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4 Universiteit Utrecht 

Samenvatting bacheloropleiding Farmacie 
 

Op 26 november 2018 is de bacheloropleiding Farmacie van de Universiteit Utrecht gevisiteerd door een com-

missie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is voldoende. De voltijdse driejarige bacheloropleiding is, 

naast de bacheloropleiding Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen, één van de twee wo-bacheloropleidin-

gen Farmacie in Nederland.  

 

 

Beoogde leerresultaten 

De bacheloropleiding Farmacie bereidt in combina-

tie met de masteropleiding Farmacie voor op de be-

roepsopleidingen tot apotheker en bereidt daar-

naast voor op onderzoekmasters in de Life Sciences. 

De opleiding biedt drie studiepaden aan: het studie-

pad Farmacie, het studiepad Farmaceutische We-

tenschappen en het Engelstalige studiepad College 

of Pharmaceutical Sciences (CPS). De beoogde leer-

resultaten (in de vorm van eindtermen) van de stu-

diepaden zijn afgeleid van de eindtermen zoals deze 

zijn opgenomen in het Raamplan Farmacie 2016. De 

commissie heeft waardering voor de sterke profile-

ring en de keuzemogelijkheden van de opleiding 

met (de specifieke eindtermen voor) de diverse stu-

diepaden, waardoor ook studenten met interesse in 

een meer onderzoeksgerichte opleiding al in de ba-

chelorfase worden bediend. De visitatiecommissie 

kwalificeert op grond van de gesprekken en de on-

derliggende documentatie de beoogde leerresulta-

ten van de bacheloropleiding als goed. 

 

Onderwijsleeromgeving 

Het activerende onderwijs met veelal kleinschalige 

onderwijsvormen maakt het voor de instromende 

studenten uitstekend mogelijk om de beoogde leer-

resultaten te realiseren. De opleiding hanteert een 

logische volgorde in het onderwijs met zeven door-

lopende leerlijnen en biedt cursussen aan op drie ni-

veaus. De opleiding zorgt in de hogere jaren voor 

een goede integratie van de verschillende deeldisci-

plines van de Farmacie. Er is naast de theoretische 

verdieping veel aandacht voor academische vor-

ming en professioneel gedrag. De docenten zijn zo-

wel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig 

om de opleiding te verzorgen en studenten op maat 

te begeleiden. De commissie constateert een grote 

inzet van alle betrokkenen bij het vormgeven van 

het onderwijs. De begeleiding door tutoren van stu-

denten in individuele en groepsbijeenkomsten be-

vordert de studievoortgang en sluit aan bij de 

behoefte van studenten. De visitatiecommissie kwa-

lificeert op grond van de gesprekken en de onder-

liggende documentatie de onderwijsleeromgeving 

van de bacheloropleiding als goed.  

 

Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem 

van toetsing met een passende variatie aan toets-

vormen. De kwaliteit van de toetsing en beoordeling 

is geborgd, mede door de inzet van de goed functi-

onerende toetsadviescommissie en examencom-

missie. Daarnaast hebben de docenten expertise op 

het terrein van toetsing en beoordeling. De inzet van 

toetsmatrijzen zorgt mede voor een valide beoorde-

ling. De visitatiecommissie kwalificeert op grond van 

de gesprekken en de onderliggende documentatie 

de toetsing van de bacheloropleiding als vol-

doende. 

 

Gerealiseerde leerresultaten  

De opleiding beoogt studenten op bachelorniveau 

op te leiden die complexe vraagstukken rond ge-

neesmiddelen en de achterliggende farmaceutische 

wetenschappelijke problematiek kunnen doorgron-

den, zodat zij kunnen doorstromen naar een master-

opleiding Farmacie of een onderzoeksmaster in de 

Life Sciences. De visitatiecommissie stelt op basis 

van de bestudering van eindwerken en de gesprek-

ken met praktijkpartners en alumni vast dat de op-

leiding hier voldoende in slaagt. De opleiding houdt 

zicht op het vervolg van de bachelorstudenten na 

afstuderen. De visitatiecommissie kwalificeert op 

grond van de gesprekken en de onderliggende do-

cumentatie de gerealiseerde eindkwalificaties van 

de bacheloropleiding als voldoende. 
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Aanbevelingen 

Met het oog op de toekomst geeft de visitatiecom-

missie volgende suggesties ter overweging:  

• nader in kaart brengen van de vervolgopleidin-

gen en beroepsmogelijkheden die aansluiten 

op het studiepad Farmaceutische Wetenschap-

pen; 

• overwegen om het aantal Engelstalige keuze-

vakken voor buitenlandse CPS-studenten uit te 

breiden; 

• aandacht besteden aan het verder versterken 

van de kwaliteit van de schriftelijke toetsen, in 

het bijzonder de meerkeuzetoetsen; 

• toezien op navolgbare narratieve onderbouwin-

gen bij de eindoordelen op de onderzoekspro-

jecten en op zichtbaar onafhankelijk oordelen 

door  beide examinatoren.

 

Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende/goed). Op die grond geeft de visita-

tiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de bacheloropleiding Farmacie. De commissie kwalifi-

ceert de opleiding als voldoende. 

 

Namens de voltallige visitatiecommissie,  

Utrecht, maart 2019 

  

prof. dr. Anton de Goeij     drs. Linda van der Grijspaarde 

Voorzitter      Secretaris 
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Samenvatting masteropleiding Farmacie 
 

Op 26 november 2018 is de masteropleiding Farmacie van de Universiteit Utrecht gevisiteerd door een commissie 

van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is voldoende. De voltijdse driejarige masteropleiding is, naast de 

masteropleidingen Farmacie van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen, één van de drie wo-

masteropleidingen Farmacie in Nederland.  

 

 

Beoogde leerresultaten 

De masteropleiding Farmacie bereidt voor op de 

wetenschappelijke beroepsopleidingen tot apothe-

ker. De afgestudeerden zijn tevens inzetbaar in an-

dere geledingen van het farmaceutisch werkveld zo-

als bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, het 

farmaceutische onderzoekveld, de overheid en het 

onderwijs. De beoogde leerresultaten van de oplei-

ding (in de vorm van eindtermen) zijn afgeleid van 

de eindtermen zoals deze zijn opgenomen in het 

Raamplan Farmacie 2016. De eindtermen komen in 

de opvatting van de visitatiecommissie overeen met 

de oriëntatie en het niveau van een wo-masterop-

leiding. De opleiding onderhoudt contacten met het 

(inter)nationale farmaceutisch werkveld. De visitatie-

commissie kwalificeert op grond van de gesprekken 

en de onderliggende documentatie de beoogde 

leerresultaten van de masteropleiding als vol-

doende. 

 

Onderwijsleeromgeving 

De eindtermen van de opleiding zijn adequaat ver-

taald in een samenhangend onderwijsprogramma. 

Door twee instroommomenten is het mogelijk om 

het onderwijsprogramma flexibel te volgen en is er 

sprake van een studeerbaar programma. De vorm-

geving van het onderwijsprogramma kenmerkt zich 

door activerend onderwijs in veelal kleinschalige on-

derwijsvormen. De opleiding biedt een goede struc-

tuur met vijf coschappen waarin de student een ge-

varieerde ervaring opdoet. De samenhang tussen de 

coschappen en het cursorisch onderwijs is goed. De 

omvang van het personeel is toereikend voor de in-

houdelijke, onderwijskundige en organisatorische 

realisatie van het programma. Het aantal in te zetten 

docenten is passend. Er is ruim aandacht voor do-

centprofessionalisering, zowel in de vorm van scho-

ling van docenten als door de mogelijkheden voor 

een onderwijscarrière. De commissie kwalificeert op 

grond van de gesprekken en de onderliggende 

documentatie de onderwijsleeromgeving van de 

masteropleiding als goed.  

 

Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem 

van toetsing met een passende variatie aan toets-

vormen. De kwaliteit van de toetsing en beoordeling 

is geborgd, mede door de inzet van de goed functi-

onerende toetsbeoordelingscommissie en examen-

commissie. Daarnaast hebben de docenten vol-

doende expertise op het terrein van toetsing en be-

oordeling. De inzet van kwaliteitsborgende midde-

len zoals toetsmatrijzen en peer review bij de 

toetsconstructie zorgt mede voor een valide beoor-

deling. De beoordeling van de beheersing van com-

petenties in de coschappen verdient nadere aan-

dacht. De visitatiecommissie kwalificeert op grond 

van de gesprekken en de onderliggende documen-

tatie de toetsing van de masteropleiding als vol-

doende. 

 

Gerealiseerde leerresultaten  

De opleiding beoogt studenten op masterniveau op 

te leiden die goed zijn voorbereid op één van de 

vervolgopleidingen of op een functie in het farma-

ceutische veld. De visitatiecommissie stelt op basis 

van de bestudering van onderzoeksprojecten en de 

gesprekken met praktijkpartners en alumni vast dat 

de opleiding hier in slaagt. De visitatiecommissie 

kwalificeert op grond van de gesprekken en de on-

derliggende documentatie de gerealiseerde eind-

kwalificaties van de masteropleiding als voldoende. 

 

Aanbevelingen 

Met het oog op de toekomst geeft de visitatiecom-

missie volgende suggesties ter overweging:  

• uitbreiden van het onderwijs rond leiderschap 

en organisatie, eventueel in het keuzeaanbod;  

• vergroten van de aandacht voor interdisciplinair 

werken, bijvoorbeeld door het opnemen van 
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verplichte opdrachten hieromtrent in de co-

schappen;  

• vergroten van de aandacht voor het bewaken 

van de kwaliteit van de coschapplaatsen, in het 

bijzonder in de ziekenhuisapotheken;  

• in overweging nemen van het zorgen voor mat-

ching tussen de student en de best passende 

plaats en begeleiding voor het semi-apotheker 

coschap, om een optimaal leereffect in de eind-

periode te realiseren; 

• samen met de twee andere masteropleidingen 

Farmacie in Nederland kijken naar mogelijkhe-

den voor het invoeren van een gezamenlijke 

longitudinale voortgangstoets, die instellings-

overschrijdend zicht geeft op de groei van stu-

denten door de jaren heen en een functie als 

benchmarking kan vervullen; 

• nader concretiseren van beoordelingscriteria in 

mondelinge communicatietoetsen voor een ob-

jectievere beoordeling; 

• verder versterken van de ontwikkelingscompo-

nent van het portfolio; 

• verder versterken van het gebruiksgemak en va-

liditeit van de competentiematrix bij de beoor-

deling van de coschappen; 

• toezien op navolgbare narratieve onderbouwin-

gen bij de eindoordelen op de onderzoekspro-

jecten en op zichtbaar onafhankelijk oordelen 

door beide examinatoren; 

• heroverwegen van de toetsen die de opleiding 

als verzameling eindwerken aanwijst, waarbij 

ook de beoordeling van het eindcoschap hier-

aan kan worden toegevoegd; 

• verder versterken van het zicht op de carrière-

paden van afgestudeerden door het alumnibe-

leid uit te bouwen. 

 

 

Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld (voldoende/goed). Op die grond geeft de visita-

tiecommissie een positief advies inzake accreditatie van de masteropleiding Farmacie. De commissie kwalificeert 

de opleiding als voldoende. 

 

Namens de voltallige visitatiecommissie,  

Utrecht, maart 2019 

  

prof. dr. Anton de Goeij     drs. Linda van der Grijspaarde 

Voorzitter      Secretaris 
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Inleiding 
 

De afgelopen jaren heeft het onderwijs van de bacheloropleiding en masteropleiding Farmacie van de Uni-

versiteit Utrecht een grote programmaherziening ondergaan. Daarbij is uitgegaan van onderwijskundige 

concepten die al eerder vastgesteld waren en nu opnieuw of beter doorgevoerd zijn. Kleinschalige onder-

wijsvormen, context-gerelateerd en geïntegreerd onderwijs en de integratie van onderwijs en onderzoek 

zijn hierbij kenmerkend. Door de programmaherziening is de cursusinhoud in vrijwel alle cursussen ver-

nieuwd. De onderwijsvisitatie vindt plaats tijdens de implementatie van het derde jaar van het nieuwe pro-

gramma van de bachelor- en masteropleidingen. 

 

 

De instelling 

De Universiteit Utrecht heeft zeven faculteiten die 

gezamenlijk het wetenschappelijke spectrum van 

onderzoek en onderwijs bestrijken. De opleidin-

gen Farmacie zijn ondergebracht bij de faculteit 

Bètawetenschappen. De faculteit kent vier 

Schools. De Undergraduate School van de facul-

teit Bètawetenschappen verzorgt het onderwijs in 

de acht bachelors van de faculteit en dus ook van 

de bacheloropleiding Farmacie. De masteroplei-

ding Farmacie is ondergebracht in de School of 

Pharmacy. 

 

De opleidingen 

De driejarige bacheloropleiding Farmacie kent in 

ieder studiejaar vier onderwijsperiodes van tien 

weken waarbij meestal twee cursussen parallel 

zijn geroosterd. De bacheloropleiding Farmacie 

heeft een major van 135 EC en een profilerings-

ruimte van 45 EC. De bacheloropleiding kent drie 

studiepaden: de Nederlandstalige studiepaden 

Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen en, 

het Engelstalige studiepad College of Pharma-

ceutical Sciences.  

 

De driejarige masteropleiding Farmacie bestaat 

uit een driejarig programma van 180 EC met 

daarin verplicht cursorisch onderwijs, keuzecur-

sussen, een onderzoeksproject, coschappen en 

een keuzestage. Studenten lopen in alle drie de 

jaren coschappen en de opleiding biedt het cur-

sorisch onderwijs geïntegreerd aan met de co-

schappen. 

 

 

De visitatie 

De Universiteit Utrecht heeft aan AeQui VBI op-

dracht gegeven de onderhavige visitatie uit te 

voeren. De visitatie is onderdeel van de clustervi-

sitatie Farmacie, waar ook farmacieopleidingen 

van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit 

Groningen onderdeel van zijn. AeQui heeft in sa-

menwerking met de opleidingen in het cluster 

een onafhankelijke en ter zake kundige commis-

sie samengesteld (zie bijlage 1). Mede doordat 

het merendeel van de commissieleden aanwezig 

is bij de visitatie van alle opleidingen in het clus-

ter, is afstemming tussen de visitaties in dit cluster 

geborgd. Op 5 november 2018 zijn alle commis-

sieleden, directeur van AeQui drs. Lisa Janssen en 

secretaris drs. Linda van der Grijspaarde bij elkaar 

geweest om zich voor te bereiden op deze clus-

tervisitatie. 

 

AeQui heeft met vertegenwoordigers van de op-

leidingen Farmacie van de Universiteit Utrecht 

een voorbereidend gesprek gehad. De commissie 

heeft zich aan de hand van de door de opleiding 

verstrekte documenten op de visitatie voorbereid. 

Op 25 november 2018 heeft de commissie in een 

voorbereidende bijeenkomst de eerste bevindin-

gen besproken en nadere vragen geformuleerd 

voor de visitatie. De visitatie heeft op 26 novem-

ber plaatsgevonden volgens het programma dat 

in bijlage 2 is weergegeven. Tijdens de visitatie is 

de commissie in verschillende gespreksrondes 

van nadere informatie voorzien en zijn de vraag-

punten aan de orde gesteld en in discussie ge-

bracht. Na afloop van de gesprekken heeft het 

panel het geheel van bevindingen en 
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overwegingen onderling besproken en vertaald 

naar voorlopige conclusies. Aan het eind van het 

bezoek heeft de voorzitter die conclusies monde-

ling teruggekoppeld naar de opleidingen. Op ba-

sis van de bevindingen, overwegingen en conclu-

sies heeft de secretaris een conceptadvies opge-

steld dat aan de commissieleden is voorgelegd. 

Vervolgens heeft de commissie dit concept van 

commentaar voorzien, waarna het conceptrap-

port is vastgesteld door de voorzitter. Het advies-

rapport is op 23 januari 2019 aan de opleidingen 

voorgelegd ter controle op feitelijke 

onjuistheden. De opleidingen hebben op 4 febru-

ari 2019 gereageerd op het adviesrapport.. De re-

acties van de opleidingen zijn verwerkt tot deze 

definitieve rapportage. 

 

Op initiatief van de opleiding gaat een ontwikkel-

gesprek plaatsvinden in maart 2019. De resulta-

ten van dit ontwikkelgesprek hebben geen in-

vloed op de in dit rapport weergegeven beoorde-

ling. 
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1. Beoogde leerresultaten  
 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de beoogde 

leerresultaten als goed. De bacheloropleiding Farmacie bereidt in combinatie met de masteropleiding Far-

macie voor op de beroepsopleidingen tot apotheker en bereidt daarnaast voor op onderzoekmasters in de 

Life Sciences. De opleiding biedt drie studiepaden aan: het studiepad Farmacie, het studiepad Farmaceuti-

sche Wetenschappen en het Engelstalige studiepad College of Pharmaceutical Sciences. De beoogde leer-

resultaten van de studiepaden zijn afgeleid van de eindtermen zoals deze zijn opgenomen in het Raamplan 

Farmacie 2016. De visitatiecommissie heeft waardering voor de sterke profilering van de opleiding met de 

diverse studiepaden, waardoor ook studenten met interesse in een meer onderzoeksgerichte opleiding al 

in de bachelorfase worden bediend.  

 

 

Bevindingen 

De farmacieopleidingen en de beroepsorganisa-

tie van apothekers KNMP hebben in 2016 een 

nieuw domeinspecifiek referentiekader en raam-

plan Farmacie gepubliceerd. Dit referentiekader 

en dit raamplan vormen het uitgangspunt voor de 

beoogde leerresultaten van de bacheloropleiding 

en masteropleiding Farmacie van de Universiteit 

Utrecht. 

 

De bacheloropleiding Farmacie in Utrecht is een 

wetenschappelijke bacheloropleiding in de far-

maceutische wetenschappen, een domein dat van 

zichzelf een interdisciplinair onderzoekgebied 

vormt waarin natuurwetenschappelijke en medi-

sche disciplines geïntegreerd zijn. Daarbij staan 

moleculaire kennis over geneesmiddelen en goed 

geneesmiddelgebruik centraal. De bacheloroplei-

ding Farmacie bereidt voor op de masteroplei-

ding Farmacie en op onderzoekmasters in de Life 

Sciences, zoals bijvoorbeeld Drug Innovation. De 

opleiding is niet primair gericht op de uitstroom 

van bachelorstudenten naar de arbeidsmarkt.  

 

De opleiding kent drie studiepaden. De meeste 

studenten kiezen voor het studiepad Farmacie 

dat integraal aansluit op de masteropleiding Far-

macie. De opleiding kiest hierbij voor een Neder-

landstalig programma omdat de afgestudeerde 

apothekers –na de masterfase– hun brede vak-

kennis goed moeten kunnen overdragen aan pa-

tiënten en professionals in de Nederlandse 

gezondheidszorg. Daarnaast kunnen studenten 

kiezen voor het studiepad Farmaceutische We-

tenschappen als ze zich willen specialiseren in één 

van de deelgebieden van het farmaceutisch on-

derzoek. Uit de gesprekken tijdens de visitatie 

bleek dat slechts enkele studenten voor het stu-

diepad Farmaceutische Wetenschappen kiezen, 

meestal als zij gedurende de opleiding in het stu-

diepad Farmacie er achter komen dat een carrière 

als apotheker niet bij hen past.  

 

Het derde studiepad is volledig Engelstalig, het 

College of Pharmaceutical Sciences (CPS). Dit stu-

diepad is voor studenten die al vanaf het begin 

van de studie expliciet een keuze maken voor het 

geneesmiddelonderzoek. Dit studiepad bereidt 

voor op een carrière als wetenschapper en sluit 

aan op de masteropleiding Drug Innovation en 

andere wetenschappelijke masters in de Life Sci-

ences. Studenten van dit leerpad die na de bache-

loropleiding alsnog willen doorstromen in de 

masteropleiding Farmacie, kunnen, met een be-

perkte aanvulling in de profileringsruimte, vol-

doen aan de toelatingseisen voor deze masterop-

leiding.  

