deuelopmenl andR-egalaTion (totaal15 EC) en kiezen studenten enkele'electives'(totaal 12EC),
waattn zlj 'theode-op-maat' opdoen die zij nodtg hebben voor hun onderzoek. Deze
keuzevakken zljt op mastemiveau en moeten binnen het domein van de Life Sciences vallen.
In de vakken varì het programma Drug Innovation wordt gebtuik gemaakt van vetschillende
werkvormen, zoals projectmatig wetken, data-analyse, rappolteten, presenteren, opdrachten
en discussie. Bij het vak Drag Discouery rnoet een groep studenten een innovatief
ondetzoeksvootstel schrijven enbij Drug Deuelopruenl and Regulariott moeteî zï1 een'application
file'voor eefl 'rì.ew drug approval'inleveren. Voþns de commissie is dit een lovenswaardig
initiatief, omdat het toelaat dat een student zich gtondig verdiept in een deeldomein van de
farrnacie. Als sluitstuk van de opleiding schdjven studenten een masterscriptie van 7,5 EC. In
deze scrþtie laten z1j zien dat zi1 in staat zljn om zich binnen viif weken een bepaald
ondetwetp eþen te maken en een vootstel te doen voor veÍder ondetzoek. Deze scrþtie mag
ook vervangen wotden door een ondezoeksvootstel.

De comrnissie heeft het programma Drug Innovation bestudeerd en hietover gesproken
tiidens het visitatiebezoek. Het programma sluit goed aarr op het didactisch concept van
'Inquiry-based learning'. Daarnaast worden studenten gestimuleerd om hun minorproject bij
een buitenlands instituut te voþn, hebben alle onderzoeksgtoepen sâmenwerkingspartners in
het buitenland en werkt de opleiding samen met internationale bedrijven. Tussen 2009-201,0

voerden 20 van de 55 studenten hun minor-ondetzoeksproject in het buitenland uit en kwam
29o/o van de instromende studenten uit het buitenland. Deze oriëntatie sluit aan bij het
internationale karakter vutr wetenschappelijk onderzoek. Voor excellente studenten is er
binnen de Gtaduate School of Life Sciences een selectief honoutsprogr^mma, X-track.
Daarnaast kunnen studenten Drug Innovation en Farmacie - als zlj de bachelotopleiding
Fatmacíe hebben gevolgd eveneefls particþeren in het Honouts Progtamme
Phatmaceutical Sciences, dat gedutende de hele studie (bachelor- en masteropleiding)
doorloopt.

De cornmissie stelt vetder vast dat studenten in het minot- en majotonderzoeksproject de

gehele onderzoekscyclus doodopen en dat zij enthousiast zlln over de flexibiliteit van het
programma en het maatwerk. Alumni voelen zich goed voorbeteid op een cartiète in de
acadernische weteld. Wel hebben studenten behoefte aam 'peet assessment' en meer
samenhang tussen de ondetzoeksptojecten, bijvootbeeld in de vorm van tetugkomdagen of
seminars waann studenten hun bevindingen met elkaar kunnen delen. Dit is ook van belang
voor het toekomstige netwerk van de studenten, daar deze opleiding specifiek voorbereidt op
een loopbaan in het wetenschappelijk ondezoek.

Didactische uitgangspunten
Bi1 de onderwijskundige vormgeving van de drie curdcula is door de opleidingen uitgegaan
van vetschjllende princþes, die voottvloeien uit de betoepstaken vat;. apothekers en
farmaceutisch onderzoekers, onderwijskundige inzichten en de Onderwijsdchtlijn van de

Universiteit Utrecht. De opleidingen streven rr ar samenhangende erì gevarieetde
ondetwijsprogtamma's waarin acttef studiegedtag wotdt gestimuleerd en de student in
toenemende mate het eþn leerproces stuurt. Daarnaast is de leerstof bij voorkeut
georganiseerd in thematische, multidisciplinaire blokken, waatttt kennisverwerving en
kennistoepassing gerntegteetd en met een toenemende complexiteit aan bod komen. FIet
departement hecht veel belang aar academische vorming, de mogelijldreid tot individuele
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ptofilering, de ontwikkeling vân normatief-ethisch besef en het gebruik van een vattalue aan
toetsvotmen.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek de uitwerking vutt bovenstaande
uitgangspunten in de curdcula onderzocht. Zii stelt vast dat deze uitgangspunten in de

bachelot- en masteropleiding Fatmacíe onder andere worden uitgewerkt met probleem
gestuutd ondelwijs eGO) en ptojectonderwijs. In PGO ligt het accent op het verwelven van
kennis en het toepassen van aþemene academische vaardigheden en attitudes, zoals een
methodische aanpak, anaþtisch en kritisch denken en logisch tedeneten. In het
projectonderwijs komen beroepsmatþe vaardigheden op het gebied vala malaageÍn.ent aan de
orde, zoals projectmatþ werken en samenwerken. Uit de paneþsprekken met studenten
Farmacie blijkt dat zli het PGO en het projectonderwijs herkennen als belangrijk
uitgangspunt van de opleidingen Farmacie. Zlj hchtten toe dat in de meeste culsussen sprake
is van ofr¡el PGO-taken ofr'el kleinschulig projectonderwijs. Deze variatte in wetkvotmen is

ook zichtbaat in de rnatnjzen die in de kritische zelfreflecÛLe zijn opgenomen met de gekozen
werkvotmen en toetsvormen per crüsus. In het bachelolprogralmrrra komt probleemgestuutd
onderwijs onder andere terug in de vakken Apotheek en Geneesmiddel, Infecties en Hersenen en

Cedrag. In de mastetfase komt het probleem gestuutd onderwiis terug in de cutsussen
Aandneningen, Cardiouascalaire farrtacother@ie en Farvracorher@ie aan bet cenlraal rynøwsrelsel Bij veel
andete cursusserì is sprake van ptojectonderwijs.

Studenten zljn erg enthousiast over het PGO en hebben waatdering voor de kleinschaligheid
van het ptojectonderwls. Tijdens de paneþsptekken gaven een aantal studenten aan dat zlj
speciaal voor de Universiteit Utrecht hebben gekozen vaflwege de probleemgestuurde
benadering en de aa¡dacht die in de Utrechtse opleidingen Farmacie wordt besteed aan I:'et
ontwikkelen van communicatieve vaatdigheden.

In het ondetzoeksgerichte curriculum College of Pharmaceutical Science (CPS) en het
masterprogtarmrnl Drug Innovation staat het didactische concept 'inquiry-based learning'
cenftaal. Omdat de bachelor- en masterstudenten in deze proglâmma's pdmair worden
opgeleid tot wetenschappelijke ondetzoekers is het onderwijs erop gericht om studenten
meennaals op een gestructureerde wiize de gehele onderzoekscyclus te laten dootlopen.
Daartaast leet 'inquiry-based learning'¡ studenten om multidisciplinaite, complexe ptoblemen
te kunnen overzten. Doot middel van inquiry-based leaming' moeten studenten de

vaatdigheden ontwikkelen die van belang zljn voot het uitvoeten van onderzoek, zoals
zelfstandigheid, kdtisch velmogen, creativiteit en vasthoudendheid. Docenten hebben hierbij
in de projecten vooral de rol van begeleider en faci\tatot

Studenten uit de opleidingen CPS en Drug Innovation gaven tijdens de panelgesprekken aan
ðat zlj ditect bij aanvang van de studieprogramma's af aan de slag g afl. r.net'inquþ-based
learning'. In het CPS voeten studenten gedurende zes rrraarden individueel 'undergtadaate'
onderzoek uit en in het masterptograrnrrr Drug Innovadon stellen studenten samefl met hun
programm^coördinator een individueel studieplan op. Van het 120 EC tellende progfzLmma,
Drug Innovation is 84 EC gericht op het zelfstandìg uitvoeten van otderzoek. Hieftoe wordt
kritische zelfteflectie afgewisseld met één-op-één begeleiding door een docent die tevens
onderzoeker is en fungeett als rolmodel. Daamaast hebben studenten veel vrijheid om hun
eþn ondetzoek uit te voeren.

De commissie stelt vast dat de didactische uitgangspunten van probleemgestuurd onderwijs,
projectonderwijs en inquiry-based leaming ruimte geven tot het aanbieden van een gevadeetd
onderwijsaanbod waarin de verwerving, toepassing en integtatie van kennis aanbod komen.
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Daarnaast biedt het kleinschalig ptojectonderwijs studenten de ruimte om op zíchzelf te
reflecteren.

De didactische uitgangspunten en de uitwetking daarvan in de curricula zljn adequaat en

sluiten a^rr op de gehanteerde doelstellingen. Het masterptogzrmma Drug Innovation biedt
studenten vanuit het concept inqutry-based leatning2 optimale keuzevtijheid en tuimte tot
individuele profilering. De bachelol- en masterprogramma's Førmacie leiden studenten op tot
basisapotheket. De cutticula van deze ptogtamma's zlln daarom logischerwijs meer
vastomlijnd. In de bachelorfase hebben studenten echter wel de mogelijkheid te kiezen voor
een studiepad farmacie of een studiepad geneesmiddelenondezoek. Daamaast hebben
bachelorstudenten 30 EC aan vtrj in te r,rrllen prof,leringstuimte. In de masterfase kunnen
studenten hun onderzoeksptoiect en keuzestage rra;ar eþn inzicht inmllen. Op basis van de

panelgesprekken stelt de cornmissie vast dat studenten Fatmacie zich thuis voelen bij een

opleidingsptogrumrna waatin zelfgestuurde ontwikkeling mogelijk wordt door PGO,
projectonderwijs en profileringsruimte. De ondetzoeksgeoriënteetde studenten uit de

progrlmma.'s Drug Innovation en CPS waardetert iuist de gtote invloed die zij kunnen
uitoefenen op het opleidingsp rognumma.

Waarborging van doelstellingen en eindtermen in de ptogramma's
De commissie heeft de aansluiting v^rt het curriculum op de beoogde eindtermen en de

doelstellingen bestudeerd. De bacheloteindtermen in Bijlage 3 zljn van toepassing op het
reguliere bachelorprogïa;rnma. en op het honoursprogramma CPS. De commissie stelt vast dat
er voor de bacheloropleiding farmacie eindtermen zijn gefotmuleerd voor academische

vaatdigheder, ottdelzoek, communicatie en educatie. Op deze gebieden zijn voor het
bachelorptogràmm^ ook vaatdighedenleedijnen geformuleetd. Voor iedere vaardigheid die
studenten moeten ontwikkelen staat in de kritische zelfreflectie aangegeven of deze van
toepassing is voot het studiepad farmacíe of het studiepad geneesmiddelenonderzoek (CPS).
Daamaast wordt et overzlchtelijk aangegeven in welke blokken vaardighedefl 

^ 
rr de orde

komen en worden getoetst.

Naast eindtermen voot academische vaardigheden, onderzoek, communicatie en educatie,
zrjr' er ook bacheloreindtermen geformuleetd die bettekking hebben op kennis en inzicht. De
commissie heeft onderzocht of alle beoogde eindtermen op dit gebied ook aan bod komen in
de studiepaden Farmacie en CPS. Het studiepad Fatmacie bestaat alleteetst uit thematische
multidisciplinaire blokken waarbil de te verwerven geneesmiddeldeskundigheid wotdt
benaderd vanuit de patiënt en het geneesmiddel. Vootbeelden hiervan zljt de vakken
Geneesmidd¿lbinding en -werking Geneesmidd¿l en þaTiënt en Hersenen en Gedrag. Naast thematische
blokken zljn er ook methodologische blokken en blokken waarirr basiskennis wordt
verworven, zoals Molecø/aire eigenschappen, Ce/biologie en Formu/erett efl bio+quiuølentie. Onder
andere in het vak Apotheker en geneesmiddel komen et taken aarr de orde die worden ontleend
aar' de beroepspraktijk. In het CPS wordq als gevolg van de doelstelling om studenten op te
leiden tot zelfstandige onderzoekets, ,tttgegaan van projectopdrachten die kenmetkend zijn
voor de verschillende benadedngen in de domeinen van de farmaceutische wetenschappen.
De blokken v¡orden ingedeeld op drie niveaus: inleidend, vetdiepend en gevotderd en

gerntegreerd. De commissie concludeert dat, zlj het via een andere route, in zowel het
studiepad farrrrac:te als in het CPS alle eindtermen aan de orde worden gesteld.

Voor de masteropleiding Fxmacie zrjn er eindtetmen gefornuleerd rondom de viet
kerntaken van de basisapotheker: medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, beteiden en beheren
en fatmaceutische bedrijfsvoering. Daatnaast zï1n er eindtermen met betrekking tot het
ontwikkelen van academtsche vaatdigheden, onderzoek en communicatie. De eindtermen
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worden ingedeeld in kennis, attitudes en vaardigheden. De kritische zelfteflectte bevat een

helder overzichtvan deze eindtermen en de vakkenwaann de eindtermerr aan bod komen en
worden getoetst. De beoogde eindtermen komen zowel aarr de orde in het cursorisch
onderwijs als in de beroepsstages. Daarnaast verdiepen studenten de eþn kennis en
inzichten op een aantalzelfgekozen onderwerpen in de geneesmiddel- of patiêntgeoritjnteerde
cuïsussen. In de cursus Beroel:ryrakti'k wordt er azndacht besteed aan onderdelen van de
ketntaak Farmaceutische beddjfsvoerìng en in het Onderqoeksþroject is er ge'rntegteerde
aandacht voot de ontwikkeling v^rr ondetzoeksvaardþheden efl dootlopen studenten de
gehele ondetzoekscyclus. Daarnaast doen studenten tijdens het vak Medicafiebeleid kennis op
van statistiek en methodologie en de maatschappelijke en ethische aspecten van farrnaceutisch
onderzoek. Communicatieonderwijs is expliciet ondetgebtacht in de mastercrÍsussen
Medicaliebegeleiding Medicariebeleid en de patiëntçoriënteetde keuzevakken Cardioyasculaire

farmøcorher@ie en KÌinische farmacother@z¿. Studenten herkennen en waarder:en de aandacht die
in het Utrechtse farmacieondetwijs wotdt gelegd op communicatie. De commissie heeft
blokboeken bestudeetd uit de bachelot- en masteropleidingen farmacie en concludeert dat in
iedet blokboek de doelstellingen, leetdoelen en vaardigheden die de student moet verwerven
expliciet worderì vermeld. Het curdculum rust studenten toe met voldoende kennis en
vaardigheden om hen als basisapothekers aan de slag te laten g an en zich, middels een
tegisttatiettilect, te ontwikkelen tot openbaar apotheket of ziekenhuisapotheket. Daarnaast
kunnen studenten ook aan de slag in de industrie en in het ondetzoek. De commissie is wel
van mening dat de meerwaarde van het volgen van een promotietraject voor basisapothekets
tneer flã rde voorgrond zoa mogen treden.

De doelstelling van het mastetprogramma Drug Innovation om zelfstandig functionerende
wetenschappelijke ondezoekers op te leiden is doot het opleidingsmanagement vervat ìn 14

proglammaspecifieke eindtermen op het gebied van kennis en inzicht, het toepassen van
kennis en nzicht, oordeelsvorming communicad.e en leervaardigheden. De gekozen
wetkvormen en de cuïsussen sluiten à 17 op het didactisch concept en de leerdoelen van de
opleiding. De beoogde eindtermen worden op meerdete momenten in het curdculum aan de
otde gesteld in cursussen, ondetzoek en de Life Sciences seminars en studenten doorlopen
meerder:e malen het gehele ondetzoeksproces. In de bestudeerde blokboeken van de cursus
Drag Deue/opnenl and Regu/ation en de keuzecursussen wotden de leerdoelen van de cursussen
helder omschteven.

Wetenschappeliike vorming
In het College of Pharmaceutical Sciences en het masterprogrumrrra Dtug Innovation wordt
et vanuit de doelstellingen tot het opleiden van zelfstandige wetenschappeliike ondetzoekets
veel aa¡dacht besteed aan wetenschappelijke vorming. Studenten CPS maken kennis met de
verschillende wetenschappeliike benadedngen in de fatmaceutische wetenschappen en voeren
zelfstanclig een 'undergtaduate' onderzoek uit gedutende zes maanden. Studenten voþn in
het curriculum de gehele 'geneesmiddelenpijplijn' en worden eeïdet dan studenten in het
reguliere patiëntgerichte bachelorprografiìma Farmacie geconfronteerd met het doodopen
varr de gehele onderzoekscyclus. In de cutsus D*g Innoaation voþn studenten
projectonderwijs waadn zij kennismaken met de'øetenschappeliike vaardigheden die zrl nodtg
hebben en van elkaar leren. Daamaast schdjven zlj tn de cutsus Drug Discoaery een innovatief
ondetzoeksvootstel en worden zlj blj het uitvoeten van individuele onderzoeksptojecten
opgeleid en begeleid door ervaren wetenschappers en ondetzoekets. Op deze manier kan er
maatwerk worden geleverd op het gebied van de wetenschappelijke ontwikkeling van de
individuele student. Zoals al eerder aan de otde is gesteld, hebben studenten wel behoefte aan
het samenbrengen van de onderzoeken en ondetzoeksresultaten tijdens terugkomdagen. De
ptesentatie vân en de discussie over onderzoeksresultaten met andete wetenschappers in het
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veld is een essentieel ondetdeel van het wetenschappelijk bedrilf en de wetenschapp"liik"
votming. Ook voor de opleiding CPS zouden op deze maniet multidiscþlinaite
samenwetking met andete (onderzoeks)studenten efl sociale cohesie kunnen wotden
bevotderd.

In de bacheloropleiding Farmacie is, onder andete in de vakken Bereiding en anøþse, f-ormuleren

en bio+quiualentie, Geneesmiddelonderyoek en Huid en dermalica, aandacht voot het ontwikkelen van
verschillende ondetzoeksvaatdþheden die essentieel zlln voor de farmaceutische
wetenschapsbeoefening, zoals fatmaceutisch rekenen, informatieverwerking,
labotatodumvaatdigheden, bereidingsvaardigheden en methodologie. Studenten leren
hietmee de belangtijkste basisgeteedschappen te hanteten en het PGO stimuleett de

ontwikkeling van een consftuctief-kritische houding. De commissie is echtet van mening dat
de wetenschappelijke oriëntatie van de bachelotscrþties nog onvoldoende aandacht kdjgt en
moet worden verstevigd (standaatd 3).

In de mastetopleiding Fatmacie voererì studenten zelfstandig een ondetzoeksproject uit van
23 weken bij het depattement of bij een âfldere instelling voor wetenschappelijk onderzoek in
binnen- of buitenland. Tijdens dit onderzoeksptoject doodopen studenten de gehele
ondezoekscyclus en geven ztj hn resukaten weer in een Engels¡alìg verslag of in een
wetenschappelijk artikel. In het onderzoeksproject en in de cutsussen MedicøÍiebeleid en
Ceinfegreerde farmacie bouwen studenten daarnaast voort op hun basiskennis van statistiek en
methoden .vàr7 farmaceutisch ondetzoek, maatschappelijke efl ethische aspecten vart
fatmaceutisch onderzoek en veiligheid. In het vak Beroepsþrakr/,ë is vootts ook aandacht voot
de ontwìkkeling varr eefl integere, constructieve kritische houding ten opzichte van
andetmans resultaten van onderzoek.