 

De bacheloreindtermen in het Nationaal raam-

plan uit 2016 beschouwt de opleiding als het 

eindniveau dat in de bacheloropleiding bereikt 

moet worden om de studenten voor te bereiden 

op de masteropleiding Farmacie. Omdat in de ba-

chelorfase nog geen sprake is van een 
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authentieke beroepssituatie zijn de eindtermen 

beschreven in termen van kennis, vaardigheden 

en professioneel gedrag. 

 

De opleiding heeft eindtermen voor de studiepa-

den geformuleerd op basis van de Dublin de-

scriptoren. De eindtermen hebben een sterk ver-

wantschap met de eindtermen zoals beschreven 

in het Raamplan Farmacie 2016. Ze beschrijven 

disciplinair-wetenschappelijke kennis en inzich-

ten naast generieke en academische vaardighe-

den. Voor het CPS heeft de opleiding Engelstalige 

eindtermen (learning goals) opgesteld die de-

zelfde eindtermen afdekken als de Nederlandse 

eindtermen. In dit Engelstalig studiepad is de ba-

lans gezocht tussen de breedte van de farmaceu-

tische wetenschappen en vroegtijdige specialisa-

tie die past bij een onderzoekgerichte opleiding. 

 

De profilering van de Utrechtse bacheloroplei-

ding Farmacie, in vergelijking met de andere ba-

cheloropleiding Farmacie in Groningen en de ba-

cheloropleiding Biofarmaceutische Wetenschap-

pen in Leiden, komt met name tot uitdrukking in 

de opzet van de studiepaden. De opleiding in 

Utrecht biedt een internationaal onderzoeksge-

richt studiepad aan naast het brede beroepsge-

richte profiel en biedt studenten hiermee een 

programma aan voor verschillende toekomstige 

beroepen. Verder onderscheidt de Utrechtse op-

leiding zich door specifieke aandacht voor be-

roepsgerichte vaardigheden in het studiepad Far-

macie, zoals communicatie met de patiënt, terwijl 

er bij het CPS juist gekozen is voor onderzoek-

competenties en de vorming van een academi-

sche community.  

 

Overwegingen 

De eindtermen van de opleiding zijn sterk ver-

want aan de eindtermen in het Raamplan Farma-

cie 2016 en komen in de opvatting van de 

visitatiecommissie overeen met de oriëntatie en 

het niveau van een wo-bacheloropleiding.  

 

De opleiding kent volgens de visitatiecommissie 

een sterke profilering met de studiepaden Farma-

cie en het internationaal georiënteerde CPS, 

waarbij per studiepad passende eindtermen zijn 

geformuleerd die zijn afgeleid van het Raamplan 

2016. Beide studiepaden bieden de mogelijkheid 

voor doorstroming in de masteropleiding Farma-

cie. Het derde (kleine) studiepad Farmaceutische 

Wetenschappen biedt studenten een passende 

mogelijkheid om op maat voor een eigen profile-

ring te kiezen, waarbij studenten bewust kiezen 

voor het loslaten van de mogelijkheid om door te 

stromen in de masteropleiding Farmacie. De visi-

tatiecommissie moedigt de opleiding aan nader 

in kaart brengen welke vervolgopleidingen en be-

roepsmogelijkheden aansluiten op het studiepad 

Farmaceutische Wetenschappen. De visitatie-

commissie heeft begrepen dat de opleiding dit nu 

met studenten individueel bekijkt. 

 

De commissie heeft waardering voor de aandacht 

in de profilering voor nieuwe ontwikkelingen in 

de farmaceutische wetenschappen zoals de ont-

wikkeling van hoogmoleculaire farmaca en de 

nieuwe taak van de apotheker als farmacothera-

peutisch adviseur.  

 

Samenvattend stelt de visitatiecommissie vast dat 

de opleiding goed aansluit bij het Raamplan Far-

macie 2016 met aandacht voor nieuwe ontwikke-

lingen. Daarbij kent de opleiding een sterke pro-

filering waarbij studenten met interesse in een 

meer onderzoeksgerichte opleiding ook worden 

bediend. Deze overwegingen in ogenschouw ne-

mend, beoordeelt de commissie deze standaard 

als goed. 
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2. Onderwijsleeromgeving  

 
De visitatiecommissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de on-

derwijsleeromgeving als goed. Het activerende onderwijs met veelal kleinschalige onderwijsvormen maakt 

het voor de instromende studenten uitstekend mogelijk om de beoogde leerresultaten te realiseren. De 

opleiding hanteert een logische volgorde in het onderwijs met zeven doorlopende leerlijnen en een cur-

susaanbod op drie niveaus. De opleiding zorgt in de hogere jaren voor een goede integratie van de ver-

schillende deeldisciplines van de Farmacie. Er is naast de theoretische verdieping veel aandacht voor aca-

demische vorming en professioneel gedrag. De docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende 

deskundig om de opleiding te verzorgen en studenten op maat te begeleiden. De visitatiecommissie con-

stateert een grote inzet van alle betrokkenen bij het vormgeven van het onderwijs. De begeleiding door 

tutoren van studenten in individuele en groepsbijeenkomsten bevordert de studievoortgang en sluit aan 

bij de behoefte van studenten.  

 

 

Bevindingen 

 

Onderwijskundige uitgangspunten  

In 2016 is een nieuw onderwijsprogramma ge-

start. In het huidige studiejaar 2018-2019 biedt de 

opleiding voor het eerst het derde jaar van dit 

nieuwe programma aan. Dit laatste jaar is nog in 

ontwikkeling. 

 

Eén van de kenmerken van het nieuwe pro-

gramma is de keuze voor onderwijsvormen waar-

bij de inhoud van het programma geïntegreerd 

en context-gerelateerd wordt aangeboden. Het 

geneesmiddel en goed geneesmiddelgebruik zijn 

de leidende thema’s in het onderwijs. De oplei-

ding gebruikt voorbeelden in de context van far-

maceutisch onderzoek en de apothekerspraktijk. 

 

In het nieuwe programma hebben diverse onder-

wijsvormen uit het vorige programma opnieuw 

een plaats gekregen, zoals projectonderwijs, ca-

susbesprekingen, practica en hoorcolleges. Voor 

alle onderwijsvormen beoogt de opleiding dat ze 

op een student-activerende wijze worden vorm-

gegeven en dat deze ertoe uitnodigen dat de stu-

dent reflecteert op de inhoud en het eigen leer-

proces en dit gebruikt voor kennisconstructie. 

Naast de ‘klassieke’ onderwijsvormen past de op-

leiding ook innovatieve onderwijsmethoden toe, 

zoals flip-the-classroom, blended learning, online 

learning, E-learning, kennisclips en creative media 

and game technology.  

 

In het leerpad CPS is het leidende onderwijskun-

dige uitgangspunt inquiry-based learning, een 

aanpak die volgens de opleiding bijdraagt aan de 

vorming van academische vaardigheden zoals 

analytisch en kritisch denken, logisch redeneren 

en schriftelijke verslaglegging. Het CPS is ontwor-

pen als een kleinschalig internationaal pro-

gramma waarin intensief contact is tussen stu-

denten en wetenschappers van het onderzoekin-

stituut van het departement Farmaceutische We-

tenschappen. 

 

De bacheloropleiding streeft ernaar om de stu-

dentenpopulaties van de verschillende studiepa-

den met elkaar in contact te brengen, zowel op 

cursorisch vlak (door gezamenlijke instroom in 

cursussen) als door gezamenlijke activiteiten van-

uit de studievereniging. 

 

In een presentatie is aan de visitatiecommissie 

toegelicht hoe de onderwijskundige uitgangs-

punten in het onderwijs zijn vertaald. In de cursus 

Neurologie starten de studenten bijvoorbeeld 

met online zelfstudie, waarna zij in verdiepende 

werkcolleges met dertig studenten de leerstof 

gaan toepassen en integreren. Vervolgens gaan 

de studenten in groepen van vier aan de slag met 

casuïstiek. Er zijn responsiecolleges ingeroosterd 
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voor de gehele groep van ongeveer negentig stu-

denten, waar op interactieve wijze de complexe 

aspecten van de leerstof nog eens behandeld 

worden.  

 

Het Honours Programme Pharmaceutical Scien-

ces maakt onderdeel uit van de bètabrede Sci-

ence Honours Academy waarin ook de andere 

honours programmes van de Undergraduate 

School zijn ondergebracht. Het honours pro-

gramme heeft een omvang van 45 EC waarvan 30 

EC bovenop het reguliere programma. Studenten 

van het honours programme werken mee aan de 

ontwikkeling van nieuwe en uitdagende opdrach-

ten die gebruikt kunnen worden voor onderwijs-

differentiatie in het reguliere onderwijs. Zij heb-

ben bijvoorbeeld kennisclips ontwikkeld die voor 

de zelfstudie in de cursus Neurologie zijn ge-

bruikt. De honours-studenten hebben hiervoor 

onderwijs gevolgd over onder andere storytelling 

en software. 

 

Instroom en rendementen 

De Universiteit Utrecht heeft vanaf het studiejaar 

2013-2014 een numerus fixus van 270 studenten 

ingesteld voor de opleiding. Bij een toelating van 

270 studenten streeft de opleiding naar 220 stu-

denten in de Nederlandstalige studiepaden en 

een cohort van ongeveer 50 studenten voor het 

CPS. Na het instellen van de numerus fixus is dit 

aantal niet gehaald. Sindsdien is de jaarlijkse in-

stroom redelijk constant, op een gemiddelde van 

230 studenten. De opleiding zoekt naar mogelijk-

heden om haar werving uit te breiden om de ge-

wenste aantallen te halen. 

 

Sinds het studiejaar 2015-2016 is de toelatings-

procedure voor de bacheloropleiding Farmacie 

geregeld via een decentrale selectieprocedure. 

Toelating tot de opleiding wordt bepaald door 

middel van rangnummers die vastgesteld worden 

op basis van onder andere de overgangscijfers 

van 5 naar 6 VWO en de resultaten van de toetsen 

tijdens de selectiedag. Voor toelating tot het stu-

diepad CPS stelt de opleiding aanvullende eisen 

die worden getoetst met het laten schrijven van 

een Engelstalig essay en een interview. 

 

Van de studenten die in 2014 zijn gestart met de 

opleiding, is 44% binnen drie jaar afgestudeerd; 

71% is binnen vier jaar afgestudeerd. Het afstu-

deerrendement is de afgelopen jaren sterk geste-

gen voor zowel de nominale afstudeerders als 

voor de studenten die in vier jaar afstuderen. De 

opleiding vermoedt dat dit het gevolg is van de 

instelling van de numerus fixus en de invoering 

van de decentrale selectie, die geleid hebben tot 

een betere matching. 

 

Programma  

De bacheloropleiding Farmacie is een voltijdse 

opleiding van 180 EC die in een periode van drie 

jaar kan worden doorlopen. Ieder studiejaar be-

staat uit vier onderwijsperiodes van elk tien we-

ken waarbij meestal twee cursussen parallel zijn 

geroosterd. De cursussen hebben een standaard 

omvang van 7,5 EC. De bacheloropleiding Farma-

cie bestaat uit een major van 135 EC en een pro-

fileringsruimte van 45 EC. 

 

Studiepaden Farmacie en Farmaceutische Weten-

schappen 

De programma’s van de studiepaden  Farmacie 

en Farmaceutische Wetenschappen zijn opge-

bouwd rond zeven leerlijnen, te weten drug che-

mistry, drug delivery, drug disposition, drug 

action, drug therapy, drug research en AVPG (aca-

demische vaardigheden en professioneel ge-

drag). De vakken in het eerste jaar van de bache-

loropleiding sluiten monodisciplinair aan bij deze 

leerlijnen.  

 

In de leerlijn AVPG komen de studenten wekelijks 

in kleine tutoraat groepen bijeen en krijgen dan 

onder andere training in mondelinge en schrifte-

lijke communicatie, informatievaardigheden en 

professioneel gedrag. De groepen van het tuto-

raat blijven ook in het tweede en derde studiejaar 

in stand. Studenten houden een portfolio bij 

waarin ze hun ontwikkeling op het gebied van 

vaardigheden vastleggen en reflecteren op hun 
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verdere persoonlijke ontwikkeling gedurende de 

bacheloropleiding. 

 

In periode 3 is er een profileringsruimte van 7,5 

EC zodat studenten vakken kunnen volgen buiten 

hun eigen opleiding. Studenten die twijfelen over 

hun studiekeuze worden zo ondersteund om als-

nog een goede keuze te maken voor een andere 

wetenschappelijke opleiding. De opleiding biedt 

zelf ook enkele keuzevakken aan in deze periode.  

 

Vanaf het tweede jaar biedt de opleiding thema-

tische cursussen aan waarbij meerdere leerlijnen 

in de cursusinhoud terugkomen. De opleiding be-

oogt hiermee een samenhangende integratie van 

inhoudelijke leerlijnen, waarbij het farmacon/ge-

neesmiddel in al zijn facetten, van molecuul tot 

patiënt, wordt gevolgd. Voor het studiepad Far-

macie moeten studenten alle 135 EC van de major 

Farmacie volgen. Bij het studiepad Farmaceuti-

sche Wetenschappen kan de student een per-

soonlijk (door de examencommissie goed te keu-

ren) programma samenstellen uit de vakken van 

de major farmacie en majorgebonden keuzevak-

ken.  

 

Studenten kunnen vanaf het tweede studiejaar 

zelf de volgorde kiezen waarin ze de cursussen 

willen volgen, mits er ruimte is in de cursus in de 

gekozen periode. De opleiding biedt de meeste 

cursussen in het tweede en derde jaar tweemaal 

per jaar aan. Deze roostering vergroot de keuze-

vrijheid omdat studenten zo meer mogelijkheden 

hebben om het verplichte deel van de bache-

loropleiding af te stemmen op profileringsvakken 

buiten de opleiding Farmacie.  

 

Het programma biedt studenten van het studie-

pad Farmacie de ruimte om zich in de profile-

ringsruimte van 45 EC verder te verbreden of te 

verdiepen. Voor verdieping in de farmaceutische 

wetenschappen biedt de opleiding meerdere 

profileringsvakken aan in het Nederlands en in 

het Engels. Het staat de studenten echter ook vrij 

om te kiezen voor cursussen buiten het vakge-

bied van de farmaceutische wetenschappen. Ver-

der kan de student ook een minor (een 

samenhangend pakket van cursussen van 30 EC) 

volgen. Studenten hebben de mogelijkheid om 

een semester naar het buitenland te gaan en in-

ternationale ervaring op te doen. 

 

De studenten ronden de opleiding af met een ba-

chelorwerkstuk of onderzoeksproject (zie stan-

daard 4). 

 

De studenten van het studiepad Farmacie waar de 

visitatiecommissie mee sprak, zijn positief over de 

inrichting van het programma. De opbouw in de 

leerlijnen is passend en duidelijk. Zij waarderen de 

interactieve werkvormen, bijvoorbeeld in case-

based learning sessies. Deze dagen de studenten 

uit om actief deel te nemen. Voor de studenten 

van het eerste cohort van het nieuwe programma 

was het aantal keuzevakken beperkt. De studen-

ten zien dat het aantal keuzevakken voor de vol-

gende cohorten is verhoogd. Zij waarderen de 

mogelijkheid voor het volgen van de vakken op 

twee momenten in het jaar, wat de flexibiliteit ver-

groot. De aansluiting van de verschillende cursus-

sen op elkaar waarderen de studenten als goed, 

al is volgens de studenten een enkele docent niet 

goed op de hoogte van de voorkennis van stu-

denten en knelpunten in eerdere cursussen. 

 

Studiepad CPS 

Het Engelstalige studiepad CPS kent een verge-

lijkbare studieopbouw met een major van 135 EC 

en een profileringsruimte van 45 EC. In het eerste 

jaar van het CPS wordt de fysiologische, cellulaire, 

biochemische en moleculaire kennis over de 

(werking van) geneesmiddelen geïntegreerd aan 

de hand van de ‘drug development pipeline’ als 

thematisch concept. Ook bij het CPS wordt een 

basis voor de academische vorming in het eerste 

jaar gelegd, maar zijn de meeste activiteiten in het 

reguliere onderwijs geïntegreerd in plaats van 

een aparte cursus zoals bij het studiepad Farma-

cie. Er worden aparte workshops gegeven over 

onder andere groepswerk, samenwerking, che-

misch rekenen, academisch schrijven en presen-

teren. In het tweede en derde jaar hebben de stu-

denten de keuze uit verschillende cursussen die 

aansluiten bij de expertisegebieden van de 
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onderzoekers van UIPS, variërend van neurologie, 

immunologie, de productie van geneesmiddelen 

met recombinante biotechnologie tot analytische 

technieken. CPS-studenten sluiten hun pro-

gramma af met een onderzoekproject van 30 EC.  

 

De studenten van het studiepad CPS spraken zich 

naar de visitatiecommissie positief uit over de in-

houd en de opbouw van het programma. Zij 

waarderen de brede insteek van de opleiding in 

het eerste jaar, waarna de opleiding inzoomt op 

diverse deelaspecten. Verder vinden zij de ruime 

keuzevrijheid in de opleiding prettig. Ook binnen 

de vakken krijgen zij regelmatig de ruimte om 

binnen een gegeven bandbreedte zelf een keuze 

te maken voor bepaalde ziektes of geneesmidde-

len om zich op te focussen, zodat zij een optimaal 

persoonlijk leerpad kunnen samenstellen. Door-

dat er maximaal vijftig studenten per jaar instro-

men in CPS, is er veel ruimte en aandacht voor 

iedere individuele student, vertelden de studen-

ten. 

 

Personeel 

Docenten zijn aangesteld bij het departement 

Farmaceutische Wetenschappen. Het personeel is 

vaak betrokken bij cursussen in meerdere onder-

wijsprogramma’s, afhankelijk van hun expertise 

en de samenstelling van de curricula. De totale 

omvang van het wetenschappelijk onderwijsper-

soneel van het departement is 55 fte. Hiervan is 

24 fte toegekend voor het onderwijs in de bache-

loropleiding Farmacie en 19 fte voor de master-

opleiding Farmacie. In totaal zijn er meer dan 

honderd docenten betrokken bij het geven van 

het onderwijs. Docenten van het departement 

Farmaceutische Wetenschappen zijn werkzaam 

bij een van de vijf onderzoekafdelingen. Docent-

onderzoekers op UD-, UHD- en hoogleraar-ni-

veau zijn actief betrokken bij het onderzoek van 

het departement, verenigd in het Utrecht Institute 

for Pharmaceutical Sciences. 

 

Naast docent-onderzoekers en docenten met een 

voltijds onderwijsaanstelling werkt een tiental do-

centen in een gecombineerde functie. Zij hebben 

dan een deelaanstelling bij de universiteit en een 

dienstverband in de beroepspraktijk (in de open-

bare apotheek, ziekenhuisapotheek, of andere in-

stantie in de gezondheidszorg). Voor onderwijs 

buiten de directe expertise van de eigen docen-

ten worden docenten ingezet vanuit andere fa-

culteiten zoals bijvoorbeeld docenten ethiek van-

uit het Centrum voor Ethiek. Recent is een begin 

gemaakt met de aanstelling van juniordocenten 

die ook een promotietraject volgen. 

 

In een presentatie is aan de visitatiecommissie 

toegelicht hoe de opleiding zorg draagt voor do-

centprofessionalisering. Er zijn verschillende pij-

lers waarop de opleiding de docentontwikkeling 

vorm geeft. Docenten kunnen zich scholen door 

vakinhoudelijke didactische ontwikkeling, bij-

voorbeeld door het meelopen in een apotheek 

waarbij zij persoonlijke leerdoelen opstellen. Ook 

kunnen zij deelnemen aan onderwijskundige en 

vakdidactische congressen en deelnemen aan de 

jaarlijkse onderwijsdag van de faculteit. Er zijn in-

tervisiebijeenkomsten waar docenten met en van 

elkaar leren. Senior docenten begeleiden junior 

docenten in hun ontwikkeling, zowel op het ter-

rein van het verzorgen van onderwijs als van de 

organisatie van onderwijs. De prestaties in het on-

derwijs kunnen in carrièreperspectief worden be-

oordeeld, door bevordering naar de functie van 

universitair hoofddocent zonder ook een onder-

zoeksaanstelling te hebben.  