Tijdens de panelgesptekken heeft de commissie de verhouding en het spanningsveld tussen
de wetenschappelijke otiéntatie en de beroepsoriëntatie van de bachelot- en masteropleiding
Fatmacie aan de otde gesteld. De integraie van onderwiis en ondetzoek is volgens de
commissie een belangdjk aspect in het bewaken van het wetenschappelijke karakter van de
opleidingen Fatmacie In de paneþsptekken stelde de commissie echter een ontvlechting
van onderwijs en onderzoek vast. De ktitische zelfteflectie vermeldt dat na de reorganisatie
varr 201,0 sommige universitair (hoofd) docenten een 100%o onderwijsaanstelling hebben
gekregen. Deze docenten zlin daarnaast bettokken bij onderwijsmanagement, patticþeren in
onderwijscommissies en houden voþns de kdtische zelfreflectie voeling met het ondetzoek
van hun afdeling doot onderzoeksbijeenkomsten bij te wonen en aio's te begeleiden. Aan de
andere kant wordt er aarr excellente wetenschappers uit het Uttecht Institute for
Pharmaceutical Sciences (UIPS) de ruimte gegeven om zich gtotendeels op ondetzoek te
richten. Deze þrincþal investigaton' krijgen niet meer onderwiistakerì toegewezen dar- 30o/o

van hun aanstellingsomvang. Daarnaast bleek uit de paneþsprekken met docenten dat het
ondetzoek van docenten die zich. meer richten op onderwijs en onderzoek in de ptaktijk naat
de matge van de belangstelling vetdwijnt. Desgevraagd lichtte het opleidingsmarìagemerì.t toe
dat zrj het belang van de integtatie van onderwiis en onderzoek onderschrijft en hierop toeziet
doot excellente onderzoekets te l¿ten meedtaaien in lichtete vormefl van onderwijs.
Danrnaast leveten docenten die ervadng hebben in de praktijk en hierin deels ook wetkzaam
ztjn, ook een belangdjke bijdrage aønhet onderwijs. Ook in het praktijkonderwijs zit nog een

deel wetenschappelijk onderzoek verweven. De comrnissie blijft ztch echter zorgela maken
over de mate waatttt de masterstudenten farmacie getnspiteerd en gemotiveetd worden om
ààrt een promotietraject te beginnen. Zrj is van mening dat het zorgveld juist ook behoefte
heeft a^rr promovendi met een meer praktijkgedchte oriëntatie. Ztj adviseert het
opleidingsmanagement dan ook om in het bachelor- en het masteronderwijs uitdrukkellk
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a îdzrcht te besteden aan wetenschappelijk ondezoek in het aþmeen en dat van
onderwijsgevende onderzoekers binnen het departement in het bijzonder.

Ondetwiisgevend personeel en staf-studentratio
Op basis van de panelgesptekken met docenten, studenten en alumni steh de commissie vast
dat het onderwijs in de bachelor- en mastelopleiding Farmacie en de mastetopleiding
Pharmaceutical Sciences wordt vetzorgd door een goed opgeleid en betrokken docententeam.
Het onderwijs in de opleidingen wotdt voor meer dan 53o/o gegeven door gepromoveerde
docenten, waaronder hoogleraren (4 fte), universitair hoofddocenten (11,3 fte), universitait
docenten (27,7 fte;w^ rv^r71,4,8 fte gepromoveerd) en ander wetenschappeliik personeel (6,6
fte, waarvan 4,4 fte gepromoveerd). Daamaast wotdt het onderwiis ondet andere gegevefl
door docenten die in de ptaktijk wetkzazm zijn als apotheker en door promovendi. Het
aandeel van student-assistenten in het onderwijs is gering (1,5 fte). De gemiddelde staf-
studenttatio's over de jaren 2006-2007 tot en met 201,0-201,L 2ijn acceptabel met 1:30 voor de

bachelotopleiding Farmacie, 1:23 voor de mastetopleiding Fatmacie en 1:15 voot de
masteropleiding Drug Innovation. In de staf-studentratio voor de bacheloropleiding is de

rtiiglng van het aantal studenten na het loslaten van de numerus fixus met iogurg van het
collegelaat 2011,-2012 echter nog niet verekend.

De commissie constateett dat het aantal vrouwelijke ptomovendi hoger is dan h.et aantal
mannelijke promovendi en dat de vethouding tussen mannelijke en vrouwelijke universitair
docenten in evenwicht is. Het aantal vtouwelijke hoogleraten en hoofddocenten blijft echter
sterk achter bii het aantaL manflen in deze functies. Tijdens het visitatiebezoek benoemde het
opleidingsmanagement dit als belangrijk aandachtspunt.

Na inzage te hebben gekregen in cutriculumenquêtes en hierover te hebben gesproken met
studenten uit de verschillende progtafnma's, concludeert de commissie dat studenten over het
algemeen tevreden ztjn rnet de kwaliteit van de docenten. Studenten beoordelen het niveau
van docenten gemiddeld als positief. Studenten uit de programma's CPS en Dtug Innovation
gaven tijdens de paneþsprekken aan dat het beheetsingsniveau van het Engels van docenten
verschllend en een punt van aandacht is, maat over het algemeen wel voldoet. Studenten uit
de mastetopleiding Fzrmacle gaven aan dat het onderwijs voor een groot deel wordt vetzotgd
door hoogletaten en docenten die deeltijds in de ptaktijk werken. Zlj ervarerr de

betrokkenheid van experts uit de praktijk bij het onderwijs als leerztam.

De commissie heeft kennisgenomen varì het beleid van de Universiteit Utrecht op het gebied
van docentprofessionaliseting. Zij stelt vast dat elke docent die een vaste aarìstelling kdjgt in
hetl¡ezit moet ztjn van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Op dit moment beschikt ruim
80o/o van de univetsitait (hoofd)docenten van het depaftement over eefl BI{O en L20/o ovet
een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Daarnaast hebben het hoofd van het departement,
de progtammacoördinatoren en directeuren van de opleidingen, de voorzttter van het tutoraat
en de secretatis van de examencommissie allen de leergang 'Onderwijskundig leiderschap' van
het Center of Excellence in University Teaching gevoþd en biedt het depatement regelmatig
cursussen aan. Docenten die naast ondetzoek meet expettise op het gebied van onderwijs
willen ontwikkelen erlraren de stap tussen het BI(O en het SKO, dat meer is gericht op
maflâgemerìtfuncties, echter als gtoot en hebben behoefte a rr eerr meer toegesneden
vervoþtraject.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek met docenten uit de verschillende opleidingen
gesproken ovet de mogelijkheden tot professionalisering en de beschikbare canTèrepaden. Zlj
heeft kunnen vaststellen dat docenten veel eþn initiatieven ontwikkelen om van elkaar te
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leten en op ztchzelf te teflecteten, zoals docenten-voor-docentenbijeenkomsten, eenJournal
Club en intervisiegroepen. De commissie heeft veel waardering voor de beftokkenheid van
docenten bij hun eþn ontwikkeling. Tijdens het visitatiebezoek gaven vooral docenten uit de

teguliete bachelot- en mâsteropleiding Farmacie echter ook aan dat zrj de wetkdruk als hoog
ervarerr. Ook in de kdtische zelfreflectie wotdt de hoge wetkdtuk van docenten genoemd als

vetbeterpunt. Tijdens het visitatiebezoek legde het onderwiismanagement uit dat de ootzaak
van de hoge wetkdtuk Lgt in het loslaten van de numerus fixus in 2071 et de toename van
het aantal studenten. Zij streeft eÍlaa;aÍ om de werkdruk van docenten te vermindeten door de

nuffierus fxus opnieuw in te voeren. Daamaast wordt er binnen de faculteit gewerkt aarr eetl

onderwijsverdeelmodel waann de toewijzing van fotmatie en middelen rlitsç¡s1 kan wotden
getelateetd aar ðe te leveren onderwijsinspanning.

Zoals aI eerder is vermeld, staat de integtatie van onderwijs en onderzoek onder dtuk doot
taakdifferentiatie. Enerzljds zrjn et excellente onderzoekers die geen grotele onderwijstaak
krijgen dan 30o/o van hun aanstelling, anderzijds zlln er univetsitait (hoofd)doceniten
aangesteld met een volledige onderwijsaanstelling. De kdtische zelfteflectte beschrijft dat alle
docenten, met uitzondering v^tt tiideh,k personeel en petsoneel met eerì kleine
onderwijsaanstelling, betrokken blijven bij ondetzoek of bij de betoepspraktijk als apotheker.
De commissie heeft over deze ontwikkeling gesptoken met het opleidingsmanagement en

docenten. Zlj stelt vast dat de cariète- en ptofessionaliseringsmogelijkheden in het onderwijs
bepetkt zljn, terwrjl docenten er a rt de andere kant door bezuinigingsmaatregelen toe ztjn
aarrgewezetr om onderzoekstaken af te stoten. Het opleidingsmanagement gaf tijdens het
visitatiebezoek aan dat de cariètemogelijkheden van docenten op het gebied van onderwijs
eett aandachtspunt is. In het kader van de universitaire Educatieve Middelen Pool (EMP)
kunnen docenten daarnaast regelmatig middelen a;arrv:.a;geî om onderwijsinnovaties tot stand

te brengen. De comrnissie adviseert om de ontwikkelingsmogelijkheden voot docenten die

zich verder willen ptofessionaliseren op het gebied van onderwijs vetdet te vetkennen. Zou¡el
vanuit het cardèreperspectief van docenten als vanuit de wenselijkheid van integtatie van
onderwijs en ondetzoeþ is een verdete ontvlechting tussen onderwijs- en ofldetzoekstaken
onwenselijk en zouden ook docenten met een grotere onderwijsaanstelling de ruimte moeten
krijgen om ondetzoeksactiviteiten te ontplooien of daarblj bettokken te zijn.

Studielast en studeerbaarheid

B a c h e I o rop k i di ng n- arm a c i e

De comrnissie heeft tijdens het visitatiebezoek met bachelotstudenten Farmacie gesproken
over de studielast en studeerbaarhetd van de opleiding etinzage gehad in de opzet en inhoud
van verschjllende cursussen. De commissie concludeett dat de studielast goed verdeeld is over
de verschillende vakken. F{et eerste studiejaat kent de meeste contacturen. Gemiddeld ligt de

contacttijd voor elke cursus op 22 tot 48o/o van de totale studiebelasting. Bii de cursusserì

waarbij de nadruk ligt op lnet aanlereî v^n communicatieve of praktische vaatdigheden is het
aattal contacturen het hoogst. Het cutsusrendement in het eerste jaat vatieert varr 42o/o voor
de cursus Geneesmiddelbindingen-werkingtotB4o/o voor de cursus IntercelÌaÌaire Communicatie.Utt

gesprekken met studenten bliikt dat de chemisch geodênteetde cutsussen, zoals

G e n e e s mid de / bin ding e n - w e rking als het moeilijkst worden ervarerì.

Studenten ervarefl het prograrrìma als geheel echtet als studeerbaar Ztj zijn positief over de

mogelijkheid om een hertentamen te doen als zil bï1 de eerste toets hoger dan een wier halen.

Daarnaast worden alle cutsussen in het tweede en het detde jaar |rr'ree keer per jaar

aangeboden en kan ernstige studievertraging worden voorkomen.
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Met ingang v^rt het studiejaat 2005-2006 hanteett de bacheloropleiding een bindend
studieadvies (BSÂ) van 30 studiepunten. Inmiddels is de grens voor een positief BSA
vethoogd naar 3'7,5 EC, waawan ten minste 7,5 EC afkomstþ moeten zijn urt één van de
chemisch georiënteerde cutsussen uit het eerste jaar.In de afgelopen jarcn is gebleken dat 20
tot 25o/o van de studenten niet kan voldoen aan deze eisen en de studie rtiet voottzet. In
jal;luan van ieder jaar Wljgt elke student een vootlopig advies. Studenten met een negatief
advies worden uitgenodigd voor een gesprek met de tutor of met de studieadviseut. Deze
student heeft de mogelijkheid zich voor 1 februari uit te schrijven voor de studie zonder dat
et een definitief ad'rries wordt gegeven. Indien de student ingeschreven blijft, krl1gthlj/zrl n
augustus een definitief advies. Studenten die wegens persoonlijke omstandigheden de BSA-
grens niet halen kunnen van de directeut van de opleiding uitstel ko,g"r. Deze studenten
worden in het jaar van uitstel intensiever door een speciaal daarvoot aarrgewezeî tlutor
gevoþd.

Na het eerste studiejaat schrijft ongeveer 70o/o van de studenten zich in voor het vervolg van
de bacheloropleiding Fatmacia De comrnissie stelt vast dat de vierjaarstendementen van de
hednschrijvers met 43o/o laag zrjn en sinds 2002-2003 lijken te zr)n gedaald. In de kdtische
zelfreflecldLe legt de opleiding uit dat het lange tijd toegest^ rtwa;s om àatt de masteropleiding
Fatmacie te beginnen voordat het bachelotdiploma was behaald.In 201.1. is de 'harde knip'
ingevoerd en is er een einde gekomen aan deze situatie. Daarnaast is de opleiding n 201,1,-

2012 begonnen met een matchingstraject, w^ r^ rr scholieren die zich voor de opleiding
willen inschdjven verplicht moeten deelnemen.

Ma s te rop k i di ng F arm aci e

Na afronding van de bacheloropleiding Farmacie kunnen studenten instromen in de
mastetopleiding Farmacie of in het pfoglamma Drug Innovation. Voot de masteropleiding
Fatmacie zljn er twee instroommomenten om zo de studievettraging te beperken voor
studenten die er niet in slagen hun bacheleldiploma in drie laar te behalen. Daatnaastworden
cursusserì in de gehele masteropleiding twee keer pet jaar aangeboden. Daartegenover staat
dat er binnen het progtamma wel instroombeperkingen zijn opgeworpen die ontijdige
insttoom in de verdiepingsblokken, het vak Ceintegreerde farmacie en de betoepsstages moeten
vootkomen. De commissie heeft waardeting voor de flexibiliteit van de opleiding en begrip
vo ot de inhoudelij k b eatgumenteerde instroomb eperkingen.

In de mastetopleiding is het gemiddeld aantal contacturen lager dan in de bacheloropleiding.
Dit heeft vootnamelijk te maken met het belangtijke aandeel van het onderzoeksproject en de
betoepsstages in het cutticulum. Daatnaast is het percentage contactuten volgens de kritische
zelfueflecie voor studenten met een patiëntptofiel lager dan voor studenten die een
geneesmiddeþtofiel voþn. Dit is toe te schrijven aanhet-grotete aandeel practicumtijd in het
geneesmiddelprofiel. Mastetstudenten etvaren het programrrra als studeerbaar en de
leerdoelen voot de apotheekstages als haalbaar. Wel zíen zt1 de praktische toets van het
verplichte eerstejaarsvak Aporheekbereidingen als een struikelblok. Hoewel zij tevreden zljn over
het ondetwiis tijdens dit blok ervaten studenten tiidens de toets 'beteiden' veel drrk.
Daarnaast moet het vak opnieuw wotden gevoþd als het niet gehaald wordt. Een oplossing
hiervoor zou kunnen ztjn dat studenten hierop gedurende het hele blok worden getoetst. In
de kritische zeLFleflectie wordt aangegeven dat de inhoud en de toetsing van deze crffsus aan
een uitçbreide anaþse worden onderworpen en dat onder andere wordt overwogen de
begeleiding tijdens de cutsus te intensiveren.

De meeste studenten die instromen in de masteropleiding komen uit de bacheloropleiding
Farmacie of hebben het pre-mastertraiect gevoþd. In 2007-2008 rondde 28o/o var' de
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studenten de opleiding in minder dan drie jaar af en behaalde 74o/o van de studenten het
diploma binnen vrer jaar met een gemiddelde studieduur van 34-38 maanden. Deze cijferc zljn
echter enigszins geflatteetd, omdat studenten toen nog in de masteropleiding konden
insttomen zondet dat zilj het bachelo{progtamma vollerlig hadden afgerond. De commissie
stelt vast dat, hoewel et rujmte is voot verdete verbetering, de rendementen voor de

masteropleidin g aanztenhjk beter ziln dan voor de bacheloropleiding.

Masteroþleiding P harrnaceatical S cience s

De instroom in het masterprograrmrrra Drug Innovation bestaat uit studenten met eerì

gevarieerde vooropleiding en telt jaarJtlks tussen de 25 en 40 studenten. Van de studenten is
50%o afkomstig uit opleidingen van de Univetsiteit Utrecht. Deze studenten hebben zich
telatief goed kunnen odënteten op hun mastetkeuze. Omdat studenten van elders een grotete
variatte in vootkennis, niveau en verwachtìngen vettonen is er voor deze studenten een

toelatìngsprocedure ìngericht waatin elke student individueel wordt beootdeeld op
vooropleiding, taalvaardigheid en persoonliike kwaliteiten. Yart deze gtoep studenten komt
29o/o utt het buitenland en 1,4o/o ,¿tt het HBO. Voorts heeft 35o/o Farmacie gedaan, 28o/o

Scheikunde, 23o/o Biowetenschappen en 77o/o Natuurwetenschap & Innovatiemanagement of
Liberal Arts & Sciences.

Om het kennisniveau van de vetschillende studenten op een gelijk niveau te ';llen voþn alle
studenten in het eerste jaat verpltcht theotetisch onderwijs. Daatnaast kan er voor individuele
studenten maatwetk worden gelevetd voot het wegwetken van mogelijke lacunes in kennis en
vaardigheden. Studenten met een bachelordiploma Fatmacie en buitenlandse studenten
studeren telatief snellet af dan gemiddeld, terwijl studenten met een bachelotdiploma
biologie, natuurwetenschappen en innovatiemanagement (l{WÐ of een hbo-diplomaerlanget
over doen dan gemiddeld. De kdtische zelfreÍlectse vermeldt dat een pre-mastertraject
daarorn sinds enkele jaren vetplicht gesteld wotdt voot hbo-studenten en NWl-studenten.

De commissie stelt op grond van de tendementen en het paneþsprek met studenten vast dat
het tweejarþ progtamma studeerbaar is. De gemiddelde studieduur van studenten uit de
cohorten 2005 tot erì met 2008 bedtoeg 26 maanden. Dit is twee mâanden langer dan de

daadwerkelijke studieduur. Verklaringen voor vertraging van de studie zrjn het uitlopen van
buitenlandse ondetzoeksprojecten en stages bij bedrijven, en het ontbreken van harde
grerrzerr voot het op tiid afronden varT onderzoeksptojecten en scrþties. De
ptogtanìmacoötdinator heeft bij aanvang en afronding vân de onderzoeksprojecten en
scrþties wel contact met studenten ovel hun studievoortgang. Studenten gaven tijdens het
gesprek aan dat vertraging meestal het gevolg is van individuele keuzes van studenten.
Studenten moeten daarnaast tijdens het ondetzoeksptoject verplicht tussentijdse evaluaties
houden om te zien of het tiidsschema nog wotdt aangehouden.

Studiebegeleiding
Voot studiebegeleiding kunnen studenten terecht bij het studiepunt Farmacie en Dtug
Innovation, de studieadviseur en tutorerì. Het studiepunt is toegetust voor het beantwoorden
van onduidelijkheden en technische vragen en bij de studieadviserr küìnen studenten met
een afsptaak of tijdens het inloopspreekuut terecht voor vÍagen van inhoudelijke of
petsoonliike aard. Daatnaast coördineert de studieadviseut het tutoraat: de tutor is een docent
van het departement en tteedt tijdens de gehele bachelotstudie op als eerste aanspteekpunt
voor de studiebegeleiding. Bij de tutor kan de bachelorstudent tetecht voor hulp bij de
oriëntatie op keuzemogelijkheden in het bachelorptogïamm^ en het masterprogrâlnma en

voor begeleiding bii de opbouw van het pottfolio. De kritische zelfrefleclue vermeldt dat tutor
en student regelmatig contact hebben; in het eerste jaat mnimaal twee keer en daatna
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minimaal één keer per iaar. Uit de gesprekken met bachelorstudenten blijkt echter dat de
taakuitvoedng van tutoren verschilt. De studieadviseut lichtte toe dat de tutot in pdncþe in
het eetste jaat proaclever optreedt dan in de jarcn erna. In het tweede en het derde iaar wordt
er meer eþen initiatief van de student verwacht. De studieadviseur gaf voorts aar' dat zlj
tutorvergadedngen organiseert om ervoor te zorgefi dat de invulling van het tutorschap
duidelijk en unifotm is. Docenten uit de bacheloropleiding gaven aan dat zrj zrdnzelf opgeven
als tutor en dat hiervoor ook tijd in hun proglammâ wordt wijgehouden.