 

Er is een docentenportal ingericht waar docenten 

alle relevante informatie kunnen vinden over het 

onderwijs, de programma’s en de ondersteuning. 

 

Het is voor de opleiding een uitdaging om alle 

docenten te bereiken met de activiteiten en infor-

matie rond docentprofessionalisering. Docenten 

met ook een onderzoeksaanstelling bereikt de 

opleiding minder goed dan gewenst. De oplei-

ding zoekt naar mogelijkheden om dit te verster-

ken.  
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Voorzieningen en begeleiding 

De onderwijsruimten die de opleiding voor haar 

cursussen gebruikt zijn hoorcollegezalen, werk-

groep-, practicum- en computerleerzalen. De 

grootte van de ruimtes is verschillend en past bij 

de onderwijsvorm en de groepsgrootte. Daar-

naast wordt van algemene universitaire voorzie-

ningen, als grote tentamenzalen en computer-

leerzalen en voorzieningen voor digitaal toetsen, 

gebruik gemaakt. 

 

De studieadviseur is voor studenten het eerste 

aanspreekpunt voor advies bij studiekeuze en 

problemen binnen of buiten de studie. De studie-

adviseur is ook het aanspreekpunt voor het rege-

len van voorzieningen voor studenten met een 

functiebeperking en voor studenten die aan top-

sport doen. 

 

Alle eerstejaars studenten krijgen bij aanvang van 

de studie een tutor toegewezen die de studenten 

ook in de daaropvolgende jaren begeleidt. De tu-

tor is tevens de docent van de leerlijn Academi-

sche Vaardigheden en Professioneel Gedrag 

(AVPG) en in deze context komen student en tu-

tor wekelijks bijeen. De tutor begeleidt de studen-

ten bij de opdrachten voor het portfolio waarin ze 

reflecteren op hun academische vaardigheden en 

professioneel gedrag, en helpt de studenten bij 

het maken van belangrijke keuzes voor het ver-

volg van de studie. In het tweede en derde jaar 

komen de tutor en de student minimaal tweemaal 

per jaar bijeen om het portfolio, de studievoort-

gang en de ontwikkeling te bespreken. 

 

Overwegingen 

De eindtermen uit het Raamplan Farmacie 2016 

zijn volgens de visitatiecommissie adequaat ver-

taald in leerdoelen voor de cursussen in het on-

derwijsprogramma. De visitatiecommissie stelt 

vast dat de opleiding een logische volgorde in het 

onderwijs aanbrengt met zeven doorlopende 

leerlijnen en cursussen aanbiedt op drie niveaus. 

De opleiding zorgt in de hogere jaren voor een 

goede integratie van de verschillende disciplines 

van de Farmacie. Er is naast de theoretische 

verdieping veel aandacht en ondersteuning voor 

academische vorming en professioneel gedrag. 

 

De keuzes die de opleiding in haar profilering 

heeft gemaakt, ziet de visitatiecommissie in het 

onderwijsprogramma terug. De studiepaden Far-

macie en CPS zijn inhoudelijk goed uitgewerkt en 

het studiepad Farmaceutische Wetenschappen is 

een passend traject op maat voor studenten die 

het studiepad Farmacie niet kunnen of willen af-

ronden. 

 

De opleiding kiest voor activerende en veelal 

kleinschalige onderwijsvormen. Ook in de hoor-

colleges met grotere groepen studenten zoeken 

de docenten interactie met de studenten, onder 

andere door de inzet van digitale middelen. De 

visitatiecommissie stelt vast dat er sprake is van 

een grote inzet van alle betrokkenen bij het vorm-

geven van het onderwijs, waarbij de visitatiecom-

missie haar waardering uitspreekt voor de inzet 

van (honours) studenten bij de ontwikkeling van 

delen van cursussen. 

 

De visitatiecommissie is positief over de hoeveel-

heid profileringsruimte in de opleiding. De flexi-

biliteit in roostering biedt mogelijkheden voor 

persoonlijke differentiatie. Het aanbod aan keu-

zevakken is voldoende en de studenten hebben 

de mogelijkheid om buiten de eigen opleiding 

onderwijs te volgen. Wel merkt de visitatiecom-

missie op dat het aantal Engelstalige keuzevakken 

voor buitenlandse CPS-studenten beperkt is en 

dat ook Nederlandse studenten niet altijd de mo-

gelijkheid hebben om hun eerste keuze in te plan-

nen.  

 

De opleiding beschikt volgens de visitatiecom-

missie over een aantrekkelijk honours pro-

gramme voor de bachelorstudenten, dat goed 

geïntegreerd is in de opleiding. Dit programma 

zorgt voor extra mogelijkheden tot verdieping en 

verbreding voor de studenten die dit aankunnen 

en hier behoefte aan hebben. 

 

De omvang van het personeel is toereikend voor 

de inhoudelijke, onderwijskundige en organisa-
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torische realisatie van het programma. De visita-

tiecommissie heeft een kundig docententeam ge-

troffen. Een aandachtspunt is de werkdruk, die 

met name hoog was door de ontwikkeling en de 

invoering van het nieuwe onderwijsprogramma. 

Wel stelt de visitatiecommissie vast dat er veel en-

thousiasme onder docenten bestaat voor het 

nieuwe programma, waardoor de werkdruk door 

veel docenten als minder belastend wordt erva-

ren. De commissie heeft bijzondere waardering 

voor de aandacht voor docentprofessionalisering 

in de vorm van onder andere onderwijskundige 

scholing.  

 

De begeleiding van studenten door tutoren in in-

dividuele en groepsbijeenkomsten bevordert de 

studievoortgang en sluit aan bij de behoefte van 

studenten. De opleiding zorgt goed voor het 

scheiden van het beoordelen en het begeleiden 

van de studenten.  

 

De visitatiecommissie concludeert dat het pro-

gramma, het personeel en de opleidings-speci-

fieke voorzieningen het voor de instromende stu-

denten goed mogelijk maken de beoogde eind-

kwalificaties te realiseren. De visitatiecommissie 

stelt vast dat het vernieuwde onderwijspro-

gramma is vormgegeven vanuit een onder-

bouwde en sterke visie op academisch onderwijs. 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de visitatiecommissie deze standaard als 

goed. 
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3. Toetsing 

 
De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de toetsing als 

voldoende. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing met een passende variatie aan 

toetsvormen. De kwaliteit van de toetsing en beoordeling is geborgd, mede door de inzet van de goed 

functionerende toetsadviescommissie en examencommissie. Daarnaast hebben de docenten voldoende ex-

pertise op het terrein van toetsing en beoordeling. De inzet van toetsmatrijzen zorgt mede voor een valide 

beoordeling. 

 

 

Bevindingen 

 

Systeem van toetsen 

De opleiding past diverse toetsvormen toe in de 

cursussen. Door alle cursussen en onderdelen 

met een voldoende resultaat af te sluiten, behaalt 

de student bij het doorlopen van het programma 

de eindtermen van de opleiding.  

 

De opleiding zet schriftelijke toetsen met voorna-

melijk open vragen in om theoretische kennis en 

inzichten te toetsen. Bij tussentoetsen maakt de 

opleiding ook gebruik van meerkeuzevragen. De 

opleiding neemt enkele toetsen digitaal af. Mon-

delinge toetsen worden gebruikt om gespreks-

vaardigheden in de communicatie met de patiënt 

te toetsen. De schrijfvaardigheid (zoals structuur, 

argumentatie en beheersing van de Nederlandse 

taal) wordt in schrijfopdrachten getoetst. In de 

opleiding ligt het accent verder op diverse vor-

men van wetenschappelijke communicatie zoals 

rapportage in poster(presentaties) en weten-

schappelijke verslagen. De opleiding zet diverse 

andere toetsvormen gericht in, zoals toetsing van 

de praktische laboratoriumvaardigheden. De ont-

wikkeling van academische vaardigheden wordt 

op individueel niveau in een elektronisch portfo-

lio vastgelegd. Reflectie op het portfolio is een 

onderdeel van de gesprekscyclus met de tutor. 

 

Borging van toetskwaliteit 

In het toetsbeleidsplan van de faculteit Betawe-

tenschappen is de kwaliteitszorg van de Un-

dergraduate School rondom toetsing vastgelegd. 

Het toetsplan van de bacheloropleiding Farmacie 

is een onderdeel van het toetsbeleidsplan. In het 

toetsplan wordt aangegeven in welke cursussen 

de eindtermen worden getoetst. Ook wordt de 

relatie gelegd tussen de Nederlandstalige leer-

doelen van de bacheloropleiding Farmacie en de 

Engelstalige leerdoelen van het CPS. 

 

De Undergraduate School beschikt voor haar ba-

cheloropleidingen over één examencommissie. In 

deze commissie zijn de verantwoordelijkheden 

gedelegeerd naar de kamers van de verschillende 

opleidingen. De examencommissie controleert de 

schriftelijke toetsen (toets, antwoordsleutels, 

toetsmatrijs en toetsanalyse). Tevens neemt de 

examencommissie jaarlijks een steekproef geno-

men uit de verslagen van het onderzoeksproject. 

Verslagen worden ‘blind’ door twee leden van de 

examencommissie beoordeeld en hun oordeel 

wordt vergeleken met de beoordeling door de 

examinator.  

 

Het departement Farmaceutische Wetenschap-

pen heeft ook een toetsadviescommissie die exa-

minatoren adviseert bij het ontwerpen van toet-

sen. Deze commissie heeft onder andere richtlij-

nen opgesteld voor het inzetten van deeltoetsen 

en tussentijdse toetsen binnen de opleiding Far-

macie. 

 

Om fraude en plagiaat op te sporen worden 

schriftelijke werkstukken, waaronder het verslag 

van het onderzoeksproject, stelselmatig via Epho-

rus ingeleverd. De examencommissie besluit in 

voorkomende gevallen of er sprake is van een de-

lict en bepaalt de sancties. 
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Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

een variatie aan toetsvormen hanteert, passend 

bij de cursusdoelen. Op basis van voorbeelden 

van schriftelijke meerkeuze- en open vragen-

toetsen stelt de visitatiecommissie vast dat de 

schriftelijke toetsing van voldoende kwaliteit is en 

een goede opbouw kent door de jaren heen. Wel 

vraagt de visitatiecommissie aandacht voor de 

kwaliteit van de schriftelijke toetsen, in het bijzon-

der de meerkeuzetoetsen. Niet altijd is bijvoor-

beeld slechts één van de antwoordmogelijkheden 

het juiste antwoord. Ook zou de schriftelijke taal-

vaardigheid meer aandacht kunnen krijgen in de 

toetsing en beoordeling gezien de beperkte Ne-

derlandse taalvaardigheid in een aantal eindwer-

ken (zie standaard 4).  

 

De visitatiecommissie heeft waardering voor de 

inzet van digitaal toetsen. De betrouwbaarheid is 

goed geborgd en deze wijze van toetsen heeft 

een meerwaarde voor onder andere de toetsana-

lyse, stelt de visitatiecommissie vast. 

 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

de kwaliteit van de toetsing en beoordeling 

borgt. De opleiding beschikt over een goed func-

tionerende toetsbeoordelings- en examencom-

missie. Daarnaast hebben de docenten vol-

doende expertise op het terrein van toetsing en 

beoordeling. De inzet van toetsmatrijzen zorgt 

mede voor een valide beoordeling.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende. 
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4. Gerealiseerde leerresultaten  

 
De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de gereali-

seerde eindkwalificaties als voldoende. De opleiding beoogt studenten op bachelorniveau op te leiden die 

complexe vraagstukken rond geneesmiddelen en de achterliggende farmaceutische wetenschappelijke pro-

blematiek kunnen doorgronden, zodat zij kunnen doorstromen naar een masteropleiding Farmacie of een 

onderzoeksmaster in de Life Sciences. De visitatiecommissie stelt op basis van de bestudering van eindwer-

ken en de gesprekken met praktijkpartners en alumni vast dat de opleiding hierin slaagt. De opleiding houdt 

voldoende zicht op het vervolg van de bachelorstudenten na afstuderen. 

 

 

Bevindingen 

 

Beoordeling gerealiseerde leerresultaten 

Het studiepad Farmacie wordt afgesloten met 

een bachelorwerkstuk van 7,5 EC. Honours stu-

denten en studenten in het studiepad Farmaceu-

tische Wetenschappen sluiten de opleiding af 

met een onderzoekproject van 15 EC. De student 

zoekt zelf een onderwerp en een begeleider. Een 

van de aanpassingen in het nieuwe programma is 

dat er flankerend onderwijs aan het bache-

lorwerkstuk is gekoppeld. Hierin wordt de student 

via peer-werkgroepen ondersteund bij de invul-

ling en afronding van het bachelorwerkstuk, bij-

voorbeeld bij het maken van een studieopzet of 

het schrijven van het verslag. De opleiding be-

oogt met deze begeleiding dat studenten het 

werkstuk binnen de gestelde tijd afronden. 

 

Studenten van het studiepad CPS sluiten hun pro-

gramma af met een onderzoekproject van 30 EC. 

Het onderzoeksproject moet uitgevoerd worden 

bij een onderzoekgroep binnen het UIPS of het 

UMC Utrecht. 

 

De meeste studenten voeren het bachelorwerk-

stuk uit aan het eind van de opleiding en daarmee 

is dit volgens de opleiding een goede graadmeter 

voor het gerealiseerde eindniveau. 

 

Studenten hebben een grote vrijheid bij het kie-

zen van een onderwerp en begeleider voor het 

bachelorwerkstuk en onderzoekproject. De kamer 

Farmacie van de examencommissie beoordeelt 

vooraf of het onderwerp gerelateerd is aan de 

farmaceutische wetenschappen en of de begelei-

der en examinator bevoegd en inhoudelijk des-

kundig zijn. Het bachelorwerkstuk wordt altijd be-

oordeeld door twee docenten: de begeleider 

(eerste beoordelaar) en een onafhankelijke 

tweede beoordelaar (examinator) met een aan-

stelling als docent bij het departement.  

 

Voor de beoordeling van het bachelorwerkstuk 

en onderzoekproject zijn rubrics opgesteld die 

vanaf het studiejaar 2018-2019 bij alle eindwer-

ken gebruikt zullen worden.  

 

De examencommissie controleert jaarlijks steek-

proefsgewijs een selectie van de werkstukken. Uit 

de controle blijkt dat het oordeel van de examen-

commissie vrijwel altijd overeenkomt met dat van 

de examinatoren. Indien de beoordeling meer 

dan één punt afwijkt wordt de examinator om een 

toelichting op de beoordeling gevraagd.  

 

Aansluiting op vervolgopleidingen 

Studenten met een diploma van de bache-

loropleiding Farmacie stromen voor het over-

grote deel door naar de masteropleiding Farma-

cie. Studenten die binnen vier jaar hun bache-

lordiploma halen, worden direct toegelaten tot de 

masteropleiding Farmacie. Studenten die hier niet 

aan beantwoorden, moeten een gemotiveerde 

aanvraag insturen, en worden uitgenodigd voor 

een gesprek.  

 

CPS-studenten vervolgen hun studie voor een 

groot deel bij de masteropleiding Drug Innova-

tion of andere onderzoekmasters van de 



 

 

Bacheloropleiding en masteropleiding Farmacie maart 2019 23 

Graduate school Life Sciences. Verder kiezen zij 

voor vergelijkbare masteropleidingen in Neder-

land of in het buitenland. Ook vanuit het studie-

pad Farmacie kiest jaarlijks een aantal afgestu-

deerde studenten voor deze onderzoekmasters 

of –in een enkel geval– voor de vierjarige 

SUMMA-opleiding (Selective Utrecht Medical 

Master). 

 

De Undergraduate School houdt een exit-en-

quête onder de (aanstaande) alumni waarin hun 

mening gevraagd wordt omtrent de leerop-

brengst, opzet van de studie, studiebegeleiding, 

sfeer en het studiegedrag.  

 

De opleiding werkt mee aan een meerjarig Euro-

pees onderzoek naar de leeropbrengsten van een 

constructivistische onderwijsleeromgeving zoals 

die van de bacheloropleiding en masteropleiding 

Farmacie in Utrecht. Op dit moment werken naast 

de opleidingen Farmacie aan de Universiteit 

Utrecht (bacheloropleiding Farmacie, CPS, 

masteropleiding Farmacie) ook het University 

College Utrecht, de bacheloropleiding Bestuur en 

Organisatie van de Universiteit Utrecht, het Uni-

versity College Roosevelt (Middelburg) en de ba-

cheloropleiding en masteropleiding Farmacie van 

de Universiteit van Helsinki mee aan dit onder-

zoek. 

 

Overwegingen 

Om zich een oordeel te vormen over het eindni-

veau van de studenten, heeft de visitatiecommis-

sie in totaal vijftien recente eindwerken gelezen 

van studenten van alle drie de studiepaden (zie 

bijlage 5) en de beoordelingen van deze eindwer-

ken ingezien. De visitatiecommissie stelt vast dat 

de eindwerken getuigen van het bachelorniveau.  

 

In een aantal van de eindwerken valt het zwakke 

taalgebruik de visitatiecommissie op. Daarnaast 

ziet de visitatiecommissie dat in de zwakkere 

eindwerken de onderbouwing van de literatuur 

zoekmethode versterkt kan worden, evenals de 

in- en exclusiecriteria voor artikelen. De visitatie-

commissie vermoedt dat deze studenten meer 

sturing hadden kunnen ontvangen om het niveau 

van het eindwerk te verhogen en het leereffect te 

vergroten. In het nieuwe onderwijsprogramma is 

hierin voorzien, stelt de visitatiecommissie vast; 

de studenten krijgen meer begeleiding en flanke-

rend onderwijs bij het eindwerk. De visitatiecom-

missie heeft nog geen eindwerken van studenten 

in het nieuwe programma kunnen beoordelen, 

omdat er nog geen studenten van dit programma 

zijn afgestudeerd. 

 

De visitatiecommissie is van mening dat de oplei-

ding een omvangrijker palet aan eindproducten 

zou kunnen toewijzen die gezamenlijk het eindni-

veau van de studenten van het studiepad Farma-

cie laten zien. De opleiding dient daarbij zichtbaar 

te maken in welke producten de student het eind-

niveau op de verschillende eindtermen aantoont. 

 

De eindwerken van het studiepad CPS beoordeelt 

de commissie met voldoende tot goed. Zichtbaar 

is dat studenten de ruimte krijgen om te kiezen 

voor een type onderzoek dat bij ze past, binnen 

de toelaatbare grenzen van de opleiding. 

 

De beoordelingen door de examinatoren correle-

ren volgens de visitatiecommissie met de kwali-

teit van het werk. De onderbouwing bij de eind-

oordelen door de examinatoren kan in een aantal 

gevallen echter worden versterkt. De examinato-

ren gaven aan dat zij gedurende het schrijfproces 

al veelvuldig feedback hebben verstrekt aan de 

student en mede daarom niet meer het beoorde-

lingsformulier van een onderbouwing voorzien. 

De visitatiecommissie vindt het echter van belang 

dat het eindoordeel op het beoordelingsformu-

lier navolgbaar is. Hiertoe is het noodzakelijk dat 

een dergelijke onderbouwing wordt gegeven.  

 

De visitatiecommissie is er tijdens het visitatiebe-

zoek van overtuigd dat de twee beoordelaars on-

afhankelijk tot een oordeel komen. Dit is echter 

niet duidelijk zichtbaar op het beoordelingsfor-

mulier, aangezien slechts het gezamenlijke oor-

deel is ingevuld. De visitatiecommissie vraagt de 

opleiding aandacht te hebben voor de 
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zichtbaarheid van de onafhankelijke oordelen bij 

de implementatie van de nieuwe beoordelings-

systematiek. 