Aan het begin van de mastetopleiding Fatmacie krijgen studenten, net als in de bachelorfase,
een tutor toegewezen die een belangtijke tol speelt bij de begeleiding van het portfolio. rù(/aar

in het bachelotportfolio de nadrrrk ligt op de bespreking van verworven vaatdigheden, is het
masterportfolio in de eerste plaats gericht op zelfreflectie van de student op de kemtaken van
de apotheker. Verplichte onderdelen in dit portfolio zljn de zelfteflectie op het eþn
functioneren in de ketntaken van de apotheker, de keuze voor geneesmiddel- enfof
patièntgeotiënteetde cursussen en de vetschillen tussen de apotheekpraktijk zoals
v/âârgenomen tijdens de beroepsstages en in het curriculum. De comrnissie heeft tijdens het
visitatiebezoek vastçsteld dat het tutorschap in de masterfase wijblijvender is dan in de
bachelotfase. De gesprekken met de tutor over het portfolio winden op vrijwillige basis plaats
en de verantwoordelijkheid hiervoot ligt bij de student. Wel gaven studenten aar dat z1j het
pottfolio en de tutoraatsopdrachten door hun tutor moeten laten aftekenen. Voorts
concludeert de commissie dat de invulling van het t:utorai t ook in de mastetfase verschìlt per
tutol.

De commissie heeft begrip voot het uitgangspunt dat et van studenten in de loop van de

studie meer zelfstandigheid wordt verwacht. De commissie is echtet van mening dat de

begeleiding van het pottfolio in de masteropleiding Farmacie mindet vdjblijvend en
uniformer zou kunnen wotden ingestoken vanuit de filosofie dat een tutor in de eetste plaats
een tolmodel en coach is. Omdat studenten in het portfolio reflecteren op de kerntaken van
de apothekel, het toekomstþ werkveld en de eþn stetktes en zwakten, kan een stevigere
invuling van het tûtora t vanuit dit princþe voot studenten van grote meerwaatde zIjn.
Studenten hebben dan tijdens de gehele masterfase structureel contact met een tutot die hen
vanuit de eþen inhoudelijke expertise en praktijkervanng begeleidt blj zelfzelfreflectie en
professionalisering. Vanuit een stevigete meestet-leeding telatie denkt de tutor ook actief met
de student mee over de manieren waarop ht, "f zlj bepaalde zwakheden in het eþn
firnctioneren kan wegnemen.

In het pr:,gramml Drug Innovation vervult de ptogtammacoötdinatot een belangrijke rol in
het toezicht op de studievoortgang en de studiebegeleiding. Hij heeft contact met studenten
bi1 aanvang en afionding van het onderzoeksptoject en de thesis voor het tekenen van het
aalrvraag- en beootdelingsformulier Daarnaast heeft de coördinator regelmatig infotmeel
contact met de studenten. Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie met studenten uit
het progtarnme- Drug Innovation gesptoken over de studiebegeleiding door de
plogramlonacoördinator. Z1j gaven aan dat het contact met de progtammacoördinator
laagdrempelig is, maat dat z1j geen vaste tutot of mentot hebben binnen het eigen
ondetzoeksveld.

Opleidingsspecifieke voorzieningen en kwaliteitszorg
Tijdens het visitatiebezoek heeft de cornrnissie de opleidingsspecifieke kwaliteitszorg en het
functioneren vâfl de opleidingscommissie onderzocht. Zrj heeft hiertoe onder andere inzage
gehad in jaadijkse blokevaluaties en evaluatiegesprekken uit alle dde de opleidingen, verslagen
va;tT de opleidingscommissie en de eindtappottage varr het project ptoefvisitatie
opleidingsapotheken en -apothekers in de openbare farmacie. Daarnaast heeft zij met
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studenten, docenten, alumni, het opleidingsmanagement efl opleidingscommissie gesptoken
over het functioneren van de interne kwaliteitszotg. De commissie stelt vast dat de opleiding
øandacht heeft besteed aan de adviezen van de vorþ visitatiecommissie en in de kritische
zelfreflecte een helder ovetztcht geeft van de vetanderingen. De uitçbreide sterkte-zwakte-
analyse in de kritische zelfreflectie wekt vertrouwen bij de commissie. Zlj is voorts positief
over het pilootproject waari¡ opleidingsapotheken en -apothekers in de openbate fatmacie
werden gevisiteerd en vindt dat dit ptoject opvoþing moet krijgen tot een systeem van
reguliere visitaties.

De comrnissie stelt vast dat er bij de faculteit Bètawetenschappen sptake is van éên centrale
opleidingscommissie (OC). Daatnaast is er voor de drie opleidingen die in dit tapport worden
beoordeeld een departementale opleidingsadviescomrnissie Fatmaceutische wetenschappen
(OAC) die advies uitbrengt aan de centrale OC. In de centtale opleidingscommissie is

minstens één lid van iedete OAC vertegenwootdigd. De commissie stelt op grond van de

notulen en het paneþsprek met de OAC vast dat deze voldoende functioneert. Studenten
weten de OAC studenten te vinden en kunnen klachten en opmerkingen kwijt bij de

klachtenlijn van de studievereniging. De studenten van de opleidingsadviescommissie zijn
betrokken en op de hoogte van hun taakstelling; zij hebben recentelijk onder arìdere een

onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de leedijnconsulenten van de inhoudelijke
leerlijnen. Zrj worden via de studievereniging onafhankelijk geworven. De commissie
concludeert wel dat er voor nieuwe studentleden geen inwetþtogtamrna is georganiseerd.

Een aandachtspunt voor het departement en de faculteit is de zichtbaarhetd van de OAC en

de informatievoorziening van het managementteam (À4T) aan de OÂC. In het gesprek met de

commissie werd duideliik dat het tegelmatig voorkomt dat de OAC geen fornele
terugkoppeling op haat adviezen kÅjgr van het MT. De reden hiervan is dat veel
communicatie over besluitvorming via infotmele routes vedoopt en zo uiteindehrk bij de

docenten uit de OA.C terecht komt. Dzarnaast krijgt de OAC vanuit het depattement weinig
vragen om advies en is zij onvoldoendezíchtbaar binnen het departement.

De comrnissie heeft vastgesteld dat de opleiding systematisch onderzoek doet naa; de

studenttevredenheid. De blokken worden systematisch geëvalueerd. Indien er ptoblemen bij
een vak zrjn stelt de blokcoördinator van het vak een vetbeterplan op en legt dit tet advies

voot aaÍr de OAC. Studenten zien dat er op basis van vakevaluaties acties worden
ondemomen. Zo ts het eerstejaars bachelorvak Aþorheker en Geneesmiddtl, dat voþens
studenten te weinig samenhang vertoonde, henten en is de maaghietvoot als certtaal thema

gekozen. Op curiculumniveau is er lange tijd weinig geêvalueerd. De commissie concludeert
dat de OAC hier metlr'aat onderzoek naar de leedijnconsulenten tecentelijk wel aandacht aan

heeft besteed. Zlj moedigt de OAC aar' om hier nu regelmatiger en systematisch aandacltt aan

te blijven besteden. Zij zou hietbii de visie van het depattement op 'de apotheker van de

toekomst' (standaard 1) moeten meeflemen. De opleidingzo:u, vootal gezien de klachten ovet
werkdtuk tijdens het visitatiebezoeþ meer aardacht kunnen besteden aa;n onderzoek naat
docenttevredenheid.

De opleiding besteedt aandacht aa¡ li-et oordeel van alumni en het afnemend veld over de

opleiding. De comrnissie heeft inzage gekregen in een onderzoek dat de opleiding dtt jaar

heeft uitgevoerd n^àn het oordeel van alumni en openbaar apothekers bij wie alumni in de

periode 2007-2011in dienst zijn gefteden. Ook in het progrzimma Drug Innovation worden
studenten in een exit-enquête gevraagd naarhun mening over het progîamml. Daarnaast is er
voor dit prograrlo;rrl;re' een alumni-enquête uitgevoerd om in kaart te brengen waar zlj terecht
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komen. In het paneþsprek gaven alumni aan dat veel van hen vanuit de praktijk nog
betrokken zijnblj de opleiding.

Tijdens het bezoek heeft de cornmissie kunnen vaststellen dat et al verbetedngen zljn
doorgevoerd op het gebied van intetne communicatie en informatievoorziening zoals
verbetering van de blackboardomgeving. De inteme communicatie en informatievoorziening
met medewetkets, docenten en opleidingsadviescommissie blijft echter aandacht behoeven.
De commissie stelt op basis van het visitatiebezoek vast dat studenten tevreden zijn over de
opleidingsspecifieke faciliteiten. In het nieuwe David de Wiedgebouw bevinden zich een
studiepunt voot praktische zaken, de studievereniging Unitas Pharmaceuticorum, vieï
onderzoeksafdelingen en ptacfcamzalen, twee collegezalen, werkgtoepruimten, een
computerleerzaal erì een studielandschap. Zowel studenten als docenten hebben waardering
voor de infornele omgangsvorrnen en de efficiëntie vafl handelen met betrekking tot de
organisatie van het onderwijs van het departement.

2.2 Ovetwegingen
De didactische uitgangspunten van de bachelor- en masteropleiding Farmacie worden in de
curricula uitçwerkt met ptobleemgestuurd onderwijs eGO) efl kleinschalig
ptojectonderwijs. De commissie heeft waardering voor het PGO en proiectonderwiis als
maniet om studenten op te leiden tot kritische en zelfstandìge basisapothekers en stelt vast
dat de opleidingen het concept PGO sinds de vorige visitatietonde adequaat hebben
uitgewetkt en geirnplementeetd in de programml's van de bachelor- en masteropleiding
Farmacie.

In het Curriculum College of Phatmaceutical Sciences (CPS) en het masterprograrnma Drug
Innovation staan keuzewijheid en inquiry-based learning' centtaaf. Deze uitgangspunten
sluiten goed aan bij de doelstelling van deze opleidingen om studenten op te leiden tot
zelfstandþe wetenschappelijke ondetzoekers en zljn zichtbaar in de curricula. Studenten uit
de programma's CPS en Dtug Innovation waârderen de gtote invloed dte zlj kunnen
uitoefenen op hun eþen opleidingsprogramma.

Alle dde de opleidingen maken voþens de commissie gebruik var' adequa t efl actueel
studiemateriaal. De cursussen worden gegeven op het juiste niveau en vertonen geen
onwenselijke ovedap. Daarnaast sluit het aantal contacturen aarr op de doelstellingen van een
cursus en de gekozen werkvormen. De curicula vøn alle drie de opleidingen stellen studenten
voldoende in staat om de beoogde eindtermen te realiseten.

De opbouw van het bachelorprogrammà Fatmacie is adeqwaat en er is sptake van
gemtegteerd onderwijs waarin ziektebeelden worden gekoppeld aan geneesmiddelen. De
vaatdighedenleedijnen in het prograimrrrz-wotden goed onderhouden. De cornrnissie is echter
wel van mening dat de taakstelling van de leedijnconsulenten van de inhoudelijke leediinen
moet worden vetstevigd. Doot deze leetlijnconsulenten te positioneren als
leediinverantwoordelijken kunnen de inhoudelijke leedijnen beter worden gewaarborgd. De
commissie is positief ovet het ondetzoek naar de inhoudelijke leedijnen dat de studentleden
van de opleidingsadviescommissie zijn gestart.

De commissie stelt vast dat studenten in de bachelotopleiding weinig te maken kdjgen met
het beroep v^rr apotheket €fl, afgezien v^n een vrrlwillige snuffelstage, pas in de
masteropleiding een kennismakingsstage kunnen voþn. De comrnissie onderschriift het
belang van een vroegere kennismaking met het beroep van apotheker. Floewel de commissie
begijpt dat dit niet makkelijk te otganiseten is, beveelt zlj de opleiding toch aan hiewoor in
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de bachelorfase meet mogelijkheden te creiiten. Daatttaast moet het wetenschappelijk
karz'kter van de bachelorsctþtie stevþer wotden aangezet. De commissie adviseert om
studenten in hun sctþtie in ieder geval de gehele onderzoekscyclus te laten doodopen.

Het College of Pharmaceutical Sciences bestaat sinds 2010 en is een omvorming van het
studiepad geneesmiddelenondetzoek. Studenten zijn tevteden over het ptogtamma, het
kleinschalige onderwijs en de mogeliikheden tot maatwerk. De commissie stelt vast dat het
progrzrmma voldoet en duidelijk gericht is op het ontwikkelen vanvaardigbeden op het gebied
valr farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek. Zrj beveelt het opleidingsmanagement wel
aàrr om in het progïalmme- meer de interacd.e op te zoeken met onderwijs en

onderzoeksactiwiteiten van andere studenten binnen de F'aculteit Bètawetenschappen en de
Faculteit Geneeskunde. Studenten kunnen bijvoorbeeld op bepaalde momenten aanhaken bij
activiteiten in het prograrnma Drug Innovation en in het studiepad Farmacie van het
bachelolprogramma. Op deze manier kan de sociale cohesie wotden vergroot en is er meer
ruimte voor samenwetking in grotete eenheden. Voofts zov er na afloop van de cursussen

meet aardacht moeten zijn voot terugkoppeling op gewenste tesultaten van het uitgevoetde
ondetzoek van studenten en de integratie vân kentus.

De commissie stelt vast dat het cutsorisch onderwijs in de masteropleidingFarmacie logisch
is opgebouwd en afgestemd is op de kemtaken van de apotheket. Het progtaÍìma bereidt
studenten voldoende voot op het registtatiettaject tot openbaat apotheker of
ziekenhuisapotheker. Hoewel het programma mindet is toegespitst op de industrieapotheker
voldoet de masteropleiding ook in dit geval als basisopleiding valrL waaruit de student zich
zelfstandig verder moet ontwikkelen. De mastetopleiding zou er volgens de commissie aan

kunnen denken om een extta keuzevak aan te bieden op het gebied van farmaceutische
beddjfsvoeting. Voorts is het voot de masteropleidi^g op dit punt belangdjk om de

aansluiting te zoeken op het onderwijs in de registraietrapcten.

De commissie stelt vast dat de mastetopleiding Fatmacie voldoende wetenschappelijk van
aard is. De comrnissie blijft ztch echtet zorgen maken over de mate waaÅn de

masterstudenten Farmacie gernspireerd en gemotiveerd worden om aan eert promotiettaject
te beginnen. Zli rs van mening dat het zotgveld juist ook behoefte heeft aan promovendi met
een meer praktiikgerichte oriëntatte. Zlj adviseert het opleidingsmânagement dan ook om in
het bachelor- en het masteronderwijs uit&uÞd<elijk aandacht te besteden aan wetenschappelijk
onderzoek in het aþmeen en dat van onderwijsgevende onderzoekers binnen het
departement in het bijzonder.

De leerdoelen voor de betoepsstages zlln haalball ert sluiten aan blj de ptaktiik. De
commissie is positief over de pilootvisitaties aan openbare stageapotheken. Zlj meent dat het
belang vart de stâge in de masteropleiding een sftuctwele uitwetking :r,arr dit
kwaliteitsonderzoek vraag!. Het opleidingsmanagement zou in het onderwijs voorts moeten
blijven zoeken nta;ar mogelijkheden voor samenwetking tussen farmaciestudenten en

geneeskundestudenten. Ten slotte adviseett de commissie om het G-ptofiel en het P-ptofiel
bij de keuzevakken los te laten, om zo de suggestie van eefl relatie tussefl de toekomstige
betoepskeuze en de aangeboden keuzevakken v/eg te nemen.

De opbouw van het programrrra Drug Innovation sluit goed aan op de doelstellingen van de

Graduatie School of Life Sciences. Er wotdt voorts aangesloten bij het intetnationale kankter
van het wetenschappelijk ondetzoek doot studenten te stimuleren om een deel van hun
onderzoek in het buitenland uit te voeten. De commissie beveelt wel aan om nâ de minor en

het majot onderzoeksproject tetugkomdagen te organiseten waatin studenten hun
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ondetzoeksresultaten voorstellen 
^afl 

eerr publiek van 'peers'. Voorts zou de tutor eeri
stevigere rol kunnen kdjgen als tolmodel en inhoudelijke onderzoeksexpert die de student
ondetsteun t bil1 zljn of haar ptofessionalisering.

Het onderwijs van alle dde de opleidingen wotdt verzorgd door een inspirerend en betrokken
docententeam. De student-stafratio's zijn acceptabe\ maar hierbij is de commissie zich etvaLn

bewust dat de meest recente cijfers v^fr rt^ het loslaten van de numerus fxus in de
bachelotopleiding hierin ntet zljn verwerkt. De commissie vraagt aandacht voor de hoge
werkdruk van bachelotdocenten en de professionaliseringsmogelijkheden van docenten op
het gebied vart onderwijs. Daatnaast is ztj vatr mening dat, zowel vanuit het
carrièreperspectief van docenten als vanuit de wenselijkheid van integratie van onderwijs en
onderzoeþ verdere ontvlechting van onderwijs- en onderzoekstaken zouden moeten worden
voorkomen.

Studenten ervaten de opleidingen als studeerbaar. De commissie beveelt de bacheloropleiding
aan om de ontwikkeling van het bachelonendement nauwlettend te blijven voþn. Indien de
bachelorrendementen na de invoedng van de hatde knip en het verplichte matchingsttaiect
niet vetbeteren zou de opleiding extra maatregelen moeten nemen met betrekking tot de
studeerbaatheid en de studiebegeleiding.

De opleidingen besteden voldoende aandacht aan tntetne kwaliteitszorg op het niveau van
studenttevtedenheid, alumni en het afnemend veld. De veranderingen die de opleidingen
hebben doorgevoerd op basis van de adviezen uit de votige visitatieronde wekken
vertlouwen. Wel zou de opleiding meer aandacht moeten besteden aarhet monitoren van de
docenttevredenheid. Het instellen van een adviestaad met alumni en het betoepenveld strekt
tot aanbeveling.

Hoewel de opleidingsadviescommissie (OAC) voldoende functioneert, zrjr' er ook acties
noodzakelijk om de zichtbaarheid en de informatievoonientngvan de OAC te verbeteren. De
commissie is van mening dat informele tetugkoppeling van het opleidingsmanagement over
adviezen van de OAC niet voldoet. Zijbeveelt het opleidingsmanagement daarom aan om de
fotmele communicatiekanalen op dit punt te verstevigen en besluitvorming richting de OAC
explicietet vast te leggen. Formele tetugkoppeling en de vaste behandeling van de advtezert
van de opleidingscommissie (OC) op de agenda geven blijk van de waardedng van het
opleidingsmanagement voor de werkzaamheden van de OC en de OAC's. De OAC zou
daantaast ook kunnen werken aar haar eþn zichtbaarheid door meer ptoactieve acties te
ondememen, zoals het ondetzoek naat de leedijnconsulenten. Daarnaast zoa zlj, naast een
klachtenlijn voor studenten, ook een cenftaal punt kunnen instellen voor klachten,
opmetkingen en ideeën van docenten.