 

De alumni lichtten het leereffect van de opleiding 

duidelijk toe aan de visitatiecommissie. Master-

studenten Farmacie waarmee de visitatiecommis-

sie sprak, voelden zich na de bacheloropleiding 

toegerust voor de start aan de masteropleiding. 

Studenten beschikken over voldoende kwaliteit 

en niveau om het masterprogramma te kunnen 

volgen en halen goede studieresultaten in de 

masteropleiding Farmacie. De opleiding houdt 

voldoende zicht op het vervolg van de bache-

lorstudenten na afstuderen, stelt de visitatiecom-

missie vast. 

 

Bovenstaande overwegingen in ogenschouw ne-

mend, beoordeelt de visitatiecommissie deze 

standaard als voldoende.  
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Masteropleiding Farmacie 
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1. Beoogde leerresultaten  
 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de beoogde 

leerresultaten als voldoende. De masteropleiding Farmacie bereidt voor op de wetenschappelijke beroeps-

opleidingen tot apotheker. De afgestudeerden zijn tevens inzetbaar in andere geledingen van het farma-

ceutisch werkveld, zoals  de farmaceutische industrie, het farmaceutische onderzoekveld, de overheid en 

het onderwijs. De beoogde eindtermen zijn afgeleid van de eindtermen zoals deze zijn opgenomen in het 

Raamplan Farmacie 2016. 

 

 

Bevindingen 

De farmacieopleidingen en de beroepsorganisa-

tie van apothekers KNMP hebben in 2016 een 

nieuw domeinspecifiek referentiekader en het 

Raamplan Farmacie 2016 gepubliceerd. Dit refe-

rentiekader en dit raamplan vormen het uit-

gangspunt voor de beoogde leerresultaten van 

de masteropleiding Farmacie van de Universiteit 

Utrecht. 

 

De missie van de masteropleiding Farmacie is het 

wetenschappelijk opleiden van goede apothekers 

om te komen tot doeltreffende gezondheidszorg. 

Het is de visie van de opleiding dat voor de far-

maceutische wetenschappen een scenario moet 

worden gekozen waarbij de vertaling van product 

en kennis naar zorg centraal staat. De apotheker 

is onderdeel van een multidisciplinair vakgebied 

en moet naast specialistische vaardigheden ook 

generalistische vaardigheden hebben. Het is de 

ambitie om studenten op te leiden tot excellente 

apothekers voor de volle breedte van de beroeps-

praktijk, die vanuit hun wetenschappelijke kennis 

behandelaar zijn, productzorg op een hoog ni-

veau kunnen waarborgen en in staat zijn verant-

woordelijkheid te dragen voor het farmaceutisch 

handelen binnen hun taakgebied. 

 

De masteropleiding is erop gericht studenten op 

te leiden die niet alleen voldoen aan de kwalifica-

ties voor de beroepsuitoefening van de apothe-

ker, maar tevens breed inzetbaar zijn binnen alle 

geledingen van het farmaceutisch werkveld zoals 

bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, het 

farmaceutische onderzoekveld, de overheid en 

het onderwijs. Hoewel er geen eindtermen zijn 

opgesteld die zich specifiek richten op uitstroom 

naar andere werkvelden, zijn zij dermate breed 

dat uitstroom naar dergelijke werkvelden wel mo-

gelijk is. Ook biedt de inrichting van het onder-

wijsprogramma (zie standaard 2) voldoende mo-

gelijkheden voor studenten om zich verder in 

deze richtingen te verdiepen of te specialiseren. 

Expliciete aandacht voor onderzoek en academi-

sche vaardigheden naast aandacht voor professi-

onele en beroepsspecifieke vaardigheden is 

daarom een belangrijk kenmerk van het pro-

gramma. De opleiding stelt in de zelfevaluatie dat 

zij met het Utrechtse profiel een middenpositie 

inneemt in het aanbod van de masteropleidingen 

Farmacie; de opleiding zet de zorg en de positie 

van apothekers als behandelaar meer centraal 

dan de opleiding van de Rijksuniversiteit Gronin-

gen, maar biedt anderzijds vanaf de start van de 

masteropleiding een uitgebreider perspectief op 

andere wetenschappelijke functies binnen de far-

maceutische wetenschappen dan de Leidse oplei-

ding.  

 

De eindtermen van de opleiding sluiten nauw aan 

bij de eindtermen zoals opgenomen in het lande-

lijke raamplan. Deze eindtermen zijn gemodel-

leerd naar het Canadese CanMEDS competentie-

raamwerk, analoog aan de eindtermen voor zo-

wel de opleiding geneeskunde als voor de ver-

volgopleidingen tot openbaar apotheker specia-

list en ziekenhuisapotheker. De eindtermen wor-

den daarbij omschreven als competenties voor de 

vijf taakgebieden van de apotheker: productzorg, 

patiëntenzorg, medicatiebeleid, kwaliteitszorg en 

onderzoek & innovatie. In het farmaceutisch mo-

del zijn zeven competentiegebieden benoemd 
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met als kerncompetentie de farmaceutische des-

kundigheid.  

 

Door middel van deelname aan internationale 

conferenties en bezoek aan buitenlandse oplei-

dingen is het management op de hoogte van in-

ternationale ontwikkelingen en best practices en 

kan zij de opleiding spiegelen aan andere inter-

nationale farmacieopleidingen.  

 

Met het masterdiploma Farmacie kan een afge-

studeerde zich inschrijven in het BIG-register (re-

gister voor Beroepen in de Individuele Gezond-

heidszorg) en mag de titel apotheker worden ge-

voerd. De afgestudeerde heeft hiermee toegang 

tot de vervolgopleidingen tot openbaar apothe-

ker specialist en tot ziekenhuisapotheker. Ook 

kwalificeert het masterdiploma voor een 

wetenschappelijke vervolgopleiding (eventueel 

leidend tot promotie).  

 

Overwegingen 

De eindtermen van de opleiding zijn sterk ver-

want aan de eindtermen in het Raamplan Farma-

cie 2016 en komen in de opvatting van de visita-

tiecommissie overeen met de oriëntatie en het ni-

veau van een wo-masteropleiding. De opleiding 

onderhoudt voldoende contacten met het (in-

ter)nationale farmaceutisch werkveld.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende. 

 

 

  



28 Universiteit Utrecht 

2. Onderwijsleeromgeving  

 
De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de onderwijs-

leeromgeving als goed. De eindtermen van de opleiding zijn adequaat vertaald in een samenhangend on-

derwijsprogramma. Door twee instroommomenten is het mogelijk om het onderwijsprogramma flexibel te 

volgen en is er sprake van een studeerbaar programma. Het onderwijs rond leiderschap en organisatie en 

rond interdisciplinair werken kan worden versterkt. De vormgeving van het onderwijsprogramma kenmerkt 

zich door kleinschaligheid en activerend onderwijs. De opleiding biedt een goede structuur met vijf co-

schappen waarin de student een gevarieerde ervaring opdoet. De samenhang tussen de coschappen en het 

cursorisch onderwijs is goed. De omvang van het personeel is toereikend voor de inhoudelijke, onderwijs-

kundige en organisatorische realisatie van het programma. Het aantal in te zetten docenten is passend. Er 

is ruim aandacht voor docentprofessionalisering, zowel in de vorm van scholing van docenten als door de 

mogelijkheden voor een onderwijscarrière. 

 

 

Bevindingen 

 

Onderwijskundige uitgangspunten  

In 2016 is een nieuw programma gestart van de 

masteropleiding Farmacie. In het studiejaar 2018-

2019 biedt de opleiding voor het eerst het derde 

jaar van dit nieuwe programma aan. Dit laatste 

jaar is nog in ontwikkeling. 

 

Eén van de kenmerken van het nieuwe pro-

gramma is de keuze voor onderwijsvormen waar-

bij de inhoud van het programma geïntegreerd 

en context-gerelateerd wordt aangeboden. Het 

geneesmiddel en goed geneesmiddelgebruik zijn 

de leidende thema’s in het onderwijs. De oplei-

dingen plaatsen voorbeelden in de context van 

farmaceutisch onderzoek en de apothekersprak-

tijk. 

 

In het nieuwe programma hebben de diverse 

groot- en kleinschalige onderwijsvormen uit het 

oude programma wederom een plaats gekregen, 

zoals projectonderwijs, casusbesprekingen, prac-

tica en hoorcolleges. Voor alle onderwijsvormen 

beoogt de opleiding dat ze op een student-acti-

verende wijze worden vormgegeven en dat het 

leerproces ertoe uitnodigt dat de student reflec-

teert op de inhoud en deze gebruikt voor kennis-

constructie. Naast de ‘klassieke’ onderwijsvormen 

passen de opleidingen ook innovatieve onder-

wijsmethoden toe, zoals learning analytics, flip-

the-classroom, blended learning, online learning, 

E-learning, kennisclips en creative media and 

game technology.  

 

De studenten spraken zich in het gesprek met de 

visitatiecommissie zeer positief uit over de active-

rende en kleinschalige inrichting van het onder-

wijs. Ook vinden zij dat de opleiding bij de in-

richting van het nieuwe onderwijs goed oog heeft 

voor de evaluatie en borging van de kwaliteit. 

Studenten voelen zich gehoord in diverse evalua-

ties en krijgen goed teruggekoppeld wat de op-

leiding doet met suggesties voor verbetering, ga-

ven zij aan. 

 

In een presentatie is aan de visitatiecommissie, bij 

wijze van voorbeeld, toegelicht hoe de uitgangs-

punten in het onderwijs zijn vertaald in de keuze-

cursus Pharmaceutical Humanities. In deze cursus 

komen ethiek, wetgeving en geschiedenis van de 

farmacie samen. Studenten kiezen dit onderwijs 

om te werken rond hedendaagse dilemma’s. De 

studenten bepalen samen met de docent het 

hoofdthema en de inrichting van deze cursus op 

basis van de leerdoelen. Gekozen thema’s zijn bij-

voorbeeld dure medicijnen of de circulaire eco-

nomie (o.a. rekening houden met duurzaamheid 

en milieu). Onderwijskundigen ondersteunen de 

docenten en de studenten bij de vormgeving van 

de keuzecursus. Het eindproduct is een individu-

eel essay. De studenten werken gedurende de 
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gehele periode aan dit essay, waarbij de docenten 

en studenten gedurende de gehele ontwikkeling 

feedback kunnen geven via de online leeromge-

ving. Studenten spreken zich in evaluaties positief 

uit over dit keuzeonderwijs. 

 

Programma  

De masteropleiding Farmacie bestaat uit een 

driejarig programma van 180 EC met daarin ver-

plicht cursorisch onderwijs, keuzecursussen, een 

onderzoeksproject, coschappen en een keuze-

stage. Studenten kunnen zowel in september als 

in februari instromen. Er is geen onderscheid in 

de opbouw van het programma tussen beide in-

stroommomenten; alle cursussen worden dus 

(ten minste) twee keer per jaar aangeboden. 

 

Het programma is zo opgezet dat leren en wer-

ken steeds meer worden geïntegreerd. Het eerste 

jaar van het nieuwe programma geeft studenten 

derhalve de kans om kennis te maken met de 

volle breedte van de farmacie, inclusief coschap-

pen. De vaardigheden zijn volledig geïntegreerd 

in het cursorisch onderwijs, dat wil zeggen dat 

een cursus alleen met goed gevolg kan worden 

afgesloten als de betreffende vaardigheden met 

een voldoende zijn afgerond. 

 

Het gezamenlijk onderwijs met geneeskundestu-

denten is beperkt. Alle studenten volgen circa één 

week onderwijs met studenten Geneeskunde 

rondom het thema Polyfarmacie. Daarnaast kun-

nen de studenten op vrijwillige basis deelnemen 

aan lessen Klinisch redeneren en kunnen maxi-

maal acht studenten per jaar deelnemen aan de 

Interprofessionele leerafdeling. Ook komen stu-

denten waar mogelijk tijdens hun klinische sta-

ges/coschappen in aanraking met studenten uit 

andere (medische) opleidingen.  

 

Studenten kunnen met twee keuzecursussen, het 

onderzoeksproject en de keuzestage ongeveer 

30% naar eigen keuze invullen. Het is voor stu-

denten mogelijk de keuzecursussen, de cursussen 

Therapeutische eiwitten en Therapie van oncolo-

gische aandoeningen en het onderzoeksproject 

in de door de student gewenste volgorde af te 

leggen. Voor alle studenten geldt dat het onder-

zoeksproject en de keuzestage een gelegenheid 

bieden zich internationaal te oriënteren. Dit wordt 

door de opleiding gestimuleerd en circa 30% van 

de masterstudenten volgt tijdens de masteroplei-

ding Farmacie het onderzoeksproject of de keu-

zestage dan ook in het buitenland. Studenten ga-

ven in het gesprek met de visitatiecommissie aan 

dat zij het aanbod in het keuzeonderwijs waarde-

ren. Het is echter niet altijd mogelijk om de ge-

wenste keuze te volgen, vooral bij studenten die 

onderdeel zijn van een klein februaricohort. 

 

In de opleiding speelt het portfolio en het tuto-

raat een belangrijke rol in de academische en pro-

fessionele ontwikkeling van de student. De stu-

dent wordt hierbij begeleid door een tutor die ge-

sprekken voert met de student over het portfolio 

en de resultaten van de beoordelingen. Daarnaast 

speelt de tutor een rol in de oriëntatie op keuze-

mogelijkheden binnen het programma en voor-

bereiding op de arbeidsmarkt. Er zijn verplichte 

tutorgroep bijeenkomsten en halfjaarlijks indivi-

duele gesprekken. De student reflecteert op zijn 

ontwikkeling in de zeven competentiegebieden 

aan de hand van feedback van derden (medestu-

denten, docenten, coschapbegeleiders). Om deze 

ontwikkeling over de jaren heen zichtbaar te ma-

ken, is er een competentiematrix in het e-portfo-

lio SCORION. De tutor stelt elk studiejaar vast of 

de student voldoet aan de geformuleerde com-

petenties. Hieraan zijn studiepunten gekoppeld. 

 

Het Honours Programme Innovation in Pharmacy 

is een individueel programma met een totale om-

vang van 25 EC dat bestaat uit extra verdieping 

door uitdagende opdrachten in cursussen naar 

keuze (10 EC) en verbreding door het opzetten 

van een eigen project naar keuze (individueel of 

in een groep) en het organiseren van symposia in 

samenwerking met het Honours Programme 

Pharmaceutical Sciences van de bacheloroplei-

ding Farmacie (10 EC). Daarnaast kiezen de stu-

denten een verdiepende opdracht in het kader 

van het onderzoeksproject, ofwel een klinisch 
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project (5 EC). De top 15% van de studentenpo-

pulatie wordt expliciet uitgenodigd om te sollici-

teren voor het honours programme. Daarnaast 

mag iedereen solliciteren die gemotiveerd is en 

zichzelf een geschikte kandidaat vindt voor dit 

programma. Selectie vindt plaats op basis van 

motivatie en studieresultaten. Jaarlijks nemen 

circa vijf studenten deel aan het honours pro-

gramme. 

 

De visitatiecommissie heeft de aandacht voor 

productzorg in de opleiding aan de orde ge-

bracht in het gesprek met het management. Zij 

vroeg zich af of de balans tussen productzorg en 

patiëntzorg passend is. Het management gaf aan 

dat de patiëntzorg en de productzorg vooral in 

het tweede en derde studiejaar geïntegreerd 

wordt aangeboden. In de cursussen in het begin 

van de masteropleiding staan patiëntzorg en pro-

ductzorg apart van elkaar centraal. Studenten met 

affiniteit voor één van beide deelgebieden kun-

nen zich hier in de keuzeruimte meer op speciali-

seren. Het management gaf aan de visitatiecom-

missie aan dat zij de verhouding in de opleiding 

passend vinden, waarbij de integratie van beide 

gebieden een bewuste keuze is, ook naar aanlei-

ding van aanbevelingen hieromtrent van de vo-

rige visitatiecommissie. 

 

De studenten spraken zich naar de visitatiecom-

missie positief uit over de inrichting van het on-

derwijsprogramma. Volgens hen is er sprake van 

een uitdagend programma met een actuele in-

houd en is er een goede integratie van deelgebie-

den. Enkele studenten gaven aan dat zij vinden 

dat de nadruk te veel op de openbare farmacie 

ligt en (daardoor) minder op bijvoorbeeld de in-

dustrie en het ziekenhuis. Ook missen zij onder-

wijs rond de beleidsmatige en financiële kant van 

het werken als apotheker. Verder gaven ze aan 

dat de inhoudelijke verdieping van het gezamen-

lijke onderwijs met studenten Geneeskunde kan 

worden versterkt. 

 

Farmaceutische coschappen 

In het eerste en het derde jaar worden de co-

schappen gelopen in een openbare apotheek; in 

het tweede jaar wordt het cursorisch onderwijs 

gecombineerd met een coschap in de ziekenhuis-

apotheek. Aan het einde van het derde jaar vindt 

het eindcoschap plaats waarbij studenten gedu-

rende tien weken volledig werken en leren in een 

openbare apotheek, poliklinische apotheek of 

ziekenhuisapotheek.  

 

De opleiding biedt het cursorisch onderwijs geïn-

tegreerd aan met de coschappen in alle jaren van 

de masteropleiding. Tijdens de visitatie is toege-

licht dat de vrijblijvendheid van de stages ten op-

zichte van het vorige onderwijsprogramma sterk 

is teruggebracht. Studenten krijgen per week één 

of meerdere opdrachten om uit werken tijdens 

een coschap, die aansluit bij het thema van het 

cursorisch onderwijs. De opleiding heeft de kwa-

liteit van de opdrachten geëvalueerd na de eerste 

coschappen. De opdrachten zijn naar aanleiding 

daarvan concreter beschreven; zij bleken vaak 

multi-interpretabel.  

 

Om studenten voor te bereiden op het coschap 

in het eerste jaar maken studenten kennis met de 

klinische beroepspraktijk in een apotheekgame. 

Hier is sprake van een reële setting maar onder 

volledig gecontroleerde omstandigheden. Stu-

denten spraken zich tegenover de visitatiecom-

missie zeer positief uit over de apotheekgame: zij 

voelden zich mede dankzij deze game goed toe-

gerust voor het eerste coschap. Coschapbegelei-

ders waar de visitatiecommissie mee sprak beves-

tigden dit; zij waarderen de kennis en vaardighe-

den van de studenten die voor het eerst een co-

schap lopen. 

 

De plaatsing van studenten en het bewaken van 

de kwaliteit van de coschappen is belegd bij het 

Utrecht Pharmacy Practice network for Education 

and Research (UPPER). Dit netwerk monitort of de 

coschapplaatsen in de openbare apotheek vol-

doen aan een geformuleerde set met minimum-

eisen. Incidenteel neemt de opleiding afscheid 

van coschapplaatsen, indien zij niet voldoen aan 

de gestelde eisen. Er vinden echter geen stan-

daard audits plaats.  
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Op dit moment stelt de opleiding geen mini-

mumeisen aan de coschapplaatsen in de zieken-

huisapotheek, aangezien er landelijk een tekort 

aan dergelijke plaatsen is. Recent hebben de op-

leidingsdirecteuren contact gehad met de Neder-

landse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 

(NVZA) om tot een gezamenlijk actieplan voor het 

te beperkte aantal coschapplaatsen in Neder-

landse ziekenhuizen te komen. Het lobbyen bij 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap (OCW) voor werkplaatsgelden, analoog aan 

de medische opleidingen, is onderdeel van dit 

plan. 

 

De visitatiecommissie heeft de scholing en bege-

leiding van coschapbegeleiders door de oplei-

ding ter sprake gebracht in verschillende ge-

sprekken. De opleiding organiseert trainingen 

apart voor openbare en ziekenhuisapotheken. De 

opleiding is bezig met de ontwikkeling van een 

module over het geven van feedback in coschap-

pen. 