Studenten ziln tevreden over de opleidingspecifieke voorzieningen en de studiebegeleiding.
De commissie moedigt de bacheloropleiding Fatmacie weI aan om een uniforme inr,'ulling van
het tutorschap te blijven waarborgen. Daarnaast zoa het tutorschap in het CPS, de
mastetopleiding Førmacie en de mastetopleiding Drug Innovation steviger en minder
vdjblijvend kunnen worden neergezet vanuit de filosofie dat de inhoudsdeskundige tutor in
de eerste plaats tolmodel en coach is. Hierbij moet et tekening mee worden gehouden dat
Nedetlandse en intetnattorale studenten uit het progtâmma CPS relatief meer sturing en
richting nodig hebben dan masterstudenten Farmac)e. Door de tutor te zien afs rolmodel en
te bettekken bij de persoonlijke professionele ontwikkeling :'arr de student krijgt deze een
stevþere rol die tegelijkertijd nog steeds past bij het uitgangspunt van zelfgestuurde
ontwikkeling.
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2.3 Conclusie
BacbeloropleidingFatmade: de commissie beoordeelt Søndaard 2 ¿ls voldoende.
MasreroþleidingFarmacie: de commissie beoordeelt Standaard 2 als voldoende.
MastempkìdingPltarmaceutical Sciences: de cornmissie beootdeelt Standaard 2 als voldoende.
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Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toettng err toont aan dat de beoogde eindkwalificaties
worden gerealiseerd.

Toelichting:
FIet gerealiseerde niveau blijkt uit de tussentijdse en afsluitende toetsen, de afstudeetwetken en de wijze wâarop

afgestudeerden in de pmktijk of in een vervolgopleiding functioneren. De toetsen en de beoordeling zijn valide,
beftouwbaar erì voor studenten inzichtelijk.

3.l Bevindingen

systeem van toetsing
De commissie heeft onderzoek gedam nà f het toetsbeleid, de ptocedutes rondom toetsing
en de toegepaste toetsvotmen. Ztj h,eeft hiettoe toetsmaterialen uit verschillende crrsussen
van alle opleidingen bestudeerd, walronder gemaakte toetsen, beootdelingsformulieten en

aanwezige antwoordsleutels en proeftentamens. De commissie concludeert dat de toetsvragen
helder ztjn gefornuleerd en aansluiten bij de vakinhoud. In de kdtiscbe zelfreflectie wotden
de toetsvormen per crÍsus voor alle drie de opleidingen gespecificeerd. De opleidingen
maken gebruik vân een variaie aan toetsvornen die vooÍzieî in de toetsing van kennis, m^ar
ook in de toetsing van onder andere schrijfvaardigheden, ondetzoeksvaatdþheden en

lab oratodumvaat dþheden.

Studenten uit alle opleidingen gâven in de paneþsprekken aan dat de toetsing ovel het
aþmeen goed aansluit bij de doelstellingettvart de cutsussen. De beoordeling van de toetsing
is voþns hen transpurarnt err eetlijk en studenten wordt de mogelijkheid geboden om de

toetsen na te bespreken. \X/el gaven studenten uit de programma's CPS en Drug Innovation
aan dat de beoordeling van ondezoek soms minder inzichtelijk is. Studenten zrjn voorts
tevreden over de mogelijkheden die binnen het toetssysteem bestaan voor herkansing. In de

bacheloropleiding worden vaatdigheden op individueel niveau beootdeeld en separaat

vastçlegd in het vaardighedendossiet. ,\1s de student een crrsus met goed gevolg afsluit,
rmaar niet voldoet aar de gestelde nolm ter' aanzien vân de vaardigheden komt h5/z1j n
aanmerking voor aanvullende oefening en toetsing in het skillslab. Studenten die voldoen aan

de inspanningsverplichling en een lichte onvoldoende hebben gehaald (4 of 5) kunnen
daatnaast eenmalig een âânvullende toets doen om de onvoldoende om te zetten in een

voldoende.

Hoewel de toetsing in de ptaktijk aansluit bii de vakinhoud en de commtsste

modelantwoorden heeft kunnen inzien, heeft de commissie bij bestudeting van het
toetsmateriaal geen toetsmatljzeî 

^àngetloffen 
waarin de tel¿tie tussen de eindtetmen,

doelstelling van de cursus en de toetsing inzichtelijk wotdt gemaakt. Desgevraagd lichtten
docenten toe dat zr1 n de praktijk nog geen gebtuik maken van toetsmatilzen, maat de

validiteit van de toetsing waarborgen door elkaats toetsvtagen te beoordelen. De coördinator
van het blok stelt de vragen vervoþens samen tot een evenwichtþe toets.

In de kritische zelfreflectie beschriift de opleidingdatzrj ztc}rtn de afgelopen periode in het
kader van de universitaire educatieve middelen pool (EMP-ptoject) heeft bezig gehouden met
proiecten die waren gericht op de bevotdering van de onderwijsdeskundigheid van docenten.
Het proiect 'de docent als toetsdeskundige' heeft geresulteetd ìn een handleiding voot het
opstellen, vormgeven en analyseren van schriftelijke toetsen.

Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie onderzoek gedaan naar het functioneten van
de examencommissies. Ztjh.eeft hiertoe gesproken met de depattementale examencommissies
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voor de opleidingen Farmacie en met de voorátteÍ vàrr de examencornmissie van de
Gtaduate School of Life Sciences voor de mastetopleiding Phatmaceutical Sciences
(masterptogarnma Drug Innovation). Daarnaastheeft zlj lnzage gekregen in de notulen vafl
de examencommissie. Zlj stelt vast dat de examencommissies regelmatig vergaderen en een
planningscyclus hanteten. In verband met de vele verandedngen, zoals de
langstudeetdersboete, de harde knip en het BSA, is het voor de bachelorexamencommissie
echtet vaak moeilijk om aan deze cyclus vast te houden.

Sinds 2010 is de examencommissie wettelijk ook fotmeel vetantwoordelijk voor de kwaliteit
van toetsing. De kritische zelfrcflectte beschrijft dat de kwaliteit van toetsing primair een
verantwoordellkheid is van de aangewezen examinatorett. Daanaast vomt de kwaliteit van
toetsing een belangdik onderdeel van de cutsusevaluaties en kunnen de opleidingsdirecteuren
op basis van de uitkomsten hiervan bijsturen in de toetsing. Voorts is er in 2012 eer. facultaire
en depaftementale toetsadviescommissie ingesteld waataan advisering over de l¡valiteit van de
afgenomen toetsen en deskundigheidsbevordering op het gebied van toetsing wordt
gedelegeerd. De vootzittet van de departementale toetscommissie is ook lid van de
toetsadviescommissie van de faculteit. Binnen de Graduate School of Life Sciences vervult
het 'assessment panel een vetgelijkbare rol voot ondet andete het masterprogramma Drug
Innovation. De taak van de toetsadviescommissie is tweeledig; enerzijds za|ij de
steekptoefsgewljze inhoudelijke en onderwijskundige evaluatie van toetsingen op zich nemen
en andenllds zal zlj examinatoren adviseten bij het opstellen van een toetsptocedure en het
ontwerpen van toetsen. De examencommissies blijven verantwoordelijk voor het houden van
toezicht op de naleving van tegels ten aanz:rcn van diploma-eisen, het vaststellert vaÍr
bindende studieadviezen,plagþat en fraude en het toelaten van studenten tot crÍsussen en
opleidingen.

De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek met docenterì. en de examencommissie
gesptoken over de toetsadviescommissie en stelt vast dat deze al wel is ingesteld, ma r op
departementaal niveau nog niet aclef aan de slag is gega;ar... De examencommissie is voorts
nog bezig om een toetsplan op te stellen waønn de ptocedutes van toetsing worden
gefotmaliseetd en de tol van de toetsadviescommissie verder wordt geregeld.

Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie onderzoek gedaan naat de procedures voor de
toetsing van het gerealiseerde eindniveau in de dtie opleidingen. Zlj stelt vast dat er sinds de
vorþ visitatie vooruitgang is geboekt in de toetsing van het gerealiseerde eindniveau van
bachelorstudenten. Terwijl bachelotstudenten Farmacie zes jaar geleden nog konden
afstuderen met een bachelorwerkstuk dat eldets in de Universiteit bewerkt wetd, bewerken zij
nu allemaal een bachelorwetkstuk van minimaalT ,5 EC met een farmaceutisch of biomedisch
onderwerp. Tijdens het gesprek met de bachelotstudenten bleek echter døt zrj niet op de
hoogte zr)nvan dchtlijnen vool de bachelotsctþtre.

In de masteropleiding Farmacie wotdt het wetenschappelijke eindniveau van de student
bepaald door een onderzoeksproject dat kan wotden uitgevoerd bii een vaÍt de
ondetzoeksafdelingen van het departement of bij een instelling voor wetenschappelijk
ondezoek in binnen- of buitenland. Tijdens dit onderzoeksproject doorlopen studenten de
volledige onderzoekscyclus en vetwetker zlj lnan resultaten in een Engelstalig verslag of in
een wetenschappelijk aftikel. Studenten worden beoordeeld op het praktische werk, het
verslag en de mondelinge presentatie. FIet onderzoeksproject wordt beoordeeld door de
ondezoeket tet plaatse en door een tweede onafhankelijke examinatol van het depattement.
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De betoepsstages (in totaal 46,5 EC) volmerì daørnaast ook een belangtijk component van
het masterondetwijs Farmacte. De belangrijkste doelstelling van de beroepsstages is studenten
te leren functioneren in de complexe ptaktijk van de apotheek. Of de studenten de leetdoelen
tijdens de stages hebben behaald, wotdt bepaald aan de hand van hun stagedossier en de

daartn opgenomen beoordeling van de apotheker-opleider van de stage-instelling. Recentelijk
is hietaan de kotte praktijkbeoordeling toegevoegd, waarifl het functionelen van de student in
het contact met de patiënt tijdens de hoofdstage openbate fatmøcte wotdt bepaald. Studenten
wotden hierbii beoordeeld op farmacothetapeutische en coÍìmurì-icatieve competenties.
Tiidens het paneþesprek lichtten de docenten toe d¿t de apotheket-opleidet een advies geeft
over de eindbeoordeling. Uiteindeliik kent een interne beootdelaar op basis van het
stageverslag het resultaat 'goed', loldoende' of 'onvoldoende' toe. Hierbij wordt in de meeste

gevallen het advies van de apotheket-opleidet gevolgd. Zoals ook in de kritische zelfreflectie
is aangegeven, is een kwaliteitscontrole van de stage-instellingen door dezebelangrijke rol van
de apotheket-opleidet van extta gtoot belang.

De masteropleiding Pharmaceutical Sciences wordt afgesloten met een sctþtie van 7,5 EC
waartn studenten in een korte periode litetatuutondezoek uitvoeten, een synthese van de

stand van zaken geven en een vootstel doen voot vetder ondezoek. Vanwege het
onderzoeksgerichte karakter van de mastetopleiding geeft het maiot ondezoeksproject echtet
een beter beeld van het gerealiseerde eindniveau. Tijdens het onderzoeksproject dient de

student zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verichtefl en hierover mondeling en

schriftelijk te rapporteren. Het eindoordeel voor het major onderzoeksproject is gebaseerd op
een ciifer voor het praktisch wetk, het rapport en een presentatie.

De comrnissie stelt op grond van de beoordelingsfotmulieren vast dat het onderzoeksproject
vooÍ de masteropleidìng Farmacie en het onderzoeksproiect van het progtamma Drug
Innovation altijd door twee beootdelaars worden beootdeeld. Bij de bachelorscripties ontbtak
in een aantal gevallen echtet het ootdeel vart een tweede beootdelaat op het
beootdelingsformulier. Daarttaast concludeert de commissie dat beootdelingsfotmulieten in
een aantal gevallen onvolledig zijn ingevuld en vaak geen componentbeootdeling bevatten.
Ook staan de beoordelingen van de eerste en de tweede beootdelaat op hetzelfde
beoordelingsfotmuliet. De comrnissie kan daatom niet vaststellen of de tweede beootdelaat
inderdaad onafhankelijk te werk is gegaan.

Getealiseetd eindniveau
Om het gerealiseetde eindniveau vafi bachelot- en masterstudenten Fatmacie en

masterstudenten uit het programma Dtug Innovation te bepalen heeft de commissie tien
scripties uit de bacheloropleiding Farmacíe, tien sctþties uit de masteropleiding Farmacie en

viif scdpties uit het maste{progrlmma Dtug Innovation beootdeeld uit de cursusjaren 2009-
2010 et 2010-2011. De commissie beoordeelt het niveau van de bestudeerde scripties uit alle

drie de opleidingen als voldoende en stelt vast dat ltaar eþn beoordeling van de margþa7e,
middelhoge en hoog becijfetde scrþties weinig aÊvijkt van het eindoordeel van de

beootdelaars van de dde opleidingen.

Voot de bachelorsctþties Farmacie beoordeelde de commissie het eindniveau in de eetste

beoordelingstonde unaniem als voldoende. !Øel stelde zï1 vast dat de onderwerpen van de

scripties sterk verschjlden, van de inventarisatie van een onderwerp op basis van een

literatuurstudie tot een klein wetenschappelijk onderzoek. Desgevraagd lichtten
bachelordocenten toe dat studenten voor hun bachelotscript:e zelf een onderwerp mogen
lrTezen, maar dat studenten die een onderzoek uitvoeten wel een gaotere kans hebben op een
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hoget cijfet. De commissie is van mening dat de sctþties als proeve van bekwaamheid van
een univetsitaire bacheloropleiding een wetenschappeliiker karaktet zouden moeten kdjgen.

Van de mastetscripties beoordeelde de commissie aanvankelijk negen van de tien scripties als
voldoende. Bij één scriptie uit de mastetopleiding Farmacie met het eindciifer zes ontstonden
aanvankelijk twijfels na de eerste beoordeling, omdat de ondetzoeksresultaten en de gebruikte
literatuut opperwlakkig waren uitgewerkt en het onderzoek eigenliik ongeschikt werd
bevonden voor een ondezoeksptoject. Door een tweede commissielid wetd deze scrþtie
echter toch als een madge voldoende beootdeeld omdat de student in de sctiptie wel een
relevante probleemstelling en de juiste technische benadering heeft gekozen, maar de
beoogde resultaten niet heeft vetkregen. De commissie was positief over het
wetenschappelijke katakter v^rt de mastetsuþties. Wel studeren er relaief weinig
mastetstudenten Farmacie cum laude af. De examencommissie lichtte toe dat dit niet in de
eerste plaats te maken heeft met de kwaliteit van de afgestudeerde studenten, rrraat vooral met
het toetsingssysteem: studenten voþn veel korte vakken waarin het cijfer een weging is van
individueel wetk en groepswerk. Daarnaast telt bij de vryf apotheekstages alleen de
beoordeling'goed' mee als een acht.

Omdat de thesis uit de opleiding Pharmaceutical Sciences onvoldoende lnztcbt geeft in het
gerealiseetde eindnive^rt van studenten heeft de cornmissie naast de scripties van vijf
studenten ook de ondezoeksvetslagen van het major ondetzoeksproject bestudeetd. Op
grond van de vijf scrþties en ondetzoeksvetslagen concludeert de commissie dat het beoogde
eindniveau doot studenten wordt behaald. Zrj stelt echter ook vast dat de focus van het
progtanrma op het geneesmiddel en geneesmiddelenonderzoek (zre standaard 1) onvoldoende
zíchtÏ>aar is in de eindwerken. Omdat deze focus het pfogfamma Drug Innovation
onderscheidt van andete mastetopleidingen op het gebied vatr de biomedische
wetenschappen is de commissie van mening dat de opleiding dit perspectief in de richtlijnen
voor de thesis en het major onderzoeksproject expliciet zou moeten laten tetugkeren. Een
mogelijke uitwetking van dit perspectief in de eindwerken zou kunnen zijr' om studenten te
laten teflecteren op het belang van hun onderwerp, onderzoek en tesukaten in de context van
Drug Innovation.

De commissie stelt vast dat studenten uit alle dde de opleidingen met de cutticula en
gehanteetde toetsing voldoende in staat wotden gesteld om de beoogde eindtermen te
behalen. Dit blijkt voor de mastetopleidingen eveneens uit ondetzoek naal het werkveld van
afgestudeerden. Afgestudeerde masterstudenten Farmacie komen snel aan een baan: de
gemiddelde tijd tussen het behalen van het apothekersdiploma en de aanvang van de eerste
betaalde baan was 0,8 maand. Uit een enquête die is uitgevoerd onder alumni die tussen 2006
en2077 zljn afgesrtdeerd blijkt dat 55o/ovan de alumni werkzaamis in de openbare apotheek,
22o/o trt het ziekenhuis , 5o/o in de industrie , 7o/o in het onderzo ek er 12o/o elders. Voorts blijkt
hieruit dat zowel alumni als afnemende apothekers positief zljn over de voorbereiding van het
curriculum op de eeïste dde ketntaken van de basisapotheket (medicatiebegeleiding,
medicatiebeleid en bereiden, beheren en afleveten). De voorbereiding van de opleiding op de
kerntaak farmaceutische bedrijfsvoering is voþns hen minder sterk, hoewel de afnemende
apothekets hierovet beduidend minder negattef zljn dan de alumni.

Ook alumni uit de masteropleiding Drug Innovation zrln tevreden over hun kansen op de
arbeidsmarkt. Bljr;ra de helft van de studenten heeft een baan direct aansluitend aan de studie,
B0%o heeft binnen een half jaar een baan en meet dan 90% binnen een jaar De kdtische
zelfreflectte vetmeldt dat de alumni het mâsterprogrammt- Dtug Innovation in de
arbeidsmarktmonitot van apød.2012 waarderen met een 7,8. Deze positieve waardedng sluit
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aun op het beeld dat alumni van de opleiding gaven tijdens het visitatiebezoek. Alumni uit
deze masteropleiding kunnen aan de slag in verschillende werkvelden. 64,5 o/o start na
afronding van de studie met een PhD-ptogramrrra, wàar-'a;n de helft bij de Universiteit
Utrecht of het Universitair Medisch Cenftum Utrecht, een kwatt elders in Nedetland en een

kwart in het buitenland. Van de alumni uit de opleiding Dtug Innovatton gaat 79o/o aan de

slag in de industrie en een kleine 15%o studeett vetdet, wetkt in het onderwijs of voot de

overheid.

3.2 Overwegingen
De comrnissie heeft vastçsteld dat het systeem van toetsen en beoordelen op het niveau van
de cutsussen in alle opleidingen in otde is. Toetsvragen sluiten voldoende aan bij de

vakinhoud en ztln helder geformuleetd. De gebruikte toetsvormen zijn vootts voldoende
gespecifi.ceerd en gevadeerd. De toetsvormen voorzien zowel in de toetsing van relevante
kennis als van vaatdþheden en de beootdeling is transparant en eedijk.

Hoewel de toetsing in de praktijk goed blijkt aan te sluiten op de vakinhoud en de commrsste

modelantwoorden heeft ingezien, constateeft de commissie dat docenten nog geen gebtuik
maken vârì toetsmatttlzenwaarin de telatie tusserì de toetsvragen, doelstellingen van het vak
en eindterrnen wordt gelegd. Daarnaast heeft zij vastgesteld dat docenten cursussen voþn
om hun onderwiis- en toetsdeskundigheid te bevorderen, ma l dat kennis en vaardigheden
nog onvoldoende ìn de praktijk worden gebrachq zoals bijvootbeeld het gebtuik van
toetsmatr'rjzen. De commissie is van mening dat de opleidingen de ingezette lijn ook in de

praktijk moeten doorzetten.

De departementale en facultaire examencommissies functioneren voldoende en komen
regelmatþ bijeen. De formele taakvan de examencommissie om de kwaliteit van toetsing en

het gerealiseerde eindniveau te bewaken is deels gedelegeerd 
^ 

fl eeî facrlJtate en een

departementale toetsadviescomrnissie: de toetsadviescomrnissie beoordeelt de afgenomen
toetsen op kwaliteit erì adviseert de examencommissie en de desbetreffende
opleidingsdirecteur c.q. opleidingscoördinator op basis van haar bevindingen. De commissie
is positief over het instellen vafl deze toetsadviescommissies, maar stelt tegelijketijd vast dat
deze nog niet acief ^arr 

de slag zljn gega rr. Daarnaast was de departementale
examencommissie op het moment van het visitatiebezoek bezig een toetsplan op te stellen.

De commissie is vàll mening dat verdete documentatie en aclúe veteist is. De
toetsadviescomrnissie zou bijvootbeeld een rol kunnen spelen in het ondersteunen van het
op stellen van toetsm atÀjzen

Ook op het punt varr de documentatie y^rr de beootdeling van eindwetken zlln
verbetedngs5lagen te maken. De commissie constateert dat op de beootdelingsforrnulieten
van de bachelorscrþties niet altijd een tweede beoordelaar wordt vetmeld en dat formulieren
in het algemeen niet altijd volleclìg v/orden ingevuld. De commissie beveelt de

exâmericolnmissie aan om met steekptoeven toezicht te houden op het volgen van de juiste

beoordelingsprocedure. Daatnaast adviseert de commissie de opleidingen om een apart
formulier voor de tweede beootdelaar te ontwerpen.

Op basis van de analyse van de scripties is de commissie van mening dat het gerealiseerde

eindniveau van studenten uit alle opleidingen in overeenstemmirig is met de geformuleetde
eindtermen. Wel zouden et heldere richtlijnen opgesteld en gecolnmuniceerd moeten wotden
r.oor de bachelorscrþtie. Daantaast zouden in de richtlijnen de eisen voor de

bachelorscripties moeten v/orden verstevigd in de richting varì een wetenschapp"lryk" proeve
van bekwaamheid waadn de studenten de hele onderzoekscyclus dootlopen. In de richtlijnen
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van de scripties van de masteropleiding DrW Innovation zou voorts meet aandacht moeten
wotden gevraagd voot het belang van het onderzoek in de context van ontwikkeling vân
geneesmiddelen. Daatnaast zoa de examencornmissie in verband met het lage aantal cutn
laudes onder studenten uit de masteropleiding Farmacie moeten inventariseren of er een
ander princtpe mogelijk is bij de wegng van het eindcijfer. Ook uit de beroepsperspectieven
en de beoordelingen van de opleidingen door alumni en afnemende werkgevers blijkt dat
studenten het beoogde eindniveau behalen. De commissie heeft veel waardering voor de
goede aansluiting van de masteropleidingen op het beroepenveld.

3.3 Conclusie
BacheloroþleidingFarrnarie: de cornmissie beoordeelt Standaard 3 als voldoende.
MasTeroþkidingFarmacie: de commissie beoordeelt Standaard 3 als voldoende.
MasTeropkidingPharrtacealical Sciences: de cornmissie beoordeelt Standaard 3 als voldoende.
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Algemeen eindoordeel
De commissie heeft tijdens het visitatiebezoek met het opleidingsmanagement van de
bachelot- en masteropleiding Fatmacie gesproken over het Domeinspecifieke Referentiekadet
en concludeeft dat het opleidingsmanâgement eerì goed beeld heeft van het domein van de
farmacieopleiding in Nededand en de eisen waataarì een basisapotheket moet voldoen. !Øel
zouden de fatmacieopleidingen van de Universiteit Uttecht en de Rijksunivetsiteit Gtoningen
hun visie op de Nededandse farmacieopleidingen eenduidiget moeterì uitwetken en

documenteren. Hietbij moet tekening worden gehouden met de actuele ontwìkkelingen in het
zorgveld en het betoep van apotheker. Het Domeinspecifieke Referentiekader voor de

bacheloropleiding CPS en de mastetopleiding Drug Innovaiott zouvoorts duidelijket moeten
worden geptofileetd binnen de biomedische wetenschappen, doot meet nadruk te geven aan

de focus op geneesmiddelenonderzoek. De commissie concludeert dat de eindtermen van alle

progtamma's helder efl concreet zlln gefotmuleerd. Voor de bacheloropleiding zljn
eþnstandige eindtermen getntroduceerd. Alle progra;mmz-'s vertonen vootts een logische
samenhang en de gehanteerde didactische uitgangspunten ziin herkenl>aat en sluiten a^fl op
de geformuleerde doelstellingen van de opleidingen. De commissie stelt vast dat de inhoud
v^tt de prograrnma's, het wetenschappelijk personeel en de opleidingsspecifieke
voorzieningen studenten in staat stellen om het beoogde eindniveau te tealiseren. Wel zou er
in de bacheloropleiding meer âandacht kunnen ztjn voot odëntatie op het beroep van
apotheker en zouden de leedijnconsulenten leetlijnverantwoordelijk moeterl worden.
Daatnaast moet vetdere ontvlechting van onderwijs- er onderzoekstaken volgens de
cornmissie worden voorkomen er7 zott het tutotschap in de masteropleiding farmacie en de
masteropleiding Drug Innovation intensiever in het programma moeten terugkomen vanuit
de gedachte dat de tutor hier pti-rit rolmodel en coach is. De inteme kwaliteitszorg is in
orde, hoewel de zichtbaatheid en de informatlevoorziening van de opleidingsadviescommissie
kan worden vetbetetd. De gebruikte toetsvomen ztjn voldoende gevarieerd en de

opleidingen beschikken oveï een adequaat systeem voor de kwaliteitsborging van toetsing. De
examencolnmissie zou de adequate uitvoering van beoordelingsprocedutes voot eindwerken
met steekproeven moeten waatbotgen en een apâtr beootdelingsfornulier voor de tweede
beoordelaar moeten inûoduceten. De commissie heeft eindwetken van bachelor- efr

mastetstudenten farrnacie en van mastetstudenten Drug Innovation bestudeerd en stelt vast
dat het beoogde eindniveau wotdt beteikt in alle ptogtamma's.

Conclusie
D e commis sie b eoorde elt de b a c h e lo rap le i ding F arm a ci e als voldoende.
De commissie beoordeelt de møslerupleidingFarrzacie als voldoende.
De commissie beoordeelt de masterupleidingPharrnaceulical Sciences als voldoende
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Biilagen
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Biilage 1-: CurticulaYitae van de leden van de visitatiecommissie

Ptof. dr. F.G.M. (Ftans) Russel (voorzittet van de comrnissie) is hoogleraar moleculaite
farmacologie en toxicologte bij het UMC St Radboud (2000-heden) en hoofd van de afdeling
Farmacologie en Toxicologre. Daarnaast is hij directeur van de opleiding Biomedische
\ùØetenschappen en vtcedecaan van de Radboud Flonouts Academy. Hij behaalde zljn
doctoraalexamen Fatmacie en apothekersexamefl aan de Rijksuniversiteit Gtoningen en
promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Verder is hii onder andete lid van de

Gezondheidsraad (Beraadsgtoep Gezondheid en Omgeving), voorzitter varr de Commissie
vanToezicht van de Postgtaduate Education in Toxicology ("ET) en fellow van de Ametican
Association for Pharrnaceutical Sciences (AAPS). Russel was als comrnissielid betrokken bij
de visitaties Farmaceutische Wetenschappen Q005-2006) en Drug Innovation, Universiteit
Uttecht Q006). Daarnaast was t"t vootzitter varr de visitatiecommissie die de

bachelotopleiding Life Science & Technology en de mastetopleiding Medical and
Pharmaceutical Drug Innovation aan de Rijksuniversiteit Gtoningen beoordeelde (2006),

Prof. dt. HJ. (Henk-J"Ð Guchelaar is hoogleraar klinische farmacíe bij het LUMC (2003

- heden) en hoogleraar klinische farrr,'acte bii de faculteit l7iskunde en Natuurwetenschappen
van de Universiteit Leiden (2008 - heden) en hoofd van de afdeling l{linische Farmacie en
Toxicologie bij het LUMC. Daarnaast is hii onder andere voorzitter van het Concilium
Ziekenhuisfarmacie, vicevoorzitter van de Nededandse Vereniging voor I{linische
Farmacologie en Biofatmacìe, lid van de commissie ter Beoordeling van Oncologische
Middelen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en lid van de Centtale
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Guchelaar rondde in 1992 het
registratietraject tot ziekenhuisapotheker af en promoveerde n 1993 aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij werkte sindsdien onder andete als ziekenhuisapotheker in het Medisch
Specttum Twente in Enschede en in het Academisch Universitair Medisch Centrum (ÂMC).
Tussen 1998 en 2003 was hij in het AMC hoofd van de afdeling Apotheek en opleider.

Ptof. dt. A. (Alfons) Verbruggen is hoogleraar radiofarmacie en drugsanalyse (1991 -
heden) en decaan van de Faculteit det Farmaceutische wetenschappen bij de Katholieke
Universiteit Leuven. Daatnaast is hij coördinator van de interuniversitaire post-gtaduate
master ziekenhuisfarmacie in Vlaanderen en hoofd van de afdeling radiofarmacie van het
academisch ziekenhuis Gasthuisbetg in Leuven. Verbtuggen behaalde n 1975 zljn doctotaat
in de fatmaceutische wetenschappen en sindsdien zljn er varr hem vetscheidene
wetenschappelijke publicaties verschenen. Hij is daarnaast bettokken bij vetschìllende
wetenschappeliike verenigingen, waaronder the Eutopean Association of Nuclear Medicine,
the European Society for Molecular Imaging en the Belgian Society of Nucleat Medicine. I{ij
was daarnaast lid en -uoorzitter van the Gtoup on tadioactive compounds of the European
Pharmacopoeia Commission (2001-2010) en van the working plrry on Precutsors for
radiopharrnaceuticals (PRP-gtoup) van the Eutopean Pharmacopoeia Commission.

Drc. MJ.M. (Marga) van Weelden-Hulshof is zelfstandig apotheker en sinds 2009 hdvøn
de Raad van Commissarissen van Mediq N.V. Daamaast is zlj vootztttet van de programma-
en kernthemacommissie van het Nationaal Actie Progtlmma Diabetes Q009 - heden) en lid
van het Coördinatieplatform Zorgstandaatden (2008 - heden). Tussen 2007-2008 was zlj
achtereenvoþns vicevootzitter en vootzitter varL het hoofdbestuur van de I(oninklijke
Nededandse Maatschapprj tet bevordering der Phatmacie (KNMP). Van Weelden behaalde
haar doctotaalexamen Fanrracie en haar apothekersexamen aan de Universiteit Utrecht en
heeft diverse wetenschappelijke publicaties op haat naam staan ovet ondetzoeken raat
afu ijkend genoq4)e bij patiênten en de gevoþn daawar- voot het voorschrijfbeleid van
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antideptessiva en antipsychotica. Ook ís zrj als lid betokken bij de visitatiecoÍrmissle
medische diensten VG-instelling.

J.M. (fantine) Brussee BSc is masterstudent Bio-Pharmaceutical Sciences 
^Li7 

de
Universiteit Leiden en lid van de Leidse Studentenraad. Ztj behaalde haar bachelorgraadBio-
Fatmaceutische rü/etenschappen n 2011. Btussee was ondet andete bestuurslid van de
studieveteniging L.P.S.V. ,¡\esculapius", lid van de Opleidingscommissie Bio-Fatmaceutische
IùØetenschappen en lid Faculteitsraad \ü/iskunde & N¿tuurwetenschappen. Daar¡aast was zrj

als student-assistent Biochemie I ptacticum Q009-201,1), Ontwikkelingstraject
Geneesmiddelen (OTG, 2011) en trysiologie Q01J.2012) acttef betrokken bij het
farmaceutisch onderwijs van de Universiteit Leiden.
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Biilage 2: Domeinspecifiek tefetentiekadet

3.1 REFERENTIEKADER
Bii het opstellen v^t). een gemeenschappelijk referentiekadet is uitgegaan vurt het
referentiekader voor de votþ visitatie (2006) en de Richtlijn 2005/36/EG van het Eutopees
Padement en de Raad betreffende de etkenning van betoepskwalifrcaties (art. 44: Apothekets,
en de bijbehotende bijlage V, inclusief de thans vootziene wrjzrglltgvan dit atikel). Voorts is

het referentiekader uit het visitatierapport voor de opleidingen Fatmaceutische
Wetenschappen in Vlaanderen Q01,1) en het toetsingskader van het Nededands-\{laams
Âccreditatie Orgaan OJVAO) hierin betrokken. Voor de aansluiting op vervoþpleidingen is

rekening gehouden met de besluiten van het Cenúaal College specialisten Farrrlracle: oplei-
dingseisen ziekenhuisfatmacie, opleidingseisen openbate farmacte3 en opleidingsplan
Specialisme Openbare Farmacle en daarnaast de Eindtermen-Leerdoelen-
Opleidingsprogramma-Ziekenhuisapotheket van de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers (IJVZ,{) erì de crüsussen vun de Stichting Registratie
Industtieapothekers. Ook is gelet op de veldnormen van de beroepsorganisaties, te weten de

Nededandse Apotheek Norm van de I{oninklijke Nederlandse Maatschappij tet bevordering
der Phatmacie (KNMP) en de Ziekenhuisapotheek Standaatd. Uiteraatd dienen de

opleidingen ook te voldoen aan hetgeen in wettelijke kaders is getegeld. Daartoe is rekening
gehouden met de volgende wetgeving:

. rùØet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszotg (BIG)

. KwaliteitswetZorginstellingen

. Wet op de Geneeskundìge Behandelovereenkomst (-\VGBO)4

. Geneesmiddelenwet

DOMEINSPECIFIEKE OPLEIDINGSEISEN FARMACIE, AANSLUITEND BIJ
DE BEROEPSPRAI(TIJK
Het diploma van de mastetopleiding farmacie geeft recht op inschrijving in het BlG-register
vart apothekers. Nadat met succes een postuniversitaire specialisatieopleiding tot
ziekenhuisapotheker is gevoþd, wordt dit vastgelegd in het BlG-tegistet als erkend
specialisme. Daarnaast heeft de KNMP n 2011 het specialisme Openbaar apotheket
ingesteld; de omvormingv^n een registtatietegeling n^àr eerr specialistenopleiding is in volle
gang. De beroepsorganisatie KNMP beheert tevens een register van industtieapothekers.
De apotheker vindt naast de beroepsuitoefening in de openbate apotheek onder meet
beroepswegen in het ziekenhuis, de industrie, het onderwijs, het onderzoeþ de

inspectie/overheid en de klinische chemie. Het opleidingsptogranìma moet hierop
toegesneden zljn en in ieder geval differentiaties bieden die de student in staat stellen te
voldoen aar. de krachtens de \Øet BIG gestelde opleidingseisen van de apotheket (tevens de

beginterrnen van de ktachtens de \)7et BIG voot het specialisme ziekenhuisfarmacie
vastgestelde opleidingseisen). Voor de aldus opgeleiden zljn beroepswegen te vinden in de

openbare farmacte, ziekenhuisfarmacie en in de industrie.

Voor de basisapotheker zljn vier kerntaken geforrnuleerd: medicatiebeleid, medicatiebege-
teiding bereiden/behercnf afleveren en fatmaceutische bedrijfsvoering. De fotmuleting van
deze ketntaken is tot stand gekomen na uitgebreid ovetleg in het kader van de vernieuwing
van het fatmac:tecaniculum in het jaar 2000 met partiten uit het beroepenveld van apothekers,
namelijk de I(NMP, de NVZA, de Nededandse Vereniging van Industrieapothekers, de

toenmalþ Inspectie van de Volksgezondheid voor de Geneesrniddelen en het Utrecht
Institute for Pharmøceutical Sciences (JIPS).
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DOMEINSPECIFIEK REFERENTIEKADER FARMACEUTI SCHE
WETENSCHAPPEN
De farmaceutische wetenschappen kunnen gezien worden als een subdomein van de
biomedische wetenschappen, die zicln richten op een translationele benadedng van
onderzoeksvraagstukkerì van ziekte en gezondheid bij mens en dier. De biomedische
wetenschappen integteren hierbij enerzijds elementen van de flatuur'ùretenschappen, met
name de (humane) biologie, scheikunde, fatmacie, natuurkunde en wiskunde, enãdetz\ds
van de medische wetenschappen. Een voortdutende interactie tussen elementen uit deze
eikaar aanvullende discþlines geeft de biomedische wetenschappen hun ttanslationele
katakte4 waadn het verwewen van tnzicht in processen op het niveau van het molecuul, de
cef het org an en het totale otganisme in zowel de gezonde als de zieke situatie een centraLe
positie inneemt. Het ondetzoekstetein omvat verder het niveau van de populatie, waarblj
epidemiologische en maatschappijgerichte onderzoeksbenaderingen gebtuikt kunnen worden.
Binnen de biomedische wetenschappen focussen de fatmaceutische wetenschappen ztch niet
zozeer op het begtip van áekte, als wel op het komen tot een adequate behandeling. Die
adequate behandeling vereist onderzoek en kennis van nieuwe en oude geneesmiddelen. In de
ondezoeksopleidingen College of Phannaceutical Sciences en Drug Innovation ligt de
nadruk op &ug discovery en drug development. De farmaceutische wetenschappen zijn dus
îet zo integratief als de biomedische wetenschappeî, lalraar met eerì focus op de translatie van
wetenschappelijke kennis en inzichten rraar een adequate behandeling. Het masterprogramma
Dtug Innovation profileefi ztch ten opzichte van andere opleidingen door de keuzes die
UIPS heeft gemaakt immuno- en psychofatmacologie, medicinal chemistry en analyse van
biomoleculen, tatgeting en delivery van biomoleculen, ptoteomics en farmaco-epidemiologie.

Toelichting op het Referentiekader Farmacie en Famaceutische Wetenschappen
Uttecht en de relatie met het iaamplan Farmacie.
In het refetentiekadet van het Zelfevalaatterapport Fannacíe en Farmaceutische
\Vetenschappen is aangegeven dat de formuledng van de kerntaken van de apotheker tot
stand is gekomen na uitgebreid ovedeg met het beroepenveld van apothekers. Daarnaast is er
in 2007 doot de apothekersopleidingen vufr Gtoningen en Utecht en door de
betoepsotganisatie KNMP samen gewetkt aun een Raamplan farmacie, dat diende ter
voorbeteiding op het ontwikkelen van eefl specialis¿¡isttEect openbaar apothekef. Dit
Raamplan is gefotmuleerd als een serie eindtetmen die gtotendeels zijn gebaseerd op de
eindtermen die de apothekersopleiding in Uttecht in 2000 heeft geformtrleerd (zie bi)lage 10,
blz. 66, van het Zelfevaluatterapport tet vetgelijking). Het Raampìan diende als uitgangspunt
om na te gaurr welke competenties in de speci¡lì5a¡lsfase openbare fatmadte verder zouden
moeten worden ontwikkeld en heeft ook geresu,lteerd in eerì competentieschema voor
openbare apothekers. Het Raamplan is als bijlage aan dit stuk toegevoegd. \Øij waren et zTjn
van mening dat dit Raamplan, w^arvutt het grootste gedeelte bestaat uit onze eigen in 2000
geformuleetde eindtetmen en dat vootnamelijk als uitgangspunt gediend heeft voor de
dootontwikkeling van het specialisme openbare fanrtacie, slechts een deel uitmaakt van het
totale referentiekader, waain wij ook andete werkvelden dan de openbare farrtacie hebben
betrokken. Het gehele proces vun totstandkoming van de eindtermen voor de
apotheketsopleidìng in Utrecht is terug te vinden in de Blauwdtuk voor de opleiding farrrracíe
die de curriculumcommissie n 2000-2001 heeft samengesteld. Deze Blauwdruk is ook als
bijlage toegevoegd en behootde tot de stukken voor de onderwijsvisitatie die in 2006 heeft
plaatsgevonden.
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Biflage 3: Beoogde eindtermen

Eindtermen bacheloropleiding fannacie (incl. College of Pharmaceutical Sciences)
De aþstudeerde dient kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes te hebben ontwikkeld, zoals
hieronder worden gespecificeetd, op het niveau van een academische bachelor.