 

Instroom en rendement 

De jaarlijkse instroom in de masteropleiding Far-

macie fluctueerde de afgelopen jaren tussen 120 

en 150 studenten. Sinds de vorige visitatie is een 

toename te zien in aanmeldingen voor de master-

opleiding Farmacie in Utrecht door studenten 

met een ander universitair bachelordiploma zoals 

Farmaceutische Wetenschappen of Biomedische 

Wetenschappen. Zij doorlopen net als studenten 

met een hbo-diploma Biologie en Medisch Labo-

ratoriumonderzoek eerst een premasterpro-

gramma dat individueel wordt vastgesteld door 

de toelatingscommissie. Een andere groep die 

zich via de zij-instroom voor de masteropleiding 

Farmacie aanmeldt, zijn apothekers met een bui-

tenlands apothekersdiploma dat niet in Neder-

land erkend wordt. Voor hen geldt dat zij de pro-

cedure volgen via de Commissie Buitenslands Ge-

diplomeerden Volksgezondheid van het ministe-

rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de 

meeste aanvragen geldt dat in Nederland een 

premastertraject en de volledige masteropleiding 

gevolgd moeten worden voordat deze 

buitenlandse apothekers zich in Nederland apo-

theker mogen noemen. Ook voor deze studenten 

wordt het premasterprogramma individueel vast-

gesteld door de toelatingscommissie.  

 

Het rendement van de masteropleiding waar-

deert de opleiding in de zelfevaluatie als goed. 

Circa 80% van de studenten rondt de opleiding 

binnen de nominale studieduur plus één jaar af. 

Het aantal studenten dat geheel met de opleiding 

stopt, bedroeg de afgelopen jaren tussen de zes 

en dertien per jaar. De opleiding kan nog niet na-

gaan wat het effect van het nieuwe programma 

op de rendementen is, omdat de eerste studen-

ten die dit programma volgen afstuderen aan het 

eind van het studiejaar 2018-2019.  

 

Met ingang van het nieuwe onderwijsprogramma 

heeft de opleiding een niet-bindend studieadvies 

ingesteld: positief (45 of meer EC), negatief (min-

der dan 30 EC) of een advies waarin twijfel wordt 

uitgesproken (30 tot 45 EC). Het advies heeft als 

doel om studenten die onvoldoende presteren 

binnen de opleiding tijdig in het vizier te krijgen 

om hen beter te kunnen begeleiden binnen de 

studie of in de overgang naar een andere oplei-

ding. Studenten ontvangen het advies aan het 

eind van hun eerste studiejaar. 

 

Personeel 

Docenten zijn aangesteld bij het departement 

Farmaceutische Wetenschappen. De totale om-

vang van het wetenschappelijk onderwijsperso-

neel van het departement is 55 fte. Hiervan is 19 

fte voor de masteropleiding Farmacie toegekend. 

 

Voor de meerderheid van de docenten geldt dat 

zij betrokken zijn bij het onderzoek van de afde-

ling of werkzaam zijn in de beroepspraktijk als 

apotheker. Docenten met een 100% onderwijs-

aanstelling die niet werkzaam zijn in de beroeps-

praktijk (ca. 40% van alle docenten) houden voe-

ling met het onderzoek door het bijwonen van 

onderzoeksbijeenkomsten van de afdelingen, het 

mede-begeleiden van aio’s en/of het zelf doen 

van onderwijskundig onderzoek. 
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De studenten spraken zich naar de visitatiecom-

missie positief uit over de kwaliteit van de docen-

ten. Zij zijn in staat om het kleinschalige onderwijs 

op een activerende wijze in te richten, en zijn zeer 

toegankelijk. Wel gaven zij aan dat de kwaliteit 

van de docenten wisselt, waarbij enkele ingezette 

jonge docenten volgens hen nog niet altijd goed 

voldeden. 

 

Voorzieningen en begeleiding 

De onderwijsruimten die de opleiding voor haar 

cursussen gebruikt zijn hoorcollege-,  

werkgroep-, practicum- en computerleerzalen. 

De grootte van de ruimtes is verschillend en past 

bij de onderwijsvorm en de groepsgrootte. Voor 

het communicatieonderwijs en de cursus Farma-

cie in praktijk (gesimuleerde apotheken) zijn spe-

cifieke ruimtes ingericht.  

 

De opleiding heeft een niet-bindend studieadvies 

geïntroduceerd. Hierdoor heeft de opleiding be-

ter zicht op de studievoortgang in het eerste jaar 

en kunnen studenten eerder de juiste begeleiding 

krijgen dan voorheen. 

 

De studenten worden begeleid door een tutor. De 

tutor voert gesprekken met de student over zijn 

ontwikkeling op basis van zijn portfolio en de re-

sultaten van de beoordelingen (zie ook standaard 

3). Daarnaast speelt de tutor een rol in de oriën-

tatie op de keuzemogelijkheden in het curriculum 

en de voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

 

Uit de gesprekken met de visitatiecommissie 

blijkt dat de opleiding oog heeft voor de begelei-

ding van studenten met een migratieachter-

grond, die een groot deel van de studentenpopu-

latie vormen. Om deze groep optimaal te berei-

ken, organiseert de opleiding bij de introductie-

dag bijvoorbeeld ‘thee met taart’ in plaats van 

een borrel en heeft de opleiding het introductie-

feest niet meer verplicht voor nieuwe studenten. 

In evaluatiegesprekken betrekt de opleiding be-

wust de verschillende groepen studenten. Bij het 

werken in groepen zorgt de opleiding voor een 

mix van studenten met verschillende culturele 

achtergronden. Uit evaluaties blijkt dat studenten 

daardoor meer in contact komen en blijven met 

studenten waar zij anders niet of minder mee om-

gegaan zouden zijn. 

 

Overwegingen 

 

Inhoud en vormgeving programma 

De eindtermen van de opleiding zijn volgens de 

visitatiecommissie adequaat vertaald in het on-

derwijsprogramma. De visitatiecommissie stelt 

vast dat de opleiding een logische volgorde in het 

onderwijs hanteert en samenhangende cursussen 

aanbiedt. Onder andere uit de gehanteerde lite-

ratuur blijkt het masterniveau van het onderwijs. 

De commissie waardeert de vrije ruimte in het 

programma; studenten kunnen zich zo specifiek 

op één van de taakgebieden richten of zich juist 

breed ontwikkelen.  

 

Door twee instroommomenten is het mogelijk 

om het onderwijsprogramma flexibel te volgen 

en is er sprake van een studeerbaar programma. 

De visitatiecommissie stelt vast dat mede door de 

onevenredige verdeling over de twee instroom-

momenten studenten niet altijd terecht kunnen in 

het gewenste keuzevak. De visitatiecommissie 

waardeert de aandacht van de opleiding om te 

komen tot een betere verdeling van studenten 

over de twee instroommomenten.  

 

De visitatiecommissie vraagt aandacht voor on-

derwijs rond leiderschap en organisatie. Dit is vol-

gens studenten niet optimaal. Daarnaast is dit een 

onderdeel in het Raamplan Farmacie 2016 (com-

petentie 6). De opleiding dient dus zorg te dragen 

voor onderwijs rond dit thema, eventueel in het 

keuzeaanbod. De commissie vindt het in dit kader 

positief dat er wordt gezocht naar mogelijkheden 

voor het inrichten van een keuzevak rond entre-

preneurship voor de masteropleidingen Life Sci-

ences.  

 

De aandacht voor interdisciplinair werken en le-

ren kan volgens de visitatiecommissie worden 

versterkt. De opleiding zou hiertoe verplichte op-

drachten in de coschappen kunnen opnemen, bij-

voorbeeld rond het meelopen met andere 
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zorgprofessionals als huisartsen en verpleegkun-

digen. Daarnaast dient de opleiding het onderwijs 

met studenten Geneeskunde te heroverwegen en 

te optimaliseren. De visitatiecommissie stelt vast 

dat de opleiding dit zelf ook onderkent en naar 

oplossingen zoekt, bijvoorbeeld in overleg tussen 

de opleidingsdirecteuren van de verschillende 

medische opleidingen.  

 

De keuzes die de opleiding in haar profilering 

heeft gemaakt, ziet de visitatiecommissie in de 

vormgeving van het onderwijsprogramma terug. 

De regelmatige inzet van kleinschalige werkvor-

men is volgens de visitatiecommissie een sterk, 

aansprekend kenmerk. Er is veel persoonlijke aan-

dacht voor de studenten en er is sprake van acti-

verend onderwijs. 

 

De commissie spreekt haar waardering uit voor 

het honours programme in de masteropleiding. 

Zo kunnen excellente studenten niet alleen in de 

bacheloropleiding maar ook de masterfase meer 

uitgedaagd worden. Het honours programme is 

goed ingebed in het reguliere programma Farma-

cie, constateert de visitatiecommissie.  

 

Coschappen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

een goede structuur met vijf coschappen heeft in-

gericht, waarbij de studenten gevarieerde erva-

ring opdoet. De samenhang tussen de coschap-

pen en het cursorisch onderwijs is goed. De stu-

denten worden goed voorbereid op het eerste 

coschap, mede door de simulatieapotheek.  

 

De visitatiecommissie is het met de opleiding 

eens dat de kwaliteitszorg van de coschapplaat-

sen blijvende en verdere aandacht verdient aan-

gezien er op dit moment geen standaard audits 

plaatsvinden. Daarnaast vraagt de visitatiecom-

missie aandacht voor de kwaliteitsbewaking van 

de ziekenhuisapotheken. De opleiding zal vanaf 

eind 2018 zorg dragen voor een versterking van 

de kwaliteitszorg, stelt de visitatiecommissie vast.  

De visitatiecommissie geeft de opleiding ter over-

weging mee om waar mogelijk aandacht te be-

steden aan de matching tussen de student en het 

eindcoschap, om een optimaal leereffect in de 

eindperiode te realiseren en een betere aanslui-

ting op de beoogde carrière. De opleiding kan 

hierbij denken aan bijvoorbeeld het uitvoeren van 

sollicitaties. 

 

Personeel 

De omvang van het personeel is toereikend voor 

de inhoudelijke, onderwijskundige en organisato-

rische realisatie van het programma. Het aantal in 

te zetten docenten is voldoende. De commissie 

spreekt haar bijzondere waardering uit voor de 

ruime aandacht voor docentprofessionalisering, 

zowel met scholing van docenten als met carriè-

remogelijkheden binnen het onderwijs.  

 

Opleidingsspecifieke voorzieningen 

De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn 

toereikend voor de realisatie van het programma. 

De begeleiding door tutoren van studenten be-

vordert de studievoortgang en sluit aan bij de be-

hoefte van studenten.  

 

Conclusie 

Volgens de visitatiecommissie maken het pro-

gramma, het personeel en de opleidingsspeci-

fieke voorzieningen het voor de instromende stu-

denten goed mogelijk de beoogde eindkwalifica-

ties te realiseren. De opleiding is gericht op de 

apotheker als zorgverlener, maar biedt daarnaast 

veel vrije ruimte voor studenten om zich te be-

kwamen in andere academische functies binnen 

het farmaceutisch beroepenveld. De keuzes die 

de opleiding in haar profilering heeft gemaakt, 

ziet de visitatiecommissie duidelijk in de vormge-

ving en inhoud van het onderwijsprogramma te-

rug. De inzet van kleinschalige werkvormen van 

de opleiding is volgens de visitatiecommissie een 

sterk, aansprekend kenmerk. Deze overwegingen 

in ogenschouw nemend, beoordeelt de commis-

sie deze standaard als goed.
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3. Toetsing 

 
De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de toetsing als 

voldoende. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing met een passende variatie aan 

toetsvormen. De kwaliteit van de toetsing en beoordeling is geborgd, mede door de inzet van de goed 

functionerende toetsbeoordelingscommissie en examencommissie. Daarnaast hebben de docenten exper-

tise op het terrein van toetsing en beoordeling. De inzet van kwaliteitsborgende middelen zoals toetsma-

trijzen en peer review bij de toetsconstructie zorgt mede voor een valide beoordeling. De beoordeling van 

de beheersing van competenties in de coschappen verdient nadere aandacht. 

 

 

Bevindingen 

 

Systeem van toetsen 

De masteropleiding hanteert de volgende toets-

vormen:  

• Individuele schriftelijke toetsen om met 

name theoretische kennis en inzichten te 

toetsen, zowel in ’gesloten boek’ als in ‘open 

boek’ vorm. Deze toetsing vindt voorname-

lijk plaats op papier, hoewel ook met digitaal 

toetsen wordt geëxperimenteerd. 

• Mondelinge toetsen om klinisch redeneren 

te toetsen. 

• Mondelinge communicatietoetsen om de 

vaardigheden op het gebied van monde-

linge communicatie met de patiënt en/of de 

arts te toetsen. 

• Schriftelijke communicatietoetsen. 

• Praktische (bereidings)vaardigheden.  

• Beoordeling van schriftelijke verslagen (indi-

vidueel of groepswerk). 

• Beoordeling van presentatievaardigheden.  

• Beoordeling van functioneren tijdens co-

schappen. 

• Portfoliogesprekken voor de beoordeling 

van zelfreflectie ten aanzien van persoonlijke 

en professionele ontwikkeling, met name op 

de competentiegebieden die niet of niet 

makkelijk met een van de bovengenoemde 

toetsvormen kunnen worden getoetst. 

 

De studenten waar de visitatiecommissie mee 

sprak, gaven aan dat zij de wijze van toetsing pas-

send vinden bij het onderwijs. Zij krijgen van te-

voren informatie over de wijze van toetsing via de 

cursuswijzer en krijgen meestal oefentoetsen 

aangeboden.  

 

De visitatiecommissie heeft in verschillende ge-

sprekken gesproken over de kwaliteit van de be-

oordelingen in de coschappen. De beoordelaars 

scoren in de verschillende coschappen de studen-

ten op de competenties op een schaal van 1 tot 

5. Het is lastig gebleken voor de beoordelaars om 

te bepalen op welk niveau de studenten dienen 

te functioneren in de verschillende fasen van de 

opleiding. De beoordelaars geven eerstejaars stu-

denten bijvoorbeeld vaak al de score 4, hetgeen 

het streven is voor het einde van het derde jaar. 

De opleiding denkt na over een verfijning van de 

beoordelingssystematiek, zodat een passendere 

beoordeling voor de coschappen in alle fasen 

ontstaat en de ontwikkeling van de student meer 

zichtbaar wordt. 

 

Borging van toetskwaliteit 

De opleiding gebruikt het facultair toetsbeleids-

plan als basis voor het toetsbeleid en toetsplan 

van de opleiding.  

 

De School of Pharmacy heeft een eigen examen-

commissie. De examencommissie controleert de 

schriftelijke toetsen (toets, antwoordsleutels, 

toetsmatrijs en toetsanalyse). Tevens neemt de 

examencommissie jaarlijks een steekproef uit de 

verslagen van het onderzoeksproject. Verslagen 

worden ‘blind’ door twee leden van de examen-

commissie beoordeeld en hun oordeel wordt ver-

geleken met de beoordeling door de examinator.  
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Om fraude en plagiaat op te sporen worden 

schriftelijke werkstukken, waaronder het verslag 

van het onderzoeksproject, stelselmatig via Epho-

rus ingeleverd. De examencommissie besluit in 

voorkomende gevallen of er sprake is van een de-

lict en bepaalt de sancties. 

 

De betrouwbaarheid van de beoordeling van 

mondelinge toetsen wordt geborgd doordat er 

twee docenten bij de beoordeling zijn betrokken 

en de beoordeling van de verschillende docen-

tenparen met elkaar worden vergeleken. De do-

centen werken met een gedetailleerde rubric en 

krijgen uitgebreide instructies. De validiteit en 

doelmatigheid van de mondelinge toetsen zullen 

in de komende periode nader door de examen-

commissie worden onderzocht. 

 

Overwegingen 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

beschikt over een adequaat systeem van toetsing 

en beoordeling. De toetsvormen sluiten aan bij de 

leerdoelen, die geformuleerd zijn als competen-

ties. Er is een goede variatie in toetsvormen.  

 

De validiteit en de betrouwbaarheid van de mon-

delinge toetsing wordt goed geborgd. Enkele be-

oordelingscriteria in de mondelinge communica-

tietoetsen kunnen nader worden uitgewerkt voor 

een objectievere beoordeling. Bij de rubrieken 

farmacotherapie kan bijvoorbeeld worden be-

noemd welke elementen studenten in het contact 

met de patiënt benoemd moeten hebben voor 

een voldoende. 

 

De visitatiecommissie waardeert het gebruik van 

een multifunctioneel portfolio voor de beoorde-

ling van competenties in de coschappen en voor 

ondersteuning bij de begeleiding door de tuto-

ren. De opleiding zou volgens de commissie de 

ontwikkelingscomponent van het portfolio verder 

kunnen versterken waardoor de student een ac-

tieve en leidende rol heeft bij zijn ontwikkeling.  

 

Bij de beoordeling van de coschappen behoeven 

het gebruiksgemak en de validiteit van de 

gebruikte competentiematrix verdere aandacht, 

stelt de visitatiecommissie vast. De visitatiecom-

missie adviseert om competenties te definiëren 

voor elk coschap of ten minste aan te geven welk 

niveau verwacht wordt op het einde van elk co-

schap, zodat de groei van studenten duidelijker 

wordt getoond over de coschappen heen.  

 

De commissie beveelt aan om het overleg met de 

masteropleidingen Farmacie in Groningen en Lei-

den over de coschappen ook te benutten voor 

mogelijke uniformering van (delen van) de beoor-

delingen in coschappen. Uiteraard zullen verschil-

len blijven bestaan, mede gezien de duur en de 

positie van het coschap in de programma’s, maar 

op aspecten die relevant en gemeenschappelijk 

zijn kan afstemming plaatsvinden zodat efficiën-

tere begeleiding en beoordeling kan plaatsvin-

den. De afstemming rond plaatsing in coschap-

pen is al opgestart tussen de drie opleidingen, 

stelt de visitatiecommissie vast. 

 

De commissie doet de suggestie om samen met 

de andere masteropleidingen Farmacie in Neder-

land te kijken naar mogelijkheden voor het invoe-

ren van een voortgangstoets, zoals bij de oplei-

ding Geneeskunde wordt gehanteerd. Met een 

dergelijke toets is het mogelijk voor zowel stu-

denten als docenten en management om zicht te 

krijgen op de groei van studenten door de jaren 

heen en mogelijke bijsturing door zowel de stu-

dent zelf als in het onderwijsprogramma. 

 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

de kwaliteit van de toetsing en beoordeling goed 

borgt. Er is opleidingsspecifiek toetsbeleid en er 

is een up-to-date toetsplan. Onder andere door 

de inzet van toetsmatrijzen, toets-analyses en ru-

brics worden examinatoren goed ondersteund bij 

de ontwikkeling en beoordeling van de toetsing, 

stelt de visitatiecommissie vast. Er is in de oplei-

ding voldoende toetsexpertise aanwezig. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie deze standaard als vol-

doende. 
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4. Gerealiseerde leerresultaten  
 
De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie de gereali-

seerde eindresultaten als voldoende. De opleiding beoogt studenten op masterniveau op te leiden die 

goed zijn voorbereid op één van de vervolgopleidingen of op een functie in het farmaceutische veld. De 

visitatiecommissie stelt op basis van de bestudering van onderzoeksprojecten en de gesprekken met prak-

tijkpartners en alumni vast dat de opleiding hierin slaagt. De opleiding kan het zicht op de carrièrepaden 

van afgestudeerden verder versterken door haar alumnibeleid uit te bouwen. 

 

 

Bevindingen 

 

Beoordeling gerealiseerde leerresultaten 

De eindtermen van de opleiding zijn verspreid 

over de verschillende cursussen. Welke cursus 

welke eindtermen toetst, is vastgelegd in het 

toetsplan van de opleiding. In het tweede jaar 

voeren de studenten een onderzoeksproject uit 

(30 EC). De studenten ronden het derde jaar van 

de opleiding af met een eindcoschap (15 EC). 