Kennis en in{cbt
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in

de belangdjkste ptocessefl en mechanismen die een tol spelen bij het ontstaan van
ziektes;

de verschillende otganisatieniveaus (op het niveau van moleculen, cellen, weefsels en

otganismen) en hun interacdes, in mens en dier;

de voornaamste klinisch farmacologische, epidemiologische en þio)anaþtische
onderzoeksmethoden en -technieken van farmaceutisch wetenschappelijk ondetzoek;

methodologische aspecten en statistische methoden, die relevant ziln voot het
farmaceutis ch onderzoek;

de belangdjkste gtoepen geneesmiddelen, hun chemische en fysische eþenschappen
en hun wetking op moleculair en leceptor niveau;

de processen en theodeën die een tol spelen bij het metabolisme, farmacokinetiek en

farmacodynamie van farrrraca en andete xenobiotica;

toedieningsvorrnen van geneesmiddelen en de invloed van chemische en Srsische
eþnschappen van geneesmiddelen op bewaatomstandigheden en gebtuikstetmijnen;

de maatschappelijke en ethische aspecten vltl farmaceutisch wetenschappelijk
onderzoe\ zoals medische ethiek (medische ethische commissie, diet experimenten
commissie);

de veiligheidsâspecten valr fannaceutisch wetenschappelijk onderzoek, zoals wet- en

regeþeving, relevante kwaliteitsnormen en kwaliteitsmodellen en het zorgvuldig
orîg an met biologisch /chemis ch rl:ratettaal^

Vaardigheden

De afgestudeerde is in staat om:

een oordeel te vorrnen en standpunt te ontwikkelen t.a.v. fatmaceutische
vraagstellingen dat mede gebaseetd is op het aÊvegen va;tT relevante
wetenschapp elij ke, maats chapp eliike o f ethis che aspecten;

relevante gegevens Qitetatuut, onderzoeksdata) op farmaceutische en þio)medische
vakgebied te vetzamelen en te analyseren, deze kdtisch te beootdelen en te gebruiken
bii theorievortning onderzoek, beteiding en kwaliteitsconftole van geneesmiddelen;

een klinisch of fundamenteel farmaceutisch probleem te vertalen in een vtaagstelling
en vervoþns, ondet begeleiding, een (eenvoudþe) onderzoeksopzet of
bereidingsprotocol op te stellen, dit uit te voeren en daarover te rapporteren op een

manier die voldoet a;an de daawoorin de wetenschap gangbare ctitert4
fatmaceutische laboratoriumtechnieken en -vaatdigheden (inclusief
bereidingsvaardigheden) ondet begeleiding toe te passen, inclusief farmaceutisch

rekenen, en het schriiven vân een labjournaal;

schriftelijk en mondeling te rappotreren, te presenteren 
^ 

rr, en te commuflceren met
(in het Nededands en in het Engels) een veelheid van doeþoepen (andere academici,

andete medewetkers in de gezondheidszorg en het grote publiek);

o

o

o

o

a

a

a

o

o

a

a
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a

o

o

o

o

te discussiëren, ârgumenteren en sâmen te werken en feedback te geven en te
âccepteren;

te teflecteten op de eigen ontwikkeling en (studie)loopbaan, bewuste keuzes te maken
en een verdere (studie)loopl¡aan aar'te gaan;

zowel zelfstanrlig als in teamverband wetenschappelijk onderzoek te verdchten.

Attitades
De afgestudeerde geeft blijk van:

a

a

een integere erì constructief-kritische houding met betrekking tot eþn en andermans
plannen, kwaliteitszorgsystemen en visies en resultaten van ondenoeþ
een maatschappelijke en ethische houding op het terrein van wetenschap, samenleving
en maatschappelijke ptoblemen die het functioneten als onderzoeker of als apotheker
taken;

een tespectvolle en verantwoordelijke houding tegenover medestudenten en
tegenover andeten met wie men als gevolg van de wetkzaarnheden in ccltTtaLct sta t;
de vaardigheid om zelfstanclig relevante kennis en vaardigheden te verwerven en
levenslang te ondethouden.
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Eindtermen van de masteropleiding farmacie
De eindtetmen zlin gegtoepeerd rond de voot de basisapotheket gedefinieetde kemtaken:
medicatiebegeleiding medicatiebeleid, beteiden en beheren en farmaceutische bedrijfsvoedng.
Deze ztln aangevuld met eindtermefl ten aanzlen van academtsche vaatdigheden, onderzoek,
communicatie en educatie.

De kerntaken en de daaù1j behorende competenties ztjn te uitgebreid om door alle

basisapothekers ap herrylfde niueaa te kunnen wotden uitgeoefend. Alle basisapothekers moeten
wel ten minste op basisniueau aan a)7e ondet beschreven eindternen voldoen.

Er worden twee profielen ondetscheiden, met elk viet deelblokken van 7,5 ECTS,
oveteenkomend met 'tn totaal2O weken.

P - patiëntprofiel. Dit profiel duidt een vetdieping aan op het gebied van specifiek
patiêntgedchte vakken zoals farmacotherapíe, farrnaco-epidemiologie en farmacewtische

padèntenzorg. In de tabellen is dit aangegeven als P.

G = geneesmiddeþrofiel. Dit ptofiel duidt een verdieping aafl op het gebied van specifiek
productgerichte vakken zoals biofarmacie, farmacewtische technologie en anaþse. In de

tabellen is dit aangegeven als G.

Sinds de herziening van de master farmacie in 2008, hebben studenten de keuze om een

gedeelte van het patiëntptofiel en een gedeelte van het geneesmiddelptofiel te voþn. Hierbij
kunnen vier, drie of twee deelblokken of een enkel deelblok van een bepaald ptofiel wotden
gevolgd, tot een totaalvan vier deelblokken.

De eindtermen zrjn ingedeeld in de voþnde categorieën:

I.
il.
ru.
IV.
V.
VI.
VII.

Academische vaardigheden
Medicatiebegeleiding
Medicatiebeleid
Beteiden en beheren
Farmaceutische b edrij fsvoering
Onderzoek
Communicatie en educatie

Per categorie zljn de eindtermen eerst verwoord als comþetenties. Vervoþns ziln per categode

de eindtennen vertaald tn kennis ({), uaardigheden (I/) en attitildrs (A). Fll.erblj is per eindterm
met het symbool x aangegeven of er verdere verdieping plaatsvindt in het P- of in het G-
profiel. Het verschil tussen het verdiepingsniveau en het basisniveau is steeds ovetbtugbaar
door kritisclne zelfreflectie. Tevens is in kolom B þachelot) met eerì x aangegeven welke
eindternen ook de eindtermen zljn van de bachelot farrnacle. Deze eindtetmen gelden ook
voor de master fatmacie en dienen dan titeraard op het niveau varì een academische master te
wotden gehaald.
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I. Academische vaatdigheden
De basisapotheker is in de eerste plaats een veelzijriig academicus. De kennis, vaardigheden
efl âttitudes behorende bi1 de eindtermcategorie ''A.cademische vaardigheden' worden bij de
overige categorieën nader gespecificeetd.

il. Medicatiebegeleiding

De basisapotheket is in staat:

A in wootd en geschrift adequaat te communiceren met een veelheid van doeþoepen: andere apothekers, andere

academici, andete werkers in de gezondheidszorg vad,ëtend van medisch specialisten tot
thuiszotgmedewetkers, verteçnwoordigets van overheid en (farrnaceutische) industtie, patiënten (waaronder
hoogbejaarden, andetstaligen, en allochtonen) en het grote publiek. De basisapotheker beschikt hiertoe over
communicatieve en sociale vaardigheden op hoog niveau.

B grote verantwoordelijkheid te dtagen en het eigen handelen kritisch en met behulp van kwaliteitszorgsystemen
te bewaken. De basisapotheket beschikt hiertoe over zelfreflectieve vaatdigheden leidend tot kennis van de

eþn moge$kheden en beperkingen in relevante beroepssituaties.

C maatschaPPújke problemen en vrâgen die de betoepsuitoefening raken te onderkennen en daax adequaat op te
leagetefl.

D sâmen met andeten beleid te ontwikkelen, te fonnuleren, en kdtisch te evalueren.

E zowel zelfstandig als in teamverband wetenschappelijk onderzoek te verdchten.

F litetatuurondetzoek te verdchten en interpreteren en btonnen te ondetscheiden op wetenschappelijke kwaliteit
en televantie (onder literatuut wordt in dit verband ook informatie verstaan die met ICT toegankelijk is).

G flexibel in te spelen op verandedngen in de werkomgeving en in de gezondheidszorg.

H zelfstandig televante kennis en vaatdigheden te veÍwerven en levenslang te onderhouden.

De basisapotheket is in staat:

Á. met de atts medeverantwoordelijkheid te dragen voor instelling en uitkomsten van farmacotherapie.

B verantwoordelijkheid te dragen voor het vootkomen en oplossen van problemen die voortkomen uit een niet-
optimale toepassing van geneesmiddelen, zowel receptgeneesrniddelen als zelfzorgmiddelen.

C via ovedeg met efl educatie van andere wed<ers in de gezondheidszotg en patiënten te komen tot eerì optimaal
geneesmiddeþbruik.

D keuzen te maken in de farmacothetapie op basis van gepubliceerde resultaten van geneesmiddelonderzoek en

op basis van kritische beoordeling van dat ondezoek.

E over de toepassing van de belangdjkste medische hulpmiddelen te adviseten.

F beleid te adviseren m.b.t. veel voorkomende verslavings- en vergiftigrrgsgevallen.

B P G
De basisapotheker dient keruris te hebben van en i¡zicht te hebben in:

K1 de belangdikste groepen van fa;tmzca. x x
K2 de wed<ing van fzrrnca op moleculair en receptomiveau. x x
K3 de rnechanismen die een rol spelen bij ziekteprocessen þathogenese) x
K4 de ptocessen en theorieën die een tol spelen bij het metabolisme, farmacokinetiek en

farmacodynamie vzn fatniaca en xenobiotica.

x

K5 de invloed van de toedieningsvorm op snelheid en de mate van absorptie. x
K6 de menselijke anatomie en $rsiologe. x
w de medische tetminologie. x
K8 de belangriikste oorzaken van ziekte. x x
K9 de medicanrenteuze behandelìng van veel vootkomende aandoeningen. X X

K10 klinische, epidemiologische en þio)analytische ondezoeksmethoden en technieken
van fatmaceutisch wetenschappelijk onderzoek.

x

K11 ¿s þsl¿ngrijkste medische hulpmiddelen en hun toepassing kennen.

De basisapotheket dient in staat te zijn om:
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V1 keuze en doserinçn van geneesmiddelen te beoordelen op basis van de te behandelen

aandoening, de comorbiditeit, de comedicatie en ovetþe relevante patiëntken:rretken.

x

Y2 medicatieprofielen te beootdelen teneinde niet-optimaal geneesmiddelçbruik te

signaleren.

x

V3 op basis van rationele overwegingen te interveniëten in geval van niet-optimale

farmacolhenpie.

x

v4 resultaten van bio-analytische bepalingsmethoden te inte¡preteren en vertalen naar

praktisch beleid.

V5 op gond van farmacokinetische modellen therapeutische keuzen te maken en

interventies te dclen.

x

V6 voor de farmacotherapie relevante diagnostische aspecter te interpreteren. x

w effectief te communiceren met en voodichting te geverì aan patiënten in de

Nededandse taal.

X

V8 op adequate wijze zelfzotgvtâgen vân patiënten te behandelen. x x

V9 te discussiilrerì, ârgumerìteren en samen te werken en feedback te geven en acceptererì.

De basisapotheker geeft blijk:

A1 een patiëntçrichte en dienstvedenende instelling.

A2 een integere en constructief-kritische houding met beftekking tot eþn en andermans

plannen.

x

III. Medicatiebeleid

De eindtermen op het gebied van kerìnis voor medicatiebegeleiding ztjn gelijk aan die
benodigd voor medicatiebeleid. Het betteft de eindtermen II. K1 t/m K11.
In het bijzonder K10 is zeerbelz;îgtijk voor medicatiebeleid.

Vetdet:

De basisapotheker is in staat:

,{ rationeel en kostenbewust geneesmiddelen (inclusief zelfzotgzttikelen, diagnostica e.d.) te kiezen en af te
lever:en.

B samen met andere werkers in de gezondheidszotg, overheid en farmaceutische industrie beleid te ontwikkelen

voor een rationeel en doelmatig geneesmiddeþbruik.

C farmacolherapiebeleid in een formuladum vast te leggen.

D mondeling en schriftelijk te rapporteren over de eigen bevindingen m.b.t. medicatiebeleid in relatie tot de

wetenschappelijke stand vara zaken.

De basisapotheker dient in staat te iqnol;r: B P G

v10 eþn prescriptiegeçvens kunnen analyseren.

v11 resultaten van farmaco-economisch ondezoek kritisch te beoordelen. x

Y1.2 tot communicatie en ovedeg op gelijkwaatdig niveau met âfiserì ovet zaken die het

medicamenteuze beleid betteffen.

De basisapotheket dient blijk te geven vân:

A3 de bereidheid om op lokaal en reg'ionaal niveau tot consensus te komen.
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IV. Beteiden en beheten
De basisapotheket is in staat:

A geneesmiddelen te beteiden voor de individuele patiënt.

B aanpassingen in een onjuist voorschrift aan te brençn en hiervoor verantwoordelijkheid te dtagen.

C de fatmacotherapeutische televantie van een

verantwoordelijkheid te dtagen.

apotheekbeteiding te kunnen ovetáen en hiervoor

D de kwaliteit van zelf bereide prcpàràtefl te bepalen en te beootdelen en hieroor eindverantwoordelijkheid te

dtagen.

E de kwaliteit van door anderen dalr nchzelfbereide preparaten te beoordelen.

F gtondstoffen, geneesmiddelen, rnedische hulpmiddelen, diagnostica en gentherapeutica op coffecte wijze op te
slaan, te distdbueten en ter hand te stellen.

G eindvetantwoordelijkheid te dtagen voor de kwaliteit van alle ingekochte, bereide, beheerde en afgeleverde

producten.

De basisapotheker dient kennis te hebben van en inzicht te hebben in: R P G

K1 de chemische en frsische eþnschappen van de belangdjkste farrnaca en hulpstoffen. x x

K2 relevante chemische en biofatmaceutische onverenigbaarhede¡- x X

K3 eisen in technische en biofatmaceutische nn dte aa¡ de toedieningsvofirr moeten

worden gesteld in relatie tot de indicatie.

X x

K4 kwaliteitsparameters en de factoren die daatop invloed hebben. x
K5 anaþtische ondezoeksrnethoden. x x
K6 de methoden van de Europese Farmacopee m.b.t. vaststelling van identiteit, gehalte en

zuiverheid.

x

w de dsico's bij blootstelLng aan toxische stoffen.

De basisapotheker dient in staat te z;rjt om:,

V1 een çneesrniddel in een gescbikte toedieningsvorm te btengen x
y2 een samenstellings- en bereidingsconcept voor eefl geneesmiddel op te stellen dât

voldoet aan de technische, biofatmaceutische en ovedge televante kwaliteitseisen.

x

V3 de invloed van chemische en $'sische reacties die geneesmiddelen kunnen ondergaan in
afhankelijkheid van temperaturr, vocht en licht te vertalen in bewaarinstructies en

globale bewaat- en gebtuikstermiinen.

x

Y4 de bereiding van geneesmiddelen feitelilk uit te voeren en aflevergereed te maken op eerr

zoda¡ig niveau dat aan televante kwaliteitseisen wordt voldaan (GMP, GPP, Arbo).
x

V5 televante kwaliteitsparameters te idenlificeren en daawoor kwaliteitseisen opstellen. x

V6 methodell voor kwaliteitsconftole te kiezen in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen. x
w ondetzoeksvootschdften op te stellen m.b.t. het ondet I{4 enV6 genoemde. x

V8 de methoden van kwaliteitscofltrole in verband te btengen met de kwaliteitseisen die aan

farmaceutische ptoducten kunnen worden gesteld.

x

V9 farmaceutische labotatoriumtechnieken en -vaatdigheden toe te passen, inclusief
chemisch en farmaceutisch tekenen, beteiding valn farmaca en het schdjven vâr eerì

plotocol of labjournaal.

x X

De basisapotheker dient blijk te geverì varì:

Â1 een nauwkeurige en zotgrrrldige instelling hebben.
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V. Fatmaceutische bedtiifsvoeting
De basisapotheker is in staat:

,\ leidinggevende erì mânagementfi.rncties te vervullen in apotheken en in de (farmaceutische) industie.

B consequenties van de belangdjkste âspecten van v/etgevtng voor de betoepsuitoefening te overáen.

De basisapotheket dient kennis te hebben van eninzicht te hebben in: B P G

K1 de relevante kwaliteitsnormen en modellen kennen, zoals GMP en Arbo-dchtlijnen. x

K2 kennis hebbeo..ulr Ssdrijfsvoedngs-, automatisedngs- en âdmirìisttatieve aspecten in de

eerste en tweede lijn.
Â1 vefinogen hebben om leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen.

A2 beteid zijn tot delegeten en samenwerken.

,\3 flexibel en ptaktisch zijn.

VI. Onderzoek
De basisapotheker is in staat:

A zelfstandig onderzoek t.b.v. apotheekbereiding, medicatiebepleiding en medicatiebeleid op te zetten en uit te
voefen.

B gegevens te vetzamelen en te leveren t.b.v. grootschalþ toegepast onderzoek.

C resultaten van fanrraceutisch onderzoek te intelpreteren en toe te passen in de eigen betoepsuitoefe.i.g.

D tot het vetdchten van fundamenteel wetenschappelijk ondezoek in een farnaceutisch onderzoeksinstituut.

E ontwikkelingen op vakgebied bij te houden en nch peffianeflt te ptofessionaìiseten.

R P GDe basisapotheker dient kennis te hebben van e¡inzich| te hebben in:

xK1 statistiek en methodologische aspecten vân farmaceutisch onderzoek.

maatschappelijke en ethische aspecten van farmaceutisch wetenschappeliik ondezoek,

zoals medische ethiek (medisch ethische commissie, dierexpedmentencommissie).

xI<2

xK3 de veiligheidsaspecten van fatmaceutisch wetenschappelijk onderzoek, zoals wet- en

regeþeving relevante kwaliteitsnormen en kwaliteitsmodellen, het zorgvuldig omgaan

met biologisch/chemisch l:rLatetlzzl.

De basisapotheket dient in staat te ájn om:

V1 zowel zelfstandig als in teamvetband wetenschappelijk onderzoek te vetdchten. x

v2 schdfteJijk en mondeling te rapportererì efl te presentetefl aana efl te communiceren met

(in het Nededands en in het Ençls) specialisten en niet-specialisten, een veelheid van

doelgroepen (andere academici, andete medewerkers in de gezondheidszotg en het

gtote publiek).

x

V3 te discussiëten, atgumenteren en sârnerl te werken en feedback te geven en accepteren. X

De basisapotheker dient blijk te geven van:

,{1 een integete en constructief-kritische houding met betrekking tot eþn en andern¿ns

plannen, kwaliteitszorgsystemen en visies en result¿ten van onderzoek.

x

xA2 een maatschappelijke en ethische houding op het terein van wetenschap, en

samenleving en maatschappelijke ptoblemen die de beroepsuitoefening raken.

xA3 de vaardigheid om zelfstandþ televante kennis en vaardigheden te verwerverì en

levenslang te onderhouden.
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VII. Communicatie en educatie
De basisapotheker is in staat

A infomratie te versttekken en voodichtilg te geven over geneesrniddelen en çneesmiddeþbtuik toegesneden

op alle relevante doelgtoepen.

De basisapotheker dient kennis te hebben van en inzicht te hebben in: B P G

K1 communicatietechnieken x
K2 positie en taken van apothekers in de maatschappij.

De basisapotheker dient in staat te zÏ1n om.

V1 tot mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in de Nededandse en
Engelse taal.

De basisapotheker dient blijk te geven vân:

,{1 een communicatieve þesding rnet oog voor maatschappelijke ontwikkelinçn.
A2 het vetrnoçn zich te kunner vefplaatsen in een doelgtoep. x
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Eindtermen mastetprogramma Drug Innovation (Schoobtede eindtermen versus

programmasp ecifreke eindtermen)

l)e afgestudeeLde van masterprogramma: Dtug Innovation

GSLS-trreed Progtammaspecifi ek Drug Innovation
Kenrús en inzicht
1. Is in stâât om met dc kennis van ten minste één van
de deelgebieden van de life Sciences een wezcnliike
bijdtage te levetcn aar,. het ontwikkelen enfof
tocpassen vân wetenschappelijke concepten en
methodes, vcelal in onderzoeksverband.

la. Heeft voldoende domeinkennis varì de

onderzoeksterreinen van de drug discovery en van de

drug development.
I b. I leeft kennis van dc fasen van
het geneesmiddelondetzoek, is bekend met dc
gehanteerde technieken en.

2a. Heeft kennis vân ondcrzoeksgroepen erì
ondetzoeksprogramma's op het terrein van Drqg
lnnovation.
2b. Heeft kennis van de driuert, successefl en valkuilen
van geneesmiddelonderzoek erì i¡rzicht in de

geschiedenis en toekomst van geneesmiddel innovatie.

2. Is in staat de belangdjke reccnte ontwikkelingen
binnen de Life Sciences te overzien en de implicaties
van die ontwikkelingen voor vakgebied en samenleving
âân te geven.

3. Is in stâat om gespecialiseerde vakliteratuur op ten
minstc óón van de deelgebiederì vân dc Life Sciences

adequaat te hanteren en te interprelcrcn.

3a. ÍIeeft actuele kennis van de vakliteratuur op ten
minste één van de deelgebiederì van geneesmiddcl
ondetzoek. De deelgebieden zlin: tarye/ fnding and

euaÌaaîion, discouery and duign, drug and bionolecalar

anaþsis, largetzng and deliuery, rega/afory sciences, uti/isaÍion

and resþonse.

en
4a. Kan de televantie vân probleemstellingen
inschatten. Kan eefl onderzoeksvraagstelling
defidëren en onderbouwen vanuit theode en recentc
literatuur.

4. ls in staât een probleem uit het domcin van de Life
Sciences te vertalen in een voot
wetenschapsontwikkeìing of productontwikkeling
televante en geschikte onderzoeksvraag.

5. Is in staat bij dcze onderzr¡eksvtaag een passend
ondetzoeksontwefp tc formuleren confortn de daarbij

vereiste methodologische en wetenschappelijke
standaard.

5a. Heeft ken¡is van en vaardigheid in het werken
met de belangrijkste technieken in het deeþbied en
kan de meest geschikte methode kiezen en de iuiste
methodologrsche proefopzet fortnuleren.
5b. Kan de haalbaarheid van een ondezoeksvoorstel
inschatten.

6. Is in staat om zorgvuldig expedmenten uit te

voercn en analysercn in een of meer varì de volgende
deelgebicdcn:
a. À,foleculairc biologie, biotechnologie en biochemie.
b. In vitro en in vivo fatnacologie, alsmede
toxicologie, zow el fannacodynamie als kinetiek.
c. Synthetische en analytische chemie van kleine en
glote moleculen.
d. Celbiologre, biofarnacie en S'sische fatmacie.
e. Farnaco-epidemioloqie, therapie en repu /alory scìe nce.

6. Is in staat dit onderzock op eþn kracht en met de

vereiste zorgvuldigheid uit te voeren en de daarbij

empirisch verkregen data op juiste wijze te verwetken,
te anaþseren, te interpretcren en te evalueren.

7. Is in staat de uitkomsten van empidsch ondetzoek te
bcdiscussiëren en te verbinden met de theorie.

7a. Kan uitkomsten van eigen onderzoek theoretisch
verantwootden en is in staat actief deel te nemen aan

wetenschappeliike discussie in de onderzoeksgroep.

8. Is in staat de relevantie 
^àn 

te geven van dit
ondcrzock voor de oplossing vân vragen en problemen
op het gebied van de Life Sciences, waar mogelijk ook
vanuit cen maatschappelijk standpunt.

8a. l{an de eiçn onderzoeksresultaten kritisch
evalueten in het licht van overeenkomstig onderzoek
binnen de çneesmiddelontwikkeling en kan een r¡isie

formuleten op de plaats van geneesmiddclonderzoek
en tegelgeving in de maatschappij.
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9. Is in staat kritisch te reflecteren op de eigen
inspanningen als ondezoeker op het çbied van de
Life Sciences vanuit een maatschappelijk perspectief.

9a. Ka¡ reflecteren op het eigen handelerì, erì op
sociale en ethische verantwootdelijkheden die gepaatd
g 

^fl 
met toepassing van (eigen) onderzoeksresultaten

en vootstellen.
9b. I(ent de wetenschappelijke notmerì met
betrekking tot bronverrnelding vân ideeën en
eiçndomsrechten van technieken, moleculen en
materialen.

10. Is in staat de resultaten van ondeuoek zowel
schriftelijk als mondeling duideli,k over te brengen op
een publiek van specialisten en niet-vakdeskundigen in
een internationale context.

10a. Kan manuscdpten schrijven in het Engels voor
peer gereviewde internationale tijdschriften op het
terein van geneesmiddelonderzoek.
10b. Kan wetenschappelijke resultaten mondeling
preseûteren en bediscussiêten in het Engels voor een
wetenschappeliik forum.

11. Is in staat effectief te functioneren in een
multidisciplinair samençsteld onderzoeksteam

11. Kan effectief communiceren. Kan prioriteiten
stellen, afspraken nakomen, titd managen,
samenwerken. Kan (<dtische) feedback geven en
acceptefen en stâat open voof inbteng vanuit andete
discþlines.

72. Beztt de vaardigheid om het eigen leer- en
ontwikkelproces tijdens de studie te evalueren en
zlchzelf zo nodig te motiveren en 'bij te stureri.

12. Kan studeten op een grotendeels zelfçstuurde en
zelfstandige manier.

13. Heeft zich een effectieve en resultaatçrichte
wetkwijze eigen gemaakt die hem of }naar in staat stelt
om zelfstandig te Ê.rnctioneren op een competitieve
arbeidsmarkt.

1.3a. Kan, onder begeleiding, een (irr p.itr.tpÐ
subsidiabel onderzoeksvoorstel schrijven.
13b. Kan zelfstanrìig çneesmiddelondeøoek
rútvoefefl.

1.4. IIeeft de kwalificatie om een gomotieopleiding æ

vedcrijçr\ danwel een fr;¡rctie op de aòeidsma*t
14a. Is tn stâat een promotiepositie op het gebied van
de specialisatie, of een sleutelpositie in publieke of
commerciële organisatie op het gebied van de gezond-

ï:*#::'.happen 
of de toepassing daarwan te

AANSLUITING EINDTERMEN BIJ DUBLIN-DESCRIPTOREN
Om aan te tonen dat de eindtennen van de masteropleidìng daadwerkelijk op het niveau van
de master ligt, wotden hieronder de intematioîaLal geaccepteerde Dublin-descrþtoten voor
het mastemiveau vetgeleken met respectievelijk de eindtetmen van de opleidingen. Per item
v/ordt eerst de betreffende Dublin-descliptor gegeven. Daatrra worden de eindtermen
genoemd welke bij uitstek relevant zrjnvoor die Dublin-descrþtor.

Kennis en inzicht
Dublin-descriptor: Heef aantoonbare kennis en in$cht, gebaseerd oþ de kennis en het in{cbt oþ ber

niueau uan Bache/or en die dery zînrtrefefl en/of uerdiepen, alsmede eefl basis of een kans bieden orn een

originele b/drage te leueren aan l)et onhai'ëkelen en/0f roePassen aan ide€¿in, aaak in onderqoeksuerband.

In de eindtermen wordt het vaþebted waawan de afgestudeerde kennis en inzicht moet
hebben verder gedefinieerd. De aþstudeerde:

- Is in staat om met de kennis van ten minste één van de deeþebieden van de Life Sciences
een wezenlijke bijdrage te leveten ?Larr het ontwikkelen enfof toepassen v^rr
wetenschapp"liik. concepten en methodes, veelâl in onderzoeksverband.
- Is in staat de belangtijke recente ontwikkelingen binnen de Life Sciences te overzien en de
implicaties van die ontwikkelingen voor vakgebied en samenlevingaafl te geven.
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Is in staat om gespecialiseerde vakliteratuur op ten minste éénvan de deelgebieden van de

Life Sciences adequaat te hanteren en te mterpreteren.

Toepassen kennis en inzicht
Dublin-descþtor:
Is in slaal om kennis en in{cht en probleemoplossende aerrlllgens toe te þøssen in nieuwe of onbekendn

omstandighefun binnen een bredrre þf nultidisciplinaire) context die gerelaleerd is aan bet ua'kgebied; is in
staat om kennis Te integreren en met comp/exe møterie om îe gaan.

In de eindtermen wordt nader uitgeþd hoe een afgestudeerde kennis en inzicht binnen het
vakgebied dient toe te passen. De afgestudeerde:

- Is in staat een ptobleem uit het domein van de Life Sciences te vettalen in een voot
wetenschapsontwikkeling of productontwikkeling televante en geschìkte onderzoeksvraag.

- Is in staat bij deze ondetzoeksvraag een passend onderzoeksontwerp te formuleren conforrn
de daarbij veteiste methodologische en wetenschappelijke standaatd.

- Is in staat dit onderzoek op eigen kracht en met de vereiste zorgvuldigheid uit te voeten en

de daatbij empirisch verkregen data op juiste wijze te verwerken, te analyseren, te
intetpteteren en te evalueten.

Ootdeelsvorming
Dublin-descrþtot:
Is ìn staat om oord.elen te þrmuleren oþ grond uan onuolledige of beperkte infonnøtie en daarb!' rekening te

hoad¿n mel soùaal-maatscb@peþke en ethiscbe aeranlwoordeþ'kheden, die $'n uerbonden aan het loepassen

uan de eigen kennis en oord¿/en.

In de eindtetmen wordt nadet omschreven welke vaatdighedefl een afgestudeetde dient te
bezitten met betrekking tot oordeelsvorming. De afgestudeetde:

- Is in staat de uitkomsten van empirisch ondetzoek te bediscussiëten en te verbinden met de

theorie.
- Is in staat de relevantie aøt: te geven van dit onderzoek voor de oplossing van vragen en

problemen op het gebied van de Life Sciences, waar mogelijk ook vanuit een

maatschappelijk standpunt.
- Is in staat kdtisch te reflecteren op de eigen inspanningen als ondetzoeker op het gebied

van de Life Sciences vanuit een maatschappelijk petspectief.

Communicatie
Dublin-descrþtot:
Is in slaal om conclasies, alsrued¿ de kennis, motieuen en ouerwegingen die hieraan ren grondslag ligen,

daideþk en ondubbe@nnig ouer te brengen op een pubÌiek uan specialisren of niet-specialisnn.

Deze Dublin-descrþtor komt bij uitstek rraLu voÍen in de hiema genoemde eindternen. De
afgestudeerde:

- Is in staat de resultaten van onderzoek zowel schriftelijk als mondeling duidelijk over te
brengen op een publiek van specìalisten en niet-vakdeskundþen in een internationale
context.

- Is in staat effectief te functioneren in een multidiscþlinair samengesteld ondetzoeksteam.
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Leeruaatdigheden
Dublin-descrþtor:
Be{t dr leeraaardigheden die hem of haar in staaT stellen een ueraoþtødie aan te gaan met een grotendeels

q,efgstøurd of autonoom karakter.

In de eindtermen wordt deze descriptor als voþ vorn gegeven. De afgestudeerde:

- Bezit de vaardþheid om het eþn leer- en ontwikkeþroces tijdens de studie te evalueren en
zicbzell zo nodig te motiveten en 'bij te sturen'.

- Heeft ziclt een effectieve en tesultaatgerichte werkwijze eþen gemaakt die hem of haar in
staat stelt om zelfstandig te frrnctioneren op een competitieve arbeidsmarkt.

- Heeft de kwalificatie om een promotieopleiding te verkrijgen, dan wel een functie op de
arbeidsmarkt.
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Biilage 4: Overzicht van de progtamma's
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Biilage 5: Kwantitatieve gegevens over de opleidingen

Insttoom-, doorstroom- en uitsuoomgegevens bacheloropleiding fatmacie

en bachelot

* HBO is inclusicf de studentcn dic een schakelprogrmma/premaster doen

Instroom len îaat

Verttek b achelorctudenten

* voodopþ ciifers op peildatum 1 oktober

Yerttek bachelotstudentefi fraar

04/os 203 9 -) 10 77 236

405/06 274 8 74 7 307

06/07 183 72 1 72 ('¡ 214

07 /08 197 10 t 7 7 222

08/09 198 9 4 9 7 227

0e/70 196 8 7 5 10 226

04/0s 236 38 62 255 3t 63

os/06 307 35 65 JJJ 35 65

06/07 274 30 70 226 31 69

68 231 -)-t 6707 /08 222 32

08/oe 227 47 59 237 47 59

65 248 35 6509 /ro 226 -):)

04/os 203 18 27 29 62

0s/06 274 36 39 39 9l
2906/07 183 32 -)-) 88

797 24 28 "r.37 "6707 /08
08/oe 198 30 *.33

oe/10 796 x33

02/03 736 42 5 26 2 36 7'7 14

03/04 165 53 77 77 2 28 15

04/05 203 58 2 t2 2 52 21 12

0s/06 274 108 0 tt 1 48 71 12

06/01 183 60 0 22 0 52 73 73

72 77 71 0 40 77 75ot /08 797
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Bachelorrendement van

chrevenen naar en

Insttoom-, doorstroom- en uitsffoomgegevens premasteropleiding farmacie

ens farmacie

en dootsttoom naar master farmacie

02/03 106 78 39 67 74 81 85 85

03/04 132 80 -)z 48 61 74 7l 77

04/0s 167 82 20 39 63 72

os/06 176 64 77 46 65

06/07 130 71 18 43

07 /08 749 76 17

08/og 139 70

oe/1,0 132 67

04/05 588 234 354

05 /06 780 308 472

06/07 744 273 471

07 /08 843 307 536

08/oe 891 328 563

0e/1,0 900 324 576

10/11 780 218 502

08/oe 1 3 0 4

oe /10 5 2 0 7

10/11, 5 2 2 9

r1 /12 1,1, 6 1 18

08/oe 4 -) 0

09 /10 7 7 0

1,0/1,1 9 4 5

11 /12 18 0 1B
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Instroom-, dootstroom- en uitstroomgegevens masteropleiding farmacie

en shetkomst masterinstroom

Instroom Ít Lt

Insttoomgegevens

I chteven naat

mastetcohort na l

en inst¡oom bachelot farmacie

shetkomst

04/os 53 0 0 0 53

os/06 78 0 0 0 78

06/07 102 0 0 0 ro2

07 /08 144 1, 0 0 745

08/oe 173 1. 0 0 174

oe/1,0 132 5 0 0 137

04/os 53 16 37

os/06 78 28 50

06/07 102 38 64

07 /08 145 56 89

o8/oe 174 49 125

9809 /'t0 1,37 39

05/06 28 50 18 67 86

06/07 38 64 102 96 94

07 /08 56 89 "145 130 90

r25 174 157 8608/09 49

98 137 136 92oe /ro 39

1,0/11 60 130 190 161 85

404/os B9

os/06 9r 4

06/07 76 16

07 /08 47 48

08/oe 8 87
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Voortgang
m rendementx

* De gemiddelde studieduur is geflatteetd. Voord¿t werd (september 2011) was
mogelijk aan de masteropleiding farmacie te beginnen, terwijl studenten nog niet officieel ingeschreven waten
voot FARM.

Ingeschrevenen (totaal) uitgesplitst naar
geslacht

05 /06 78 72 2 4 3s (4s%) 68 (87Yo)
70

(e0%)
72

(e2w 37,1

06/07 102 88 7 7 47 (46W 74 (73W
85

(83%)
88

(86%) 37,6

07 /08 145 127 25 7 41 (28o/ù 108 (74%)
121

(83%) 37,3

08/oe It5 112 51 12 44 (25o/o) 112 (64%) 34,3

oe /1,0 137 3 124 10

10/11 190 1 183 6

04/os 45 12 -)-)

os/06 124 42 82

06/07 218 t.t 145

07 /08 305 115 190

08/oe 392 143 249

0e/1,0 429 141 288

10/11 499 763 336
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Insttoom-, doorstroom-
Sciences

en uitstroomgegevens masteropleiding Pharmaceutical

naar CROHO-label

Voortgang
en rendementx

Getealiseerde docent-studenttatio

Bachelotopleiding farrnacie (incl. CPS vanaf 2010)

Masteropleiding farmacie

2071),zrjnreel studentcn aan de master farmacie begonnen tcnlllzij nog niet ofFrcieel

ingcschrcvcn warcn voor F-¡\RM

04/05 4 9 4 1 0 2 20

os /06 7 8 8 J 0 1 27

06/07 7 7 6 10 1 0 31

07 /08 18 74 0 7 3 5 41

708/0e 76 73 ) 2 3 38

oe /10 77 7 4 -) 3 -) 31

10/17 8 7 5 2 0 6 28

1004/05 20 7 10 14 36,0

7905 /06 27 77 20 23 272

06/07 37 73 15 20 24 25.7

07 /08 47 15 21 2l 29 26.1

08/oe 38 13 24 26 25.8

09 /'t0 31 9

2006-2007 25,1 776 30,9

2007-2008 21,5 735 34,2

2008-2009 24,5 721 29,4

2009-2010 23,0 126 31,6

2010-20t1 24.2 658 )'7 )

2006-2007 72,0 218 18,2

2007-2008 14,4 305 21,2

2008-2009 76,3 392 24,0

4292009-2010 76,0 26,8

2010-2011 18,5 499 27.0
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2008-2009 )) 38 17.3

2009-20t0 2,3 31 73,5

20t0-2017 2,0 28 74,0

Masterpto gtamrna. Drug Innovation

Gemiddeld aantal contacturen per fase van de studie

Con tactuten bachelotopleiding farm acie en CPS

TaWæl 4"1 Ffet aantal *rreierwÉfsur*r on perr<-*tegË {arrtå{turem ír+.iaar 1- ? erc 3 n¡¿n ¿âe å;;*cürelerr*op-

Íc'i<*irrg furn¿;¡cis

{85 * {ltllleçe <sf FÊtarr*ar,*uiit;s! S¡:i*r:r*s: Í}a = hts¿¡rtr:!fu9e,' *I¡ø v #r*f*rvîijsgt*eï*.t}; Wt y wëtktú!l*ç}*;
fiq rËf#f,&'Tijff

Con tactuten m as tetopleiding fatnt acie

I r37 1?! 172 1û3 42 tôû0 5?5 35,9

I CPS a2 741 x57 1S9 160G 592 f-|.Ð

2 105 tzl 171 139 74 1600 svÐ 35,ó

3 94 63 173 9t 29 'táoo {49 38,t

aa0 c8g 2S,4
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Vethouding contacturen en werkvormen bachelotopleiding farmacie en CPS 2010-2011
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Verh ouding contactuten en wetkvotmen mastercpleiding fatmacie 2010-2011
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Wetkvotmen en contactuten
InnovatioÐ 2010-2011

masteropleiding Pharmaceutical Sciences (Drrg

.(¡g*
e+
o
fJ

,¡.
!ã8*
oo
!
tt!t
ETü
ñl

t,
EE
F3
:(¡

.9sbo*
à
È-hñ4

s-
g3

Ês

8¡

Ë-ä ËÊ äñ ü8g ñn N.'ñÌ c,¡

€f; B,F gE R

r¡l |f-J st,Þ Ñ I .¡¡

ËF8EffËE

Ë8 *S &S ¡r!