 

Aansluiting op arbeidsmarkt 

Uit de exitenquêtes blijkt dat studenten vinden 

dat ze goed zijn voorbereid op een vervolgoplei-

ding. De studenten die recent zijn afgestudeerd 

geven daarbij aan zich iets beter voorbereid te 

voelen voor de openbare farmacie dan voor de 

ziekenhuisfarmacie of een andere functie. Oplei-

ders van vervolgopleidingen gaven in gesprekken 

in aanloop naar de programmaverandering aan 

dat studenten vooral op het gebied van klinisch 

redeneren en het afnemen van een farmaceuti-

sche anamnese beter geschoold zouden moeten 

worden om aan te blijven sluiten bij de verande-

rende beroepsinvulling. Hier heeft de opleiding in 

het nieuwe programma gehoor aan gegeven. Bij 

recente bijeenkomsten rondom de klinische sta-

ges/coschappen bevestigen de opleiders dat stu-

denten nu in grote lijnen voldoende tot goed zijn 

voorbereid.  

 

Zodra de eerste studenten het gehele nieuwe 

programma hebben afgerond, zal de opleiding 

een onderzoek naar hun functioneren in het 

werkveld uitzetten. Uit de exitenquêtes blijkt dat 

66% op het moment van afstuderen reeds een 

baan heeft. Uit gegevens van de Universiteit 

Utrecht blijkt dat studenten Farmacie gemiddeld 

binnen/na een halve maand na hun afstuderen 

een baan gevonden hebben. In de exitenquête 

geeft ongeveer een derde aan een baan in de 

openbare apotheek te hebben of zoeken, onge-

veer een derde in het ziekenhuis en een derde el-

ders. De meeste genoemde werkplekken buiten 

de openbare farmacie en de ziekenhuisfarmacie 

waren in de farmaceutische industrie en het (pro-

motie)onderzoek.  

 

Overwegingen 

Om zich een oordeel te vormen over het eindni-

veau van de studenten, heeft de visitatiecommis-

sie vijftien recente onderzoeksprojecten gelezen 

(zie bijlage 5) en de beoordelingen van deze pro-

jecten ingezien. De visitatiecommissie stelt vast 

dat de projecten getuigen van het masterniveau. 

De beoordelingen door de examinatoren correle-

ren volgens de visitatiecommissie met de kwali-

teit van het werk.  

 

Enkele onderzoeksprojecten werden aan de visi-

tatiecommissie gepresenteerd als beknopt we-

tenschappelijk artikel, geschreven door meerdere 

auteurs. Hoewel deze artikelen blijk gaven van 

een zeer hoog niveau, wijst de visitatiecommissie 

de opleiding erop dat voor de navolgbaarheid 

van de kwaliteit van het werk van de individuele 

student, ook het eigen werk van de student dat 

voorafging aan het artikel als eindwerk dient te 

worden aangemerkt. De opleiding gaf in een 
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reactie hierop aan dat zij dit zelf ook heeft vast-

gesteld en hier in de toekomst zorg voor zal dra-

gen. 

 

Hoewel de beoordelingen door de examinatoren 

correleren met de kwaliteit van het werk kan de 

onderbouwing bij de eindoordelen in een aantal 

gevallen worden versterkt. De examinatoren ga-

ven aan dat zij gedurende het schrijfproces al 

veelvuldig feedback hebben gegeven aan de stu-

dent, en mede daarom niet meer op het beoor-

delingsformulier een onderbouwing verschaffen. 

De visitatiecommissie vindt het echter van belang 

dat het eindoordeel navolgbaar is. Hiertoe is het 

noodzakelijk dat een narratieve onderbouwing 

wordt gegeven. Voor de beoordeling van de on-

derzoeksprojecten in het nieuwe onderwijspro-

gramma zijn rubrics ontwikkeld. De visitatiecom-

missie waardeert deze concretisering ten op-

zichte van de oude beoordelingscriteria, maar 

wijst erop dat ook bij deze rubrics een narratieve 

onderbouwing van het oordeel een toegevoegde 

waarde heeft.  

 

De visitatiecommissie is er tijdens het visitatiebe-

zoek van overtuigd dat de twee beoordelaars on-

afhankelijk tot een oordeel komen. Dit is echter 

niet duidelijk zichtbaar op het beoordelingsfor-

mulier, aangezien slechts het gezamenlijke oor-

deel is ingevuld. De visitatiecommissie vraagt de 

opleiding aandacht te hebben voor de zichtbaar-

heid van de onafhankelijke oordelen bij de 

implementatie van de nieuwe beoordelingssyste-

matiek. 

De visitatiecommissie is van mening dat de oplei-

ding bij de ontwikkeling van het onderwijs van 

het derde jaar van het nieuwe programma ook de 

beoordeling van het eindcoschap dient toe te 

voegen aan de verzameling eindwerken die het 

eindniveau van de student weerspiegelt. Daartoe 

dient in de beoordelingscriteria van het eindco-

schap zichtbaar te zijn welke eindtermen daar op 

eindniveau worden getoetst en hoe tot een eind-

oordeel is gekomen. 

 

De alumni lichtten het leereffect van de opleiding 

duidelijk toe aan de visitatiecommissie. Alumni 

van de Masteropleiding Farmacie waarmee de vi-

sitatiecommissie sprak, voelden zich na de oplei-

ding toegerust voor de vervolgopleidingen open-

baar apotheker specialist of ziekenhuisapotheker. 

Ook op andere plekken binnen de farmaceutische 

sector kunnen afgestudeerden goed terecht. Stu-

denten beschikken over voldoende kwaliteit en 

niveau om deze vervolgopleiding te kunnen vol-

gen. De eerste studenten uit het nieuwe pro-

gramma zijn nog niet afgestudeerd. Pas als dit het 

geval is kan hun functioneren in het werkveld 

worden onderzocht. De opleiding is voornemens 

om hiertoe alumnibeleid in te stellen, naar de vi-

sitatiecommissie heeft begrepen. 

 

Bovenstaande overwegingen in ogenschouw ne-

mend, beoordeelt de visitatiecommissie deze 

standaard als voldoende.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
 

Deze notitie is volgens het NVAO-format opgesteld.  

 

em. prof. dr. Anton 

(Ton) F.P.M. de Goeij 

Ton de Goeij is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en in 2012 be-

noemd tot hoogleraar Curriculum Development. In 2011 ontving hij de Award for 

Education van de Faculteit Health Medicine & Life Sciences (UM). Tot 2014 was hij 

opleidingsdirecteur van de vier medische opleidingen van deze faculteit. Hij is 

daarnaast ruim 25 jaar internationaal adviseur curriculum development in o.a. 

Duitsland, Zwitserland, Egypte, El Salvador, Zuid-Afrika, Brazilië, USA, Verenigd Ko-

ninkrijk, Ierland, Indonesië en Saudi-Arabië. Ton was tot en met 2016 visiting pro-

fessor aan Hull York Medical School. 

Ton de Goeij was voorzitter en lid van verschillende visitatiecommissies: Master 

Oncology (VU Amsterdam, 2012 en 2017), Bachelor en Master Medical Technology 

(UTwente, 2013), Bachelor en Master Biomedical Sciences (VU Amsterdam, 2017), 

Bachelor and Master Geneeskunde (Radboud Universiteit Nijmegen en ULeiden, 

2017).  

prof. dr. V. (Veerle) Fou-

lon 

Veerle Foulon is hoogleraar Klinische Farmacologie en Farmacotherapie aan KU 

Leuven. Zij is vice-decaan van het faculteitsbestuur Farmaceutische Wetenschap-

pen, lid van de Faculteitsraad en POC van Farmaceutische Wetenschappen en lid 

van de Departementsraad Farmaceutische en farmacologische Wetenschappen. Zij 

is voormalig lid van het bestuur van PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe). 

Veerle Foulon publiceert en verzorgt onderwijs farmacotherapie, zelfzorgadvies en 

patiëntgerichte zorg in de bachelor en master. Zij coördineert de masterproef en 

is betrokken bij navorming voor apothekers. 

prof. dr. P.M.L.A. (Patri-

cia) van den Bemt 

Patricia van den Bemt is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Zij is bij-

zonder hoogleraar medicatieveiligheid aan Erasmus MC en begeleidt als promotor 

en co-promotor veel onderzoekstrajecten. Ook is zij verantwoordelijk voor meer-

dere onderzoeken op basis van tweede geldstroom, waaronder meerdere ZonMw 

beurzen. Zij publiceert en is betrokken bij het onderwijs (BKO gecertificeerd) bin-

nen Erasmus MC op het gebied van medicatieveiligheid. Daarnaast is zij actief in 

meerdere (internationale) commissies voor overheidsinstanties en in de industrie. 

Lydia Wolfs, BSc, stu-

dent-lid 

Lydia Wolfs heeft in 2016 haar Bachelor Psychobiology behaald en is sinds sep-

tember 2016 masterstudent aan de VU Master Management, Policy Analysis and 

Entrepreneurship in the Life and Health Sciences. Naast haar opleiding is zij sinds 

maart 2018 parttime werkzaam in de healthcare administration (oa DBC’s) op de 

financiële afdeling van het OLVG-ziekenhuis te Amsterdam. Tijdens haar studie 

heeft zij ervaring opgedaan in het opzetten en runnen van een eigen business. In 

de master was zij deelnemer aan het Indian Youth Parliament Pune, India, waar zij 

moderator em facilitator was van o.a. focusgroepen Indiase studenten. 

 

De commissie werd bijgestaan door drs. Linda van der Grijspaarde, extern secretaris, gecertificeerd door NVAO. 

 

Alle commissieleden hebben een verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ingevuld, ondertekend en 

deze zijn ingeleverd bij NVAO. 
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Bijlage 2 Programma visitatie 
 

26 november 2018 

 

8.30-8.45   Inloop 

8.45-9.45 overleg visitatiecommissie  

9.45-10.15 Management 

10.30-11.00   Showcase 

11.15-11.45 Kamer Farmacie van de UGS en examen-

commissie School of Pharmacy     

11.45-12.30 Lunch en toelichting portfolio 

12.30-13.15  Docenten bacheloropleiding en master-

opleiding Farmacie 

13.30-14.15 Studenten bacheloropleiding Farmacie    

14.30-15.15 Studenten masteropleiding Farmacie 

15.30-16.00 Alumni en werkveld 

16.00-16.15   Management (2e gesprek) 

16.15-17.45   Paneloverleg 

17.45-18.00   Terugkoppeling bevindingen 
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 Bijlage 3a Eindkwalificaties bacheloropleiding (2016) 
 

De kwalificaties van een afgestudeerde van de opleiding staan weergegeven in onderstaande eindtermen. 

De afgestudeerde dient kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes te bezitten zoals hieronder wordt ge-

specificeerd, op het niveau van een academische bachelor. 

 

Kennis en inzicht 

De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in: 

1. de chemische en de fysisch-chemische eigenschappen en analyse van laag- en hoogmoleculaire 

farmaca en farmaceutische hulpstoffen; 

2. het formuleren van geneesmiddelen en de daarmee samenhangende kwaliteitscriteria; 

3. de invloed van fysisch-chemische eigenschappen van chemische verbindingen op hun toepas-

baarheid als geneesmiddel; 

4. de aangrijpingspunten van farmaca in het lichaam, tot op moleculair niveau; 

5. de processen en factoren die een rol spelen bij de route en biologische lotgevallen van het ge-

neesmiddel en het beschikbaar gekomen farmacon in het lichaam; 

6. de pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan ziekten en de daarvoor relevante 

basale anatomie en fysiologie; 

7. de medicamenteuze behandeling van een aantal belangrijke aandoeningen, inclusief de achter-

gronden hiervan; 

8. gewenste en ongewenste effecten van geneesmiddelen op het biologisch systeem; 

9. de belangrijkste patiënt- en producteigenschappen die de effecten van geneesmiddelen kunnen 

beïnvloeden en de hierbij te gebruiken diagnostische meetmethoden; 

10. het proces van de ontwikkeling van geneesmiddelen; 

11. de opzet, meetmethoden en (statistische) gegevensverwerking van farmaceutisch onderzoek. 

 

Toepassen van kennis en inzicht 

De afgestudeerde 

12. kan kwalitatieve, kwantitatieve en statistische technieken in farmaceutisch onderzoek toepassen; 

13. is in staat een specifieke farmaceutische vraagstelling te definiëren, hypothesen op te stellen en 

verklaringen te vormen; 

14. is in staat farmaceutische gegevens te verkrijgen en kwalitatief en kwantitatief te analyseren; 

15. heeft in een afstudeerproject aangetoond in staat te zijn de verworven kennis, inzichten en vaar-

digheden toe kunnen te passen voor het volgens de empirische cyclus oplossen van vraagstuk-

ken binnen het farmaceutisch vakgebied. 
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Oordeelsvorming 

De afgestudeerde 

16. heeft kennis en inzicht in de contextuele positie van het farmaceutisch wetenschapsgebied als 

zodanig, d.w.z. vanuit een wetenschapsfilosofisch en -historisch, ethisch en/of maatschappelijk 

besef; 

17. is in staat om farmaceutische, (analytisch-) chemische en biomedische vakliteratuur te lezen, te 

begrijpen en kritisch te beoordelen; 

18. is in staat verzamelde farmaceutische en biomedische gegevens op hun kwaliteit te beoordelen; 

19. is in staat een oordeel te vormen over farmaceutische vraagstukken, mede gebaseerd op het 

afwegen van relevante maatschappelijke, klinische, wetenschappelijke en ethische aspecten; 

20. is in staat bij farmaceutische vraagstukken verbindingen te leggen met naastliggende vakgebie-

den (bv. geneeskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde). 

 

Communicatie 

De afgestudeerde 

21. kan effectief en efficiënt doelgroepgericht mondeling en schriftelijk communiceren in het Ne-

derlands en Engels; 

22. kan mondeling en schriftelijk rapporteren over onderzoek; 

23. kan inhoudelijk bijdragen aan een wetenschappelijke discussie; 

24. kan een beargumenteerde mening vormen en deze verdedigen; 

25. is in staat om in groepsverband te functioneren. 

 

Leervaardigheden 

De afgestudeerde 

26. is in staat om zelfstandig en doelgericht kennis en inzicht te verwerven aangaande voor hem of 

haar nieuwe farmaceutische vraagstukken; 

27. kan functioneren op academisch werk- en denkniveau; kan en wil dit niveau blijvend ontwikke-

len; 

28. is in staat om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op het vakgebied en is in 

staat om deze bij te houden en toe te passen; 

29. kan multidisciplinair denken en verbanden leggen tussen de verschillende disciplines; 

30. kan reflecteren op eigen ontwikkeling en studieloopbaan om weloverwogen keuzes te maken 

voor een vervolgtraject; 

31. kan reflecteren op het eigen handelen en (peer) feedback geven, ontvangen en verwerken; 

32. laat professioneel gedrag zien binnen het farmaceutisch en beroepspraktijk-gericht onderwijs en 

onderzoek. 
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Learning goals CPS 

The graduate has knowledge of and insight into: 

1. the most important processes and mechanisms involved in the disease processes; 

2. the different levels of organization (molecules, cells, tissues and organisms) and their interac-

tions, in humans and animals; 

3. the major clinical pharmacological, epidemiological and (bio)-analytical research methods and 

techniques used in pharmaceutical research.; 

4. methodology and statistical methods, relevant for pharmaceutical research; 

5. the main groups of pharmaceuticals, their chemical and physical properties and their mecha-

nism of action at the molecular and cellular level; 

6. the processes and theories that play a role in the metabolism, pharmacokinetics and pharmaco-

dynamics of pharmaceuticals and other xenobiotics; 

7. routes of administration of medicines, and the influence of chemical and physical properties of 

pharmaceuticals on their storage condition and expiration date; 

8. social and ethical issues of pharmaceutical research, such as medical ethics (medical ethical 

committee, animal ethical committee); 

9. the safety issues of pharmaceutical research, such as legislation and regulation, relevant quality 

standards and quality models and the careful use of biological and chemical materials.  

 

The graduate is able to: 

10. form an opinion and develop a viewpoint on pharmaceutical questions, thereby taking into ac-

count relevant scientific, social or ethical issues; 

11. find and analyse relevant data (literature, research data) in the pharmaceutical and (bio)medical 

field, critically judge these data and use them for research, to formulate a theory, and for the 

preparation and quality control of medicines; 

12. translate a clinical or fundamental pharmaceutical problem into a research question and  subse-

quently, under supervision, design a (simple) experimental or compounding  protocol, execute 

this and report about the results in a manner that fulfils scientifically accepted criteria; 

13. apply pharmaceutical laboratory techniques and skills under supervision, including pharmaceuti-

cal calculations and maintaining a laboratory notebook; 

14. report orally and in writing, present to, and communicate with a diversity of target groups (other 

academics, healthcare professionals and laypeople); 

15. discuss, reason, collaborate, and to give and receive feedback; 

16. reflect on his/her own development and (study)career, make conscious choices and  commit to a 

further (study)career; 

17. perform pharmaceutical research both independently as well as in a team. 

 

The graduate demonstrates: 

18. an respectful and constructive-critical attitude towards own and other people’s plans, quality 

care systems, visions and research results; 

19. a social and ethical attitude towards science, society and social problems that affect the profes-

sion of researchers or pharmacists; 

20. a respectful and responsible attitude towards fellow students and other professional contacts; 

21. the ability to independently obtain relevant knowledge and skills and to maintain them lifelong.  
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Bijlage 3b Eindkwalificaties masteropleiding (2016) 
 

De eindtermen voor de masteropleiding Farmacie zijn opgesteld aan de hand van vijf taakgebieden: Pro-

ductzorg, Patiëntenzorg, Medicatiebeleid, Kwaliteitszorg en Onderzoek en Innovatie en de zeven competen-

ties volgens het CanMEDS-model.1 In het farmaceutisch model is de kerncompetentie het farmaceutisch 

handelen (ook wel vakinhoudelijke bekwaamheid genoemd). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het CanMEDS-model voor de Far-

macie 

 

Alle basisapothekers moeten ten minste op basisniveau aan alle eindtermen voldoen. De omschrijving van 

de taakgebieden evenals de eindtermen zijn op de volgende pagina’s beschreven. De eindtermen zijn zo 

opgesteld dat zij aansluiten bij de postacademische specialisatieopleidingen openbaar apotheker specia-

list of ziekenhuisapotheker. Hoewel er geen eindtermen zijn opgesteld die zich specifiek richten op uit-

stroom naar andere werkvelden, zijn zij dermate breed dat uitstroom naar dergelijke werkvelden eveneens 

mogelijk is. 

Eindtermen master Farmacie CUR2016 

Hieronder worden naast de eindtermen ook de taakgebieden nader omschreven. Aan elk van de vijf taak-

gebieden zijn bijbehorende kennisgebieden toegevoegd. Het toepassen en integreren van kennis binnen 

deze gebieden is een randvoorwaarde voor de vakinhoudelijke bekwaamheid binnen het betreffende 

taakgebied en komt dus als zodanig in de opleiding aan bod.  

 

  

                                                      
1 CanMEDS: Competency Framework zoals vastgesteld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Ca-

nada voor medische specialisatieopleidingen.  
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Taakgebied: Productzorg 

Omschrijving taakgebied 

Productzorg is de verantwoordelijkheid van de apotheker geneesmiddelen beschikbaar te maken voor 

de patiënt in een vorm die bijdraagt aan een rationele en doelmatige, werkzame en veilige farmacothe-

rapeutische behandeling.  

 

In dit document worden onder geneesmiddelen 'alle geneesmiddelen en daarbij behorende hulpmidde-

len die huidige en toekomstige farmacotherapeutische behandeling mogelijk maken’ verstaan. Genees-

middelen2 worden, daar waar nodig en relevant is, onderverdeeld in de volgende categorieën werkzame 

stoffen: laagmoleculaire farmaca, eiwitgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor geavanceerde therapie 

zoals gentherapie, somatische celtherapie, nanomedicines en tissue engineered products.  

 

Onder geneesmiddelen vallen zowel geregistreerde handelspreparaten als niet-geregistreerde prepara-

ten die grootschalig of kleinschalig op voorraad zijn bereid, voor de individuele patiënt ad-hoc zijn be-

reid of voor toediening aan de individuele patiënt geschikt gemaakte preparaten.  

 

Deeltaken van productzorg zijn het ontwerpen, produceren en de kwaliteitsborging van geneesmidde-

len. Ook het aanpassen van bestaande geneesmiddelen om het geschikt te maken voor toediening aan 

de individuele patiënt is onderdeel van productzorg. Ontwerpen van geneesmiddelen houdt in dat een 

geneesmiddel wordt samengesteld met aandacht voor de fysisch-chemische eigenschappen van het far-

macon, het ontwerp van de toedieningsvorm (farmaceutische technologie) en -route in relatie tot de 

farmaceutische rationaliteit en biofarmaceutische, farmacokinetische en -dynamische aspecten (biofar-

macie). 

 

De apotheker heeft als taak de kwaliteit van het eindproduct te garanderen door het ontwerp en de be-

reidings- en productieprocessen te bewaken en te evalueren. De apotheker moet aan de hand van ana-

lyseresultaten en specificaties bepalen of geneesmiddelen worden vrijgeven. Bovendien draagt de apo-

theker de verantwoordelijkheid voor het onder de juiste condities distribueren en bewaren van bereide 

geneesmiddelen en handelsproducten. 

 

Omschrijving kennisgebied 

Randvoorwaarden voor vakinhoudelijke bekwaamheid zijn het kunnen toepassen en integreren van ken-

nis over: 

- fysische en chemische eigenschappen van geneesmiddelen, farmaceutische hulpstoffen en verpak-

kingsmaterialen; 

- absorptie, distributie, metabolisme en eliminatieprocessen van geneesmiddelen; 

- farmaceutische beschikbaarheid en afgiftemechanismen uit toedieningsvormen; 

- eisen die worden gesteld aan grondstoffen, toedieningsvormen en verpakkingsmaterialen; 

- analysemethoden om farmaca, geneesmiddelen, farmaceutische hulpstoffen en verpakkingsmateria-

len te analyseren en karakteriseren. 

 

 

 

Competentiegebied Competenties 

                                                      
2 Een geneesmiddel is een farmacon (farmacologisch werkzame stof, active pharmaceutical ingredient (API) of 

drug substance) verwerkt in een farmaceutische toedieningsvorm.  
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Vakinhoudelijke be-

kwaamheid 

De basisapotheker is in staat: 

- een farmaceutisch rationeel, werkzaam en veilig geneesmiddel te ont-

werpen; 

- te beoordelen of een geneesmiddel aan alle criteria voldoet om het 

gewenste farmacotherapeutisch effect te bewerkstelligen; 

- de juiste toedieningsvorm en -route te kiezen voor optimale farmaco-

therapeutische werkzaamheid; 

- geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, in dezelfde concentra-

tie (sterkte) en dezelfde farmaceutische vorm te vergelijken en een 

uitspraak te doen over de bio-equivalentie; 

- indien nodig een farmacotherapeutisch of farmaceutisch alternatief 

voor te stellen; 

- de rationaliteit en uitvoerbaarheid van een verzoek tot bereiding te 

beoordelen; 

- een protocol of werkinstructie op te stellen en uit te voeren voor 

kleinschalige of individuele bereiding van niet-steriele of steriele ge-

neesmiddelen vanuit grondstoffen en door VTGM handelingen; 

- het ontwerp, de samenstelling, de productiemethode en de verpak-

king van geneesmiddelen te evalueren en te beoordelen; 

- tot het opstellen en uitvoeren van keuringen op eigen (voorraad)be-

reidingen, grootschalige bereidingen en handelsproducten; 

- een geneesmiddel farmaceutisch-technologisch en biofarmaceutisch 

te karakteriseren; 

- resultaten van keuringen te interpreteren en op basis daarvan een uit-

spraak te doen over de afleverbaarheid van producten; 

- optimale condities voor transport en opslag van geneesmiddelen te 

bepalen en vast te leggen. 

Kennis en Wetenschap 

 

De basisapotheker is in staat: 

- kennis bij te houden en op de hoogte te blijven van relevante ontwik-

kelingen op het gebied van productzorg; * 

- (nieuwe) wetenschappelijke informatie kritisch te evalueren en te ver-

talen naar bruikbare toepassing ten behoeve van de productzorg.* 

Communicatie De basisapotheker is in staat: 

- andere zorgverleners adequaat te informeren en adviseren over as-

pecten van patiëntgerichte productzorg; * 

- schriftelijk te rapporteren over de eigen bevindingen en uitkomsten 

bij de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen; 

- aspecten van productzorg schriftelijk vast te leggen in een dossier. 

Professionaliteit De basisapotheker is in staat: 

- op integere, betrokken en oprechte wijze productzorg te leveren; * 

- open te staan voor en reageert adequaat op vragen en klachten over 

productzorg; 

- op eigen kennis en functioneren te reflecteren en actie te onderne-

men om competenties op gewenst niveau te brengen; * 

- de verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en adviezen met betrek-

king tot (patiëntgerichte) productzorg te nemen; * 
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- de grenzen van de eigen expertise te identificeren en hierbinnen te 

handelen.* 

Samenwerking De basisapotheker is in staat: 

- effectief overleg te voeren met andere zorgverleners met betrekking 

tot patiënt gerichte productzorg.* 

Maatschappelijk hande-

len 

De basisapotheker is in staat: 

- adequaat te reageren bij incidenten rondom productzorg op het ni-

veau van individuele patiënt en maatschappij; * 

- conform wettelijke bepalingen en de kwaliteitsstandaard te handelen 

bij het bereiden, het doorleveren van eigen bereidingen en productie 

van geneesmiddelen; * 

- om verantwoorde keuzes met betrekking tot doelmatigheid van ont-

werp, productie en kwaliteitsborging van geneesmiddelen te maken. 

Organisatie De basisapotheker in staat: 

- duidelijke afspraken te maken en deze na te komen inzake de te leve-

ren kwaliteit van producten.* 

* Genoemde competenties komen terug in meerdere taakgebieden. Competenties worden apart ge-

noemd binnen de taakgebieden, omdat de context, doeleinde en/of doelgroep specifiek gekoppeld is aan 

het desbetreffende taakgebied. 

 

 

Taakgebied: Patiëntenzorg 

Omschrijving taakgebied 

Patiëntenzorg, ofwel patiëntgerichte farmacotherapeutische zorg, beoogt het optimaliseren van de 

uitkomst van de behandeling van een individuele patiënt met geneesmiddelen in termen van een 

verminderde mortaliteit of morbiditeit of een betere kwaliteit van leven.  

 

Om deze zorg te kunnen leveren, neemt de apotheker als behandelaar zichtbaar het initiatief en de 

verantwoordelijkheid voor de best passende farmacotherapie, voor de volledige medicatiebewaking 

rondom het medicijngebruik en voor begeleiding van de patiënt bij het gebruik van genees- en hulp-

middelen. Belangrijke deeltaken hierbij zijn proactieve sturing van keuzes voor de farmacotherapie, 

het bewaken van de lopende farmacotherapie van de individuele patiënt en het coachen van patiën-

ten. Deze drie deeltaken komen samen bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling. 

 

Integratie van kennis over (patho)fysiologie, producteigenschappen, het gedrag van het geneesmid-

del in de patiënt (farmacokinetiek [PK] en farmacodynamie [PD]), het gedrag (psychologie) van de pa-

tiënt ten aanzien van geneesmiddel, (achtergronden van) geldende richtlijnen en nieuwe wetenschap-

pelijke inzichten is noodzakelijk voor het proactief kunnen sturen van de optimale farmacotherapeuti-

sche behandeling voor en met de individuele patiënt. Hierbij maakt de apotheker expliciet gebruik 

van aanvullende informatie (labwaarden, biochemische en genetische biomarkers, vragenlijsten of in-

terviews) om de farmacotherapie te optimaliseren. De apotheker is in staat weloverwogen keuzes te 

maken, in het bijzonder als behandeling volgens richtlijnen niet (meer) mogelijk is. 

 

Het bewaken en beoordelen van de medicatie van een patiënt bestaat uit het signaleren, interprete-

ren en juist behandelen van farmacotherapiegerelateerde problemen. Deze problemen kunnen zowel 

geïnitieerd worden door het recept of de medicatiehistorie als door de patiënt zelf. Hierbij valt onder 
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andere te denken aan interacties tussen geneesmiddelen, contra-indicaties, over-en ondergebruik, 

therapietrouwgerelateerde problemen, intoleranties en over- en onderdosering. Ook zijn medicatie-

veiligheid op individueel niveau, therapeutic drug monitoring (TDM), toxicologie en prospectieve risi-

coanalyses onderdeel van deze medicatiebewaking. 

 

Het coachen van de patiënt bij zijn individuele farmacotherapie omvat het schriftelijk en mondeling i) 

informeren, ii) bieden van praktische oplossingen en iii) motiveren van de patiënt met als doel de uit-

komsten van de farmacotherapeutische behandeling te optimaliseren. Belangrijke onderdelen hiervan 

zijn het bespreken van informatie over eerste- en tweede-uitgifte, het bespreken van specifieke erva-

ringen en/of problemen (waaronder bijvoorbeeld therapietrouw en risicocommunicatie), en perio-

dieke medicatiebeoordelingen met de patiënt. De apotheker stemt daarbij de inhoud en vorm (o.a. 

aandacht voor nieuwe media) van communicatie af op (het niveau van) de patiënt. Tevens stemt hij 

de behandeling en coaching van de patiënt waar nodig af met andere zorgverleners. 

 

In toenemende mate wordt van zorgverleners verwacht dat zij geïntegreerde zorg leveren, zowel bin-

nen de eerste en tweede lijn als tussen deze lijnen. Van de apotheker wordt dan ook verwacht dat hij 

in staat is datgene wat gecommuniceerd wordt met de patiënt ook met andere zorgverleners te de-

len en af te stemmen. 

 

Omschrijving kennisgebied 

Randvoorwaarden voor vakinhoudelijke bekwaamheid/farmaceutisch handelen zijn het kunnen toe-

passen en integreren van: 

- kennis van de complexe moleculaire biologie van de mens in relatie tot structuur-functierelaties 

van een geneesmiddel; 

- kennis van de kritieke processen die het geneesmiddel, afhankelijk van de toedieningsroute, on-

dergaat in het lichaam (farmacokinetiek en weefselverdeling); 

- kennis van belangrijke geneesmiddeltargets en de effecten van het geneesmiddel op de plaats 

van werking (farmacodynamie); 

- kennis van de pathofysiologie van veelvoorkomende (chronische) aandoeningen op het gebied 

van het bewegingsapparaat, endocrinologie, hart- en bloedvaten, huidziekten, infectieziekten, 

luchtwegen, maagdarmkanaal, neurologie, oncologie, oogheelkunde en psychiatrie; 

- kennis van behandelrichtlijnen en specifieke doseringen bij een te behandelen aandoening; 

- kennis van medicatiebewakingssignalen (interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie, onder- 

en overgebruik, onder- en overdosering, etc.); 

- kennis van de mogelijkheden van TDM en farmacogenetica en andere biomarkers; 

- kennis van geneesmiddeltoxicologie; 

- kennis van ziektegerelateerde aspecten die niet optimaal geneesmiddelengebruik kunnen ver-

oorzaken; 

- kennis van factoren die gezondheidsgedrag beïnvloeden en inzicht hoe gezondheidsgedrag be-

invloed kan worden; 

- kennis van medische hulpmiddelen die nodig zijn voor het juist gebruik van geneesmiddelen. 

 

 

 

Competentiegebied Competenties 
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Vakinhoudelijke be-

kwaamheid 

De basisapotheker is in staat: 

- kennis en inzichten uit de wetenschap te vertalen naar een optimale 

farmacotherapeutische behandeling voor de individuele patiënt; 

- eigen observaties en interpretaties te koppelen aan de farmacothera-

peutische kennis (klinisch redeneren) om zo weloverwogen farmaco-

therapeutische keuzes te maken en te beargumenteren, in het bijzon-

der als behandeling volgens richtlijnen niet meer mogelijk is; 

- een medicatiebeoordeling adequaat uit te voeren; 

- patiëntgebonden farmacotherapeutische problemen te signaleren, te 

interpreteren en aan te pakken; 

- recept- of medicatiegebonden farmacotherapeutische problemen te 

signaleren, te interpreteren en aan te pakken; 

- een prospectieve risicoanalyse uit te voeren; 

- farmacotherapeutische interventies bij een patiënt te begeleiden of in 

overleg met de andere behandelaar te initiëren; 

- te bepalen wanneer welke bioanalytische methoden geïndiceerd zijn, 

uitkomsten van deze bepalingen te interpreteren en te vertalen ten 

behoeve van optimale individuele farmacotherapie; 

- mogelijke risico’s die geneesmiddelgebruik met zich meebrengt, te 

identificeren en te betrekken in zijn keuzes;  

- een zorgvraag van een patiënt of zorgverlener, zowel mondeling als 

schriftelijk, te analyseren en aan te pakken;  

- om specifieke ervaringen/problemen (waaronder therapietrouw en ri-

sicocommunicatie) te analyseren en aan te pakken. 

Kennis en Wetenschap De basisapotheker is in staat: 

- zijn kennis bij te houden en op de hoogte te blijven van relevante 

ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapeutische patiënten-

zorg; * 

- (nieuwe) wetenschappelijke informatie kritisch te evalueren en te ver-

talen naar bruikbare toepassing ten behoeve van de patiëntenzorg.* 

Communicatie De basisapotheker is in staat: 

- de zorgvraag te achterhalen. Hij luistert daarbij naar de patiënt en an-

dere zorgverleners, vraagt door waar nodig en integreert de verkre-

gen informatie;  

- specifieke ervaringen/problemen (waaronder therapietrouw en risico-

communicatie) adequaat te bespreken met de patiënt; 

- bij aflevering van geneesmiddelen en hulpmiddelen adequate voor-

lichting te geven aan de patiënt, inclusief informatie over de moge-

lijke risico’s die geneesmiddelgebruik met zich meebrengt;  

- de patiënt te informeren, praktische oplossingen te bieden en te mo-

tiveren om zo de uitkomsten van de farmacotherapeutische behande-

ling te optimaliseren, waar nodig in overleg met andere zorgverle-

ners; 

- mondeling en schriftelijk te communiceren met patiënten en daarbij 

de inhoud en vorm van de communicatie af te stemmen op (het ni-

veau van) de doelgroep; 
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- andere zorgverleners adequaat te informeren en adviseren over de 

farmacotherapie van de individuele patiënt; 

Professionaliteit De basisapotheker is in staat: 

- op eigen kennis en functioneren te reflecteren en actie te onderne-

men om competenties op gewenst niveau te brengen; * 

- patiëntenzorg te leveren op integere, betrokken en oprechte wijze; * 

- de verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en adviezen te nemen met 

betrekking tot de farmacotherapeutische behandeling van de indivi-

duele patiënt; * 

- de grenzen van de eigen competentie te identificeren en hierbinnen 

te handelen; * 

- te reflecteren op ethische en morele dilemma’s vanuit de kernwaar-

den van de professie. 

Samenwerking De basisapotheker is in staat: 

- een effectieve behandelrelatie met de patiënt op te bouwen op basis 

van vertrouwen, respect en empathie, rekening houdend met de ach-

tergrond en wensen van de patiënt; 

- effectief overleg te voeren met andere zorgverleners ten behoeve van 

optimale behandeling van deze individuele patiënt, waarbij hij andere 

meningen en belangen respecteert en overweegt.  

Maatschappelijk han-

delen 

De basisapotheker is in staat: 

- adequaat te reageren bij het optreden van incidenten/risico’s met be-

trekking tot individuele patiëntenzorg;* 

- conform de relevante wettelijke bepalingen te handelen bij het leve-

ren van patiëntenzorg; * 

- rekening te houden met het belang van privacy bij patiëntenzorg; 

- verantwoorde keuzes m.b.t. doelmatigheid van patiëntenzorg te ma-

ken.* 

Organisatie De basisapotheker is in staat: 

- om belangrijke interventies, overwegingen en afspraken vast te leg-

gen in een patiëntendossier.  

* Genoemde competenties komen terug in meerdere taakgebieden. Competenties worden apart ge-

noemd binnen de taakgebieden, omdat de context, doeleinde en/of doelgroep specifiek gekoppeld is aan 

het desbetreffende taakgebied. 
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Taakgebied: Medicatiebeleid 

Omschrijving taakgebied 

Medicatiebeleid omvat de handelswijzen voor farmacotherapie op populatieniveau, inclusief medica-

tieveiligheid. Het doel van medicatiebeleid is het leveren van effectieve, veilige en doelmatige, dus 

kosteneffectieve, farmaceutische zorg. Medische en farmaceutische behandelrichtlijnen spelen hierbij 

een belangrijke rol.  

 

Deeltaken die binnen medicatiebeleid kunnen worden onderscheiden zijn ontwikkeling van richtlijnen 

en zorgprotocollen, evaluatie van bestaande richtlijnen en zorgprotocollen, advisering ten aanzien van 

farmacotherapie op populatieniveau, evaluatie van het beleid en de gemaakte afspraken, en zo nodig 

bijstelling van beleid. Dit gebeurt zowel op lokaal niveau als op regionaal niveau in het kader van 

transmurale farmacie. 

 

Ontwikkeling en evaluatie van behandelrichtlijnen en zorgprotocollen inclusief advisering daarover 

vindt voor zover mogelijk plaats op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten in de pri-

maire literatuur (evidence based medicine). De apotheker heeft in het kader van medicatiebeleid ge-

structureerd overleg met artsen en - indien van toepassing - andere zorgverleners binnen de gezond-

heidszorg. In de eerste plaats wordt dit met name in de vorm van het FTO (farmacotherapeutisch 

overleg) gedaan. In het ziekenhuis participeert de apotheker in relevante ziekenhuiscommissies en 

draagt hierin verantwoordelijkheid voor protocollen en de keuze voor het assortiment geneesmidde-

len. Daarnaast speelt de apotheker in samenwerking met andere zorgverleners een rol in het realise-

ren van een farmacotherapeutisch zorgcontinuüm, waarbij bredere problemen als medicatieover-

dracht en het bevorderen therapietrouw worden aangepakt. 

In samenspraak met andere zorgverleners worden afspraken gemaakt met betrekking tot farmacothe-

rapie op populatieniveau. Monitoring en terugkoppeling van intercollegiale beleidsafspraken vindt op 

individueel of groepsniveau plaats met behulp van voorschrijfgegevens. 

 

Omschrijving kennisgebied 

Voor het optimaal kunnen uitvoeren van taken op het gebied van medicatiebeleid heeft een apothe-

ker kennis van: 

- geneesmiddelenonderzoek, (farmaco)epidemiologie en farmaco-economie; 

- de (on)mogelijkheden om gemaakte afspraken met betrekking tot voorschrijfbeleid te evalueren 

aan de hand van prescriptiegegevens;  

- ziekteleer, het gedrag van het geneesmiddel in de patiënt en de vigerende richtlijnen van de aan-

doening waar het (nieuw te vormen) beleid betrekking op heeft.  

 

Competentiegebied Competenties 

Vakinhoudelijke be-

kwaamheid 

De basisapotheker is in staat: 

- kennis en inzichten uit de wetenschap te vertalen naar bruikbare toe-

passing op populatieniveau (richtlijnen, zorgprotocollen); 

- onderscheid te maken tussen werkzaamheid zoals aangetoond in ge-

randomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek en effectiviteit zoals 

wordt gezien in de dagelijkse klinische praktijk; 

- op basis van gerapporteerd geneesmiddelenonderzoek farmacothera-

peutische keuzes te maken en deze wetenschappelijk te verantwoor-

den; 
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- (kosten-)effectiviteit en veiligheid te betrekken bij het opstellen van 

behandelrichtlijnen en zorgprotocollen; 

- weloverwogen keuzes te maken uit verschillende farmacotherapeuti-

sche mogelijkheden op populatieniveau en deze te onderbouwen; 

- kwaliteit van het voorschrijfbeleid zelfstandig of op basis van intercol-

legiale afspraken met behulp van voorschrijfgegevens te evalueren en 

terug te koppelen. 