ã

sl
r+ 4i

lt
{rc

A, dl

(l

f\f 4)

w$

xh
¡¡¡ !
É.2qã
(t$
*-d

(Jb
+ú

n*Þ

{ê fJot

+

Q,\NU/ F atmacie,Universiteit Utrecht 81



82 Q NU/ Farmacic, Universiteit Utrccht



Biilage 6: Bezoeþrogramma

Locatie: Universiteitswe g 99, zaal 034
Tiid Onderdeel Gesptekspartnets

Maandag 10 september

9:30 -'1.2:30 Startbijeenkomst (met vanuit QANU Meg van Bogaet en Madeke Textot), scdpties en
zelfeval.oafie bespreken en i¡zien documenten

12:00 - 13:00 L.ønclt

13:00-14:00 Hoofd van het departement, ditecteur UIPS
(inhoudelijk verantwoordelijken)
1. Prof. dr. Â. de Boer, hoofd departement
Farmaceutische \letenschappen
2. Dt. A.S. I(ostet, opleidingsdirecteut bachelot
farmacie
3. Dr. T.Schalekamp, directeur School of Pharnacy
4. Dr. E.E. Moret, progrâmmacoördinatot mâstet
Drug Innovation
5. Mw. dl. ir. I. Meijerman, progralnmacoördinator
College of Pharmaceutical Sciences

6. Mw. dr. B.M. Verdel, onderwijsmanager
7 . Prcfi dr. Â.tr.,{.M. Schobberl voorzitter
ondetwij smanagementtelm
8. Prof. dr. B. Olivrer, directeur Uttecht Institute for
Phatrnaceutical Sciences

14:00 - 74:45 Studenten Ba Fannacie (excl. track CPS) 1. TomJacobs
2.F,hrre Middelburg
3. Martijn van Schaik
4. Denise van Vessum
5. ,\ggre van W'mssen
6. Linda -Al-Hassany
7. Rick Vreman
8. Nina Segal

74:45 - 15:30 Studenten Ba ttack CPS + MA Drug 1 . Warda Afkir (CPS, iaat 1)

Innovation 2. Dennis Doorduijn (CPS, jaar2)
3. Cedric Lau (CPS)

4. Merit de Jeu Q)I)
5. Erik Oude Blenke pI)
6. Koen Bouwknegt pI)

15:30 - 16:00 Pau79

Inhoudelijk
verantwoordelijken/opstellets van het
kritische zelfreflectie

16:00 - 17:00 Docenten BA Farmacie 1. Dt. F.F. Flesch afdeling MF
2. Mw. dts. T. Köhler afdeling trC
3. Mw. dts.J.B.M. Rutgers afdelingBF
4. Mw. dt. C. Oussoren afdeling BF
5. Mw. dt. D. Deudoo (ook CPS) afdelingFC
6. Dt. ir. D.T.S. Rijkers (ook CPS) ¿fdsling MF
7. Dr. RJ. Kok (ook CPS) afdeling BF
8. Prof. dt. G. Folkets (ook CPS) afdeling FC
9. Mw. dr. M. ten Hoot afdeling FF
10. Mw. dr. ,\.H. van Flouwelingen afdeling FC

17:00 -77:45 Studenten MA Fatmacie 1. Woutet Pannekoek
2. Mchiel Mollevançr
3. Renate van Uden
4.Lydta Dakak
5. Felicia Tjiptakusuma
6. Âhmad Sediq
7. Ivo Vedinden
8. Ftederieke van l(essel
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77:45 -78:15 Alünni 1. F. van Goqp MSc. ziekenhuisapotheket i.o.
2. Mw. E. Gieling MSc. ziekenhuisapotheker i.o.
3. R. van Meel MSc. aio pI)
4. Mw. H.Â. van den Ham MSc. aio (farmacie)
5. Mw. J.F. Stuttetheim MSc. openbaar apotheket
6. Mw. M. van Gdnsven MSc. openbaar apotheket
7. M. Verhoef MSc. industieapotheker

19:00 - 21:00 Dinn commi¡¡ie: commitieouerleg ('t Polnansbail

Dinsdag 11 septembet

8:30 - 09:00 Voorbespreking conrmissie

09:00 - 10:00 Docenten Masteropleiding Farmacre en
Drug Innovation

1. Drs. G. van den Brink afdeling FC
2. Mw. dr. R. van Gestel afdeling MF'
3. Ptof. dt. H. Vromans afdeling BF
4. Mw. dr. A.K. Mantel (ook DI) afdeling FF
5. Mw. drs. J.G. van Paassen afdeLing FF
6. Dt. E. Mastrobattista (ook DI) afdeling BF
7.Ptof. dr. RJ. Pietets (ook DI) afdeling MF
8. Drs. H.A.W. de Jong afdeling BF
9. Dr. F.A.M. Redegeld (ook DI) afdelng FC
10. Mw. dr. Â.T.G. Blom afdeling FF

10:00 - 10:15 OLC studenten (uit de drie OLC'$ 1. Linda Al-Hassany
2. Nitika Chouchan
3. Gideon van den Kieboom
4. Ceddc Lau
5. Lienke Oostvogels, tevens lid OC Bèta

10:15 - 11:00 OLC adviescommissie (drie OLC'$
studenten en docenten

1. Drs. G. van den Bd¡k
2. Dt. F.M. Flesch, tevens lid OC Bèta
3. Mw. dts. Â. Heetsche
4. Mw. drs. T. Köhler
5. Mw. dr. C. Oussoren, voorzitter OAC
6. Prof. dr. L.W. Jenneskens, voorzitter OC Bèta
7. Mw. dr. B.M. Vetdel, onderwijsmanager,
advisetend ìid

11:00 - 11:15 Paa7,e

1.1:1.5 - 1.2:15 Examencommissie en studieadviseur 1. Prof. dt. RJ. Pieters, voorzitter examencommissie
2. Dt. H. Talsma, secretaris examencommissie
3.. Mw. dr. Â.T.G. Blom
4. Mw. drs. A. Heersche
5. Mw. dr. M. Slijper
6. Mw. dr. M.L. Zorderla¡d,voorzitter
exâmerìcofiÍnis sie GSLS
7. Dt. J.,{. Post, vice-voorzitter exâmencommissie
GSLS
8. Mw. drs. MJ. Thijssen, studieadviseur

1.2:75 - 72:45 Lunch
'1.2:45 - 1.3:30 Inloopspreekuu/rondleiding/bespreking docurnenten

13:30 - 14:00 Voorbereiden eindgesprek

14:00 - 15:00 Eindçsprek met mânagement 1. Ptof. dr. A. de Boer, hoofd departement
Fatmaceutische Wetenschappen
2. Dr. SJ.L. van den Heuvel, directeur Graduate
School of Life Sciences

3. Dr. G.W. Fleil, directeut Undetgtaduate School
Bètawetenschappen
4.Prcf. dt. L.A.CJ. Voesenek, vice-decaan onderw!s
faculteit Bètawetenschappen
5. Dr. A.S. I(ostet, opleidingsdirecteur bachelor
fatr:.u'ite
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6. Dr. T. Schalekamp, directeur School of Pharmacy
7. Dr. E.E. Motet, prografiìmâcoördilator mâster
Drug Innovation
8. Mw. dr. ir. I. Meijetman, ptogrammacoördinatot
College of Phannaceutical Sciences

9. Mw. dr. B.M. Verdel, ondetwijsmanager
10. Prof. dr.,\.F.A.M. Schobben, vootzitter
onderwij smanagemerìtteâm
11. Prof dr. B. Olivier, directeur Utrecht Institute for
Pharmaceutical Sciences

15:00 - 17:00 Opstellen voodopige bevindingen door commissie

17:00 -'1,7:15 Mondelinge r^ppcirt^ge

1.7:15 -77:45 Boml
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304s099 3260518
3260631. 0064173
3260755 3045676

3261522 3156907

3396045 341.8464

Biilage 7: Bestudeerde afstudeerscripties en documenten

Voor het bezoek heeft de commissie de afstudeerscrþties bestudeetd van de studenten met
de voþnde studentnummers:

Farmarie

F-arrnacie

P harmaceutica/ S ciencesx

* De geselecteerde masterscrþties zijn afkomstig van studenten Drug Innovation uit de
mâster Phatmaceutical Sciences.

Tijdens het bezoek heeft de comrnissie onder meet de volgende documenten bestudeerd
(deels ats hard copies en deels via de elektronische leeromgeving):

o Blokinfotmatie, evaluaties, toetsing en gemaakte toetsen uit de opleidingen:
o Bache/or Fatmane

. Jux 1: Apotheker en geneesmiddel

' Jun 2: Fornuleren en bio-equivalentie

' Ju^t 3: Geneesmiddelopname
o Cuniculum College of Pharutaceutical Snences

' PNI Pharmacology
I En: infotmatie over de ftacks

o Masterþ-amade

' Junt 1: Medicatie begeleiding

' Ju t 2: I(indedotmuleringen
. 

Jaar 2: Infotrna1ue ovet inhoud en organisatie van het
ondezoeksproject

' Jaar 3: Gerntegteetde Farnacie
o Drag Innouatio

. I Drug development
¡ Van de keuzevakken gtaag de vakomschdjvingen

o Verslagerr van de opleidingsadviescommissie
o Vetslagenvan de examencommissie

0244538 3079260
0467782 0226041
0470764 0410780
0410837 0410934
0411140 0471704

9652973

3204774

3319652

3309193
330579L
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o Vetslagen van evaluatiegesptekken ovet de mastetblokken Farmacie
o Infornatie ovet de betoepsstages in de mastet Fannacie:

o Blokboek hoofdstage
o Blokboek kennismakingsstages
o Stagereglementenenhandleidingen
o Syllabus slotdag stâges

o Ein&apportage ptoject ptoefvisitatie opleidingsapotheken en -apothekers in de
openbate fatmacíe
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Biilage 8 : Onafhankelii kheidsverklaringen

li]rnYgg--**
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ONAFHANKELIJKHEIDS- EN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

INT#N VOMAF(]N MN DE trIdreSBE(]@ELIre
VMT ERN Z()NGE REúNES f SWN MÍ æ ¡NSEIre æ
ÆOA@N UJFÆ NIFGMDE EæN,

*", ?u/.d.7fa.'La.(

t:Tr¿rø't ¿7^*
PRIVÉADRES 34ú rtuVù^.*:ke( J

GÍgg-"*-.
l¡ERKLÀÀRT t{lERgJ ZO&N6E ffiüRES tr &NDR El æ lNffiLLlre DE

AFGëLOP€N VI.F JåÀR NIçÎ GFffiÞ E HEAËNì

\€RK]"AART STRKIE Gç}iEIVHÕJÞI¡IG TÊ BÉTRACHTËN VÀN AL HETGEÉN IT.{

VÈR8AND HëÎDË bËæRôÊ!ING ÁA'{ fIEM/}IAAR B€I€ND ¡S GEWDEN ËN
¡¡ÐRDT. VOÛR ZOVÊR ÐE ÔÞLEIÛING. DE INS-IEUI'¡G OF OE I{VAO HIER
REOEUJXERWJS MN$RM OP RTJNHÊII ¡¡ÀKÐ,

VERI@RISNIreGilÉUt{ure E MffiÊNVNI FGEfl ¡N

VE@ÐFææOMELreN ffi EGþIS GMffiÑÉÑ
WOLV@ZOB E REBre, E INEING G æ WAO HIER
RtrLIffiMSNSlffiæK(lwN MA@

MTHERil OPæ rcGETE ZJN VN æWAO ERGS@E

WRKWRT HERAJ æ æ ffi]Ë TÉ ZIJtrVÂN F WAO GffAffiOE

FHIS: . -" ¿/X/,t y'to r'â

rsÀswwMGE/sEcRflmsGEru@v@FBE@ETENVANæ

l*;

NWM@@RæINffiUre:

/1"^'u¿"t llte¿/l +
?î¿s|"*'øìtàt 3^-:,*

WRMT HIEæIJ GEil (FAMLIE)FEúTIES G BNOEN E
æwreMMDE tNsrure rE NEùMB, as PRlvÉPERsod,
dæMæXER / MEM, æRGPWÉEWR OF ALS ÆUSEUR. ÙE Êil
VOLSMEfr ('{M|{@JG Mæ4SVWING OE OE OruG[ VN
æ OruIÛre EN ÐSIÍM G EN N@NM ZOtrN KNil
ffiGæNi

l>yse-----.
OIIÀFHÁNKELIJKTIË|Þ9- E¡¡ €ETIEI¡H(X¡DÈGSVËRKIåRII{G

IÈOIEH WFGMþ N ffi OREOKMæUre

RrvÉÆRÉÊ R*|. l?^.F^4",8u ¿.Ln^nno .?¿

A-i",r z¡rtiiiìe -rÅ"Pä¿;)-

IS[S æM|WE/ffiSFFruGDVffiffi BEOOROSWN VN Þ€
oPLÊrÞrf¡ê:

ONNERôè]ÊKENOE

fe Q,nn adc r u ,{r ,enr <

MffiroGD MR E INSTEUINÊ

6LB¡¡u r 
^/t 

)

WRffi4T HEBIJ G*Ñ (FÆ|UÐREUTIES tr MWN XE¡
ÐVRGre(ff INf ELUM Ê OilD¿lIHüOÊä, ÁL,S PRIVÊFEISOOII,
OiIDÉKZOËÆE / DæENT, ærcEPffiGFENMR tr ÂLS AOVISUB. O'E #I{
vqÈfrFxf oÆH^MErm o*EEL.ffiSNG ow æ lmffaT vN
DE ffiådre Ë PÔSIIÉVË S 1ÊI ÆøÍIWE Z@Ðfr KUNNR
#IMûFNEN.

WDruTÉNIrc:
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ONAFHANKELIJKHEIDS- EN GÉHËIMHOUDINGSVERKLÄRING

INDIENEN VOORÁFGAAND MN DE OPLEIDINGSBEOORDELING

çiit"lfg _ _

VÉRKLAARI HIERAIJ ZODANIGE RËLATIES OF BANDEN METÐE INSIELLING DE

AFGÊLOPEN VIJF JAAR NIET GEHADTE HEBBEN;

ONÓERGETEKENDE

NAAM:

VERKL,AARÍ STRIKTE GEI-IEIIúI.IOUDING fE BEIRACHÍEN VAN AL HETGEEN IN

VERBAND MÉT DÉ BÉOORD€LING AAN HËI!4/I-ÍÂAR BEKENO IS GËV1iORÛËN ÉN

wohDT, vooR zovER DE ÒpLErDrNG, DÉ tNslËLLING oF DE NVAo HIER

REOFUJKERWJS AANSPRA,AK OP KUNNEN l\rlAKEN

VERKL,AARf HIERBIJ OP DE HOOGTÊ TE ZUN VAN DË NVAO GËOFAGSCODE.

L-a Gn.inr(,.oo

PRlvÊ ADRESI V-ø'^'l>---,. V¡.-,t,--,.,- ** ü z1

?,9o r A-?- ü ^u PLAÀTS:

J"^
DATUM: "),f -!I! - ì4 ( l.

¡s ALS DESKUNotGE / gggF€fíAR¡g 6gvRrAAGo vooR HÉT BËooRDELEN vAN DE
OPLE¡D¡NG: /

VERKLATNÍ HIERSIJ GÉÉN (FAMILIE)RÊUIIE8 OF EÂNDEN MET
BQVE!!6ENoEMqÉ rNSTE!LrNc rF oNDERT{ÕuDEñ, ¡,Ls pRrvËpËRsooil,
oNDEnzoÉKÉfr i oóGËNÌ, BERoEPSBËoÊFENAAR oF ALs ADV|SEUR, otE EFN

VOLSÍREKÍ ONAFHANKELIJKE OOROEELSVORMING OVER DE KWA¡.ITEIT VAN
DE OPLEIDII.¡G fEN POSITIEVE OF fEN NEGATIEVE ZOUDEN KUNNEN
EEINVLQEDEN;

ONAFHANKËLIJKHËIÖS- EN GEHEIIUHOUDINGSVERKLARING

INOIENEN VOORAFOAAND AAN DE OruEIDINGSBEOORDFT]NG

I iANDTEKENING

VERKLAART HIERBIJ OF ÞE HOOGTE T: ZIJN VAN ÞE l.IVArJ GEIIR GSCODE

PLAAfS: P'Lb* DATUM: 1L v\@J 2-¡ tL

HANDIEKÉNING:

Íii,ry-og-^.,.*,',...

VERK1ÁART HIERBIJ ZODANIGE RELÂTIES ÔF BANDËN N4ET DE INSTFLLING DE

/\FGELOPEN VIJF JAqR NIET GEI IAD TE I-IEBBEN;

\€RKLAART STRIKTE GEHEI|llHOUDING TE BETRACHTEN VAN AI HÉTGËEN IN
VERBAND MN DË BEOORDËLING AÀN HÉMIHAAR OËKËND IA GE\'VOROËN EN
WORDT. VOOR ZOVER DE OPLEIDING, ÐE INSTELLING OF DE NVAO HIER
REDELIJK6RWJS AANSPRAAI( OP KUNNEN MAKEN

T**-.-*' I L ¿^'r". -p m¿'L. )

A.ANGEVRMGD DodF DE INSTÊLLING;

ONOERGETEKENDE

mrvÉ ADFES

ts ALs oËsK
OPLEIOING:

î¿t
çñ ch

Ir l¡",']^tr e, ,^-,'. --..lt)
AANGEVRMGO DæR DF INSTELLING:

Ês a ¡'lu

90

VEflXßRT HIERAIJ GEEN (FN[ IE)REIATIES OF BÂNDEN MET

EOVENGENOE¡'DE INSÍELLING TE ONDERIIOUDEN, ALS PRIVIFERSON,
OADERZOEKER / MCEÑÍ, BÉROEPSBEOEFENMR OF ALS AOVSEUR, OIE EÉN
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