Kennis en Wetenschap De basisapotheker is in staat: 

- zijn kennis bij te houden en op de hoogte te blijven van relevante ont-

wikkelingen op het gebied van (kosten)-effectiviteit en veiligheid van 

geneesmiddelen; * 

- (nieuwe) wetenschappelijke informatie kritisch te evalueren en te ver-

talen naar bruikbare toepassing ten behoeve van medicatiebeleid.* 

Communicatie De basisapotheker is in staat: 

- zorgverleners te informeren en adviseren over keuzes uit verschillende 

farmacotherapeutische opties ten behoeve van medicatiebeleid; 

 

- schriftelijk te rapporteren over de eigen bevindingen en uitkomsten 

van intercollegiaal overleg met betrekking tot medicatiebeleid. 

Professionaliteit De basisapotheker is in staat: 

- overleg te voeren met andere zorgverleners op integere, betrokken en 

oprechte wijze; 

- op eigen kennis en functioneren te reflecteren en actie te ondernemen 

om competenties op gewenst niveau te brengen; * 

- de verantwoordelijkheid voor adviezen te nemen met betrekking tot 

medicatiebeleid; * 

- de grenzen van de eigen competentie te identificeren en hierbinnen te 

handelen.* 

Samenwerking De basisapotheker is in staat: 

- effectief overleg te voeren met zorgverleners om tot consensus te ko-

men over het te hanteren medicatiebeleid, waarbij hij anderen menin-

gen en belangen respecteert en overweegt; 

- afspraken te maken met andere zorgverleners met betrekking tot me-

dicatiebeleid; 

- de gemaakte afspraken op basis prescriptiegegevens te evalueren en 

terug te koppelen; 

- een effectieve relatie met andere zorgverleners op te bouwen op basis 

van vertrouwen en respect.* 

Maatschappelijk han-

delen 

De basisapotheker is in staat: 

- adequaat te reageren bij het optreden van incidenten/risico’s in de 

zorg; * 

- conform de relevante wettelijke bepalingen (off-label gebruik, niet-ge-

registreerde geneesmiddelen) te handelen; * 

- verantwoorde keuzes met betrekking tot doelmatigheid van zorg te 

maken.* 
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Organisatie De basisapotheker is in staat: 

- leiding te geven aan een intercollegiaal overleg. 

* Genoemde competenties komen terug in meerdere taakgebieden. Competenties worden apart ge-

noemd binnen de taakgebieden, omdat de context, doeleinde en/of doelgroep specifiek gekoppeld is aan 

het desbetreffende taakgebied. 

 

 

Taakgebied: Kwaliteitszorg  

Omschrijving taakgebied 

De apotheker komt in het beroepsveld veelvuldig in aanraking met taken op het gebied van kwali-

teitszorg. Dit geldt niet alleen voor apothekers in de beroepspraktijk, maar ook voor diegene die bij-

voorbeeld in het onderzoek, industrie of bij de overheid emplooi vinden. Deeltaken die daarbij kun-

nen worden onderscheiden zijn het uitvoeren van kwaliteitsbeleid, leiding geven, plannen en organi-

seren, en evalueren. 

 

De apotheker stelt (de uitgangspunten van) kwaliteitsbeleid vast, is verantwoordelijk voor het opzet-

ten, invoeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem en kan tekortkomingen in kwaliteit en klach-

ten adequaat oplossen. 

De apotheker geeft leiding aan personeel en (processen binnen) een organisatie en is verantwoorde-

lijk voor beheer van gegevens, bijvoorbeeld patiënt- of onderzoeksgegevens, en andere documenten. 

Ten slotte kan de apotheker doelen en prioriteiten bepalen, hierover afspraken maken, en benodigde 

acties, tijd en middelen beschikbaar maken om deze doelen te verwezenlijken.  

 

Omschrijving kennisgebied 

Voor het optimaal kunnen uitvoeren van taken op het gebied van kwaliteitszorg binnen de farmaceu-

tische sector heeft een apotheker kennis van: 

- de normen en richtlijnen en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de kwaliteitszorg;  

- vigerende kwaliteitsindicatoren op het gebied van de farmaceutische zorg;  

- de structuur, werking en financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de farmaceuti-

sche zorg in het bijzonder; 

- de rol van de apotheker binnen de gezondheidszorg en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep; 

- relevante wet- en regelgeving; 

- basale theorieën en modellen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. 

 

Competentiegebied Competenties 

Vakinhoudelijke be-

kwaamheid 

De basisapotheker is in staat: 

- de uitgangspunten van kwaliteitszorg (bewaking, bevordering, waar-

borging) in de praktijk toe te passen; 

- de PDCA-cirkel (Plan – Do – Check – Act) uit te voeren; 

- kritische stappen in processen of systemen te herkennen en op basis 

daarvan protocollen op te stellen;  

- vanuit zijn positie richting en sturing te geven aan anderen in het ka-

der van hun taakvervulling;  

- planmatig doelen, prioriteiten en acties om de gestelde doelen te be-

halen te formuleren; 
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- de invloed van de structuur, werking en financiering van de gezond-

heidszorg op de farmaceutische beroepspraktijk te doorgronden. 

Kennis en Wetenschap De basisapotheker is in staat: 

- zijn kennis bij te houden en op de hoogte te blijven van relevante 

ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg; * 

Communicatie De basisapotheker is in staat: 

- processen schriftelijk vast te leggen in protocollen; 

- mondeling en schriftelijk te rapporteren over kwaliteitsindicatoren; 

- anderen adequaat te informeren over aspecten van kwaliteitszorg en 

processen binnen de organisatie. 

Professionaliteit De basisapotheker is in staat: 

- taken uit te voeren op integere, betrokken en oprechte wijze; * 

- op eigen kennis en functioneren te reflecteren en actie te ondernemen 

om competenties op gewenst niveau te brengen; * 

- de verantwoordelijkheid voor adviezen te nemen met betrekking tot 

kwaliteitszorg; * 

- de grenzen van de eigen competentie te identificeren en hierbinnen te 

handelen.* 

Samenwerking De basisapotheker is in staat: 

- tot delegeren en samenwerken en kan anderen stimuleren om te wer-

ken aan continue verbetering van de kwaliteit van de organisatie; 

- effectief overleg te voeren over het te hanteren kwaliteitsbeleid, waar-

bij hij andere meningen en belangen respecteert en overweegt; 

- effectieve relaties binnen een organisatie op te bouwen op basis van 

vertrouwen en respect.* 

Maatschappelijk han-

delen 

De basisapotheker is in staat: 

- conform de relevante wettelijke bepalingen te handelen.* 

Organisatie De basisapotheker is in staat: 

- de taken binnen de organisatie te prioriteren, te verdelen en (in team-

verband) uit te voeren, rekening houdend met de context waarin 

wordt gewerkt; 

- effectief gebruik te maken van automatiseringssystemen en informa-

tietechnologie ten behoeve van de kwaliteit van de organisatie; 

- duidelijke afspraken te maken binnen de organisatie en deze na te ko-

men.* 

* Genoemde competenties komen terug in meerdere taakgebieden. Competenties worden apart ge-

noemd binnen de taakgebieden, omdat de context, doeleinde en/of doelgroep specifiek gekoppeld is aan 

het desbetreffende taakgebied. 

 

 

  



56 Universiteit Utrecht 

Taakgebied: Onderzoek & Innovatie 

Omschrijving taakgebied 

Onderzoek en wetenschap vormen de kern van een academische opleiding en zo ook van de opleiding tot 

(basis)apotheker. De dagelijkse praktijk van het beroep van apotheker wordt gevoed door de wetenschap, 

ongeacht waar dit beroep wordt uitgeoefend. Ook zal een deel van de afgestudeerden na het behalen van 

het masterdiploma de loopbaan voortzetten als onderzoeker, al dan niet leidend tot een wetenschappe-

lijke promotie. 

Academische vorming, waaronder een wetenschappelijke attitude, wetenschappelijke kennis en academi-

sche vaardigheden, leggen de basis voor een goed inzicht in zowel de productzorg als de patiëntenzorg. 

Deze gedegen kennis over het product en evidence-based farmacotherapie is essentieel voor een optimale 

beroepsuitoefening van de apotheker. De apotheker zal geregeld geconfronteerd worden met complexe 

vraagstellingen, zowel in de beroepspraktijk (openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie) als in andere 

werkvelden zoals industrie en de overheid. Van hem wordt dan vaak een zelfstandige rol verwacht in het 

analyseren van het probleem en het adviseren van anderen, waaronder behandelaars. Daarnaast zal de 

apotheker indien nodig en haalbaar een voorstel kunnen doen voor een farmaceutisch praktijkonderzoek 

en dit kunnen uitwerken en uitvoeren.  

 

Medisch-farmaceutische wetenschap is continu in ontwikkeling en het is vanzelfsprekend dat de apothe-

ker zich na het behalen van zijn diploma blijft verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in het farmaceutisch 

kennisgebied via wetenschappelijke vakliteratuur en andere daarvoor beschikbare kanalen. Het is daarbij 

van belang dat de apotheker deze nieuwe inzichten kan vertalen naar de praktijk, maar ook met anderen 

kan delen en aan anderen kan overdragen. Ook op andere gebieden volgen de innovaties elkaar in snel 

tempo op. De apotheker is in staat de toegevoegde waarde van innovaties te beoordelen alvorens te be-

sluiten deze al dan niet te implementeren.  

 

Omschrijving kennisgebied 

De opleiding farmacie geeft de apotheker een brede wetenschappelijke basis met betrekking tot ontwik-

keling en werking van geneesmiddelen en goed geneesmiddelengebruik. Verder verwerft de apotheker 

noodzakelijke kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoeksmethodologie. 

Afhankelijk van eigen interesse en specialisatie tijdens (onderzoeks)stages kan de afgestudeerde kiezen 

voor een scala aan farmaceutisch onderzoeksvelden, zoals ontwikkeling en productie van nieuwe genees-

middelen (farmacochemie en farmaceutische biotechnologie), ontwikkeling van (geavanceerde) toedie-

ningsvormen, farmaceutische (bio)analyse, preklinisch en klinisch farmacologisch onderzoek (farmacokine-

tiek en farmacodynamie; toxicologie), farmaco-epidemiologie, farmaceutisch beleidsonderzoek (inclusief 

farmaco-economie en regulatory science) en farmaceutisch praktijkonderzoek.  

 

Competentiegebied Competenties 

Vakinhoudelijke be-

kwaamheid 

De basisapotheker is in staat: 

- zijn kennis en vaardigheden toe te passen binnen één of meer aan-

dachtsgebieden van het geneesmiddelonderzoek;  

- onderzoeksmethodologie en (bio)statistiek toe te passen binnen één of 

meer aandachtsgebieden van het geneesmiddelonderzoek; 

- een probleemstelling te formuleren; 

- probleemstellingen te vertalen naar een valide onderzoeksopzet; 

- onderzoek op accurate wijze uit te voeren en gegevens op juiste wijze 

te verkrijgen en analyseren;  

- de resultaten in relatie tot de literatuur van het vakgebied correct te 

analyseren en te interpreteren; 
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- (ogenschijnlijk) tegenstrijdige informatie te integreren tot een afgewo-

gen oordeel;  

- nieuw verworven kennis en inzichten uit onderzoek te vertalen naar 

nieuwe wetenschappelijke vraagstellingen; 

- kwaliteit van (eigen) onderzoek kritisch te beoordelen; 

- kennis en inzichten over te dragen aan relevante doelgroepen zoals col-

lega’s, andere zorgverleners, apotheekmedewerkers en studenten;  

- behoeften uit de gezondheidszorg te vertalen naar nieuwe wetenschap-

pelijke vraagstellingen. 

Kennis en Wetenschap De basisapotheker is in staat: 

- zijn kennis bij te houden en op de hoogte te blijven van relevante ont-

wikkelingen binnen het vakgebied; * 

- (nieuwe) wetenschappelijke informatie kritisch te evalueren en te verta-

len naar bruikbare toepassing ten behoeve van de zorg; * 

- op een academisch werk- en denkniveau te functioneren. 

Communicatie De basisapotheker is in staat: 

- onderzoek en onderzoeksresultaten zowel schriftelijk als mondeling te 

communiceren aan verscheidene relevante doelgroepen (in het Neder-

lands en Engels). 

Professionaliteit De basisapotheker is in staat: 

- op eigen kennis en functioneren te reflecteren en actie te ondernemen 

om competenties op gewenst niveau te brengen; * 

- onderzoek uit te voeren op integere, betrokken en oprechte wijze; * 

- de grenzen van de eigen competentie te identificeren en hierbinnen te 

handelen.* 

Samenwerking De basisapotheker is in staat: 

- effectief overleg te voeren in een multidisciplinair onderzoeksteam; 

- afspraken te maken over het onderzoek met de begeleider en andere 

onderzoekers uit het onderzoekteam; 

- een effectieve werkrelatie op te bouwen op basis van vertrouwen en 

respect.* 

Maatschappelijk hande-

len 

De basisapotheker is in staat: 

- conform de relevante wettelijke bepalingen te handelen; * 

- maatschappelijke en ethische aspecten van (farmaceutisch) weten-

schappelijk onderzoek te hanteren, zoals wetenschappelijke integriteit, 

medische ethiek en het gebruik van proefdieren voor wetenschappelijk 

onderzoek. 

Organisatie De basisapotheker is in staat: 

- op basis van probleemstellingen een uitvoerbaar werkplan op te stellen 

en daarbij de taken te prioriteren, verdelen en (in teamverband) uit te 

voeren en te evalueren; 

- effectief gebruik te maken van automatiseringssystemen en informatie-

technologie voor de registratie van meetgegevens. 

* Genoemde competenties komen terug in meerdere taakgebieden. Competenties worden apart genoemd bin-

nen de taakgebieden, omdat de context, doeleinde en/of doelgroep specifiek gekoppeld is aan het desbetref-

fende taakgebied. 
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Bijlage 4a Programmaoverzicht bacheloropleiding 
 

 

 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Jaar 
1 

FA-BA101 Inleiding  

in de farmacie 

FA-BA103 Toedienen 

van geneesmiddelen 

FA-BA105 Kinetiek 

van geneesmiddelen 

FA-BA106 Therapie met 

geneesmiddelen 

FA-BA102 Chemie van 

geneesmiddelen 

FA-BA104 Werking van 

geneesmiddelen 

profileringsruimte FA-BA107 Onderzoek 

naar geneesmiddelen 

FA-BA100 Academische vaardigheden jaar 1 

Jaar 
2 

FA-BA201 Infectie en 

afweer 

FA-BA203 Neurologie FA-BA205 Hormonale 

aandoeningen 

profileringsruimte 

FA-BA202 Product-

zorg 

FA-BA204 Biologische 

geneesmiddelen 

profileringsruimte profileringsruimte 

FA-BA200 Academische vaardigheden jaar 2 

Jaar 
3 

FA-BA301 Psychofar-

macologie 

FA-BA302 Cardiovascu-

laire aandoeningen 

FA-BA380 

Bachelorwerkstuk 

FA-BA305 Huidaandoe-

ningen 

FA-BA303 Auto-im-

muniteit 

FA-BA304 Oncologie profileringsruimte profileringsruimte 

FA-BA300 Academische vaardigheden jaar 3 

Figuur 1a. Schematisch overzicht van het studiepad Farmacie. Geel: major-gebonden cursussen; blauw: 
profileringsruimte. Cursussen uit de major vanaf jaar 2 worden tweemaal per studiejaar aangeboden.  
 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Jaar 
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FA-BA101 Inleiding  

in de farmacie 

FA-BA103 Toedienen 

van geneesmiddelen 

FA-BA105 Kinetiek 

van geneesmiddelen 

FA-BA106 Therapie met 

geneesmiddelen 

FA-BA102 Chemie van 

geneesmiddelen 

FA-BA104 Werking van 

geneesmiddelen 

profileringsruimte FA-BA107 Onderzoek 

naar geneesmiddelen 

FA-BA100 Academische vaardigheden jaar 1 

Jaar 
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FA-BA201 Infectie en 

afweer 

FA-BA203 Neurologie FA-BA205 Hormonale 

aandoeningen 

profileringsruimte 

FA-BA202 Product-

zorg 

FA-BA204 Biologische 

geneesmiddelen 

profileringsruimte FA-BA319 Bioanalyse 

FA-BA200 Academische vaardigheden jaar 2 

Jaar 
3 

FA-BA301 Psychofar-

macologie 

FA-BA311 Ontwikkeling 

van nieuwe geneesmid-

delen 

FA-BA381 BWS-on-

derzoeksproject 

FA-BA305 Huidaandoe-

ningen 

profileringsruimte profileringsruimte profileringsruimte 

FA-BA300 Academische vaardigheden jaar 3 

Figuur 1b. Schematisch overzicht van het studiepad Farmaceutische Wetenschappen. Geel: major-gebon-
den cursussen; groen: major-gebonden keuzeruimte; blauw: profileringsruimte. Cursussen uit de major 
vanaf jaar 2 worden tweemaal per studiejaar aangeboden.  
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 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Jaar 
1 

FA-CPS101 

Drug Use 

FA-CPS102  

Drug delivery 

FA-CPS103  

Drug Target 

FA-CPS104 

Drug Molecule 

Jaar 
2 

FA-CPS211 

Neuroimmuno-

pharmacology 

FA-

CPS212 

Neuro 

FA-CPS221  

Analytical techni-

ques 

FA-CPS222 

Chem. 

Tech. 

FA-CPS 322 

Pharmaceutical 

biotechnology 

profileringsruimte 

FA-

CPS213 

Immuno 

FA-CPS223 

Biol. Tech. 

Jaar 
3 

profileringsruimte 

 

 

profileringsruimte BWS-onderzoekproject 

Figuur 1c. Schematisch overzicht van het studiepad CPS. Geel: major-gebonden cursussen; groen: major-
gebonden keuzeruimte; blauw: profileringsruimte. 
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Bijlage 4b Programmaoverzicht masteropleiding 
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Bijlage 5 Bestudeerde documenten 
 

- Zelfevaluatierapport bacheloropleiding Farmacie 

- Zelfevaluatierapport masteropleiding Farmacie 

- Bijlagen bij zelfevaluatierapport bacheloropleiding Farmacie 

- Bijlagen bij zelfevaluatierapport masteropleiding Farmacie 

- Cursuswijzers, studiemateriaal en voorbeelden van toetsen van enkele bacheloropleiding- en master-

cursussen, inclusief studiewijzer bachelor werkstuk en onderzoeksproject 

- Rubrics coschappen nieuwe onderwijsprogramma 

- Domeinspecifiek referentiekader en Raamplan Farmacie 2016  

- Onderwijs en examenregeling Bacheloropleidingen faculteit Betawetenschappen;  

- Onderwijs en examenregling masteropleiding Farmacie 

- implementatie Strategisch plan Departement Farmacie  

- Blauwdruk Bacheloropleiding Farmacie Utrecht 2016  

- Blauwdruk Masteropleiding Farmacie Utrecht 2016  

- Handboek kwaliteitszorg School of Pharmacy 

- Kwaliteitszorgplan Undergraduate School en bachelor Farmacie 

- Jaarverslagen examencommissie 2015, 2016 School of Pharmacy 

- Jaarverslag examencommissie Undergraduate School, 2015, 2016 

- NSE bacheloropleiding Farmacie Utrecht 2018  

- Reglement decentrale selectie bacheloropleiding Farmacie  

- Rapport decentrale selectie FaRB2017  

- Rapport decentrale selectie CPS2017  

- Rapport decentrale selectie2017 OCW  

- Toetsbeleidsplan faculteit Betawetenschappen  

- adviesdocument toetsadviescommissie m.b.t. Criteria en richtlijnen inzetten deeltoetsen  

- evaluation report Bacheloropleiding programme CPS 2010–2015 

- Bacheloropleiding eindwerken van vijftien studenten 

- Masteropleiding onderzoeksprojecten van vijftien studenten 

 

 

 


