Notulen STOF vergadering 28 mei 2019
1. Opening
Xantia Heeres opent de vergadering om 15:29 uur.
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2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda.
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3. Notulen van de STOF-vergadering van 2 april 2019
Herman Woerdenbag vertelt dat hij en Hidde Haisma het vak Innovative Therapeutics
samen zullen gaan geven. Na 1 week college zal er een tussentoets komen om de studenten
te stimuleren actief aan de slag te gaan met de colleges. Daarnaast zullen de studenten een
poster gaan maken en hoeven ze geen presentatie meer te geven.
Martijn Hagedoorn vraagt of het gemiddelde hiervan een voldoende moet zijn of dat er per
onderdeel een voldoende gehaald moet worden. Herman Woerdenbag zegt dat het
gemiddelde een voldoende moet zijn.
Laura ten Broek vraagt aan Martijn hoe ze de beste master van Nederland willen blijven.
Martijn zegt dat dit voor de volgende vergadering met de OC op de agenda staat.
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Edgard Weening vertelt dat ze bezig zijn met het verminderen van het aantal reflecties voor
in het derde jaar van de master. Keri vraagt hoe veel er geschrapt gaan worden, maar dat is
nog niet precies duidelijk zegt Edgard.
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4. Mededelingen van de Jaarvertegenwoordiging
a. Jaar 1
Er is een opmerking binnengekomen over het inzien van de antwoorden van het
tentamen Pharmaceutical Analysis A. Rodric Noorman reageert hier op en zegt dat
studenten inderdaad niet hun eigen antwoorden mogen inzien, maar dat er wordt
aangegeven waar de antwoorden te vinden zijn in de slides, zodat de studenten zelf
kunnen opzoeken hoe ze het moeten doen.
b. Jaar 2
c. Jaar 3
d. Jaar 4
Maxime vraagt of het slagingspercentage van het mondeling examen voor Patiënt,
Therapie en Veiligheid (PTV) lager is dan vorig jaar. Een kwart heeft het niet gehaald,
maar dit is niet verontrustend volgens Edgard. Maxime is benieuwd of er nog
aanpassingen gedaan gaan worden, omdat er volgens studenten veel verschil zit tussen
de examinatoren. Edgard reageert hierop en zegt dat ze het al jaren zo doen en het ieder
jaar weer ter discussie komt, maar dat ze het voorlopig niet zullen veranderen. Bob
Wilffert voegt toe dat ze alles proberen om blokkeren te voorkomen en dat ze ook
proberen alles uit de student te halen om hem of haar te laten slagen.
Keri vraagt zich af of duidelijk is dat mensen na afloop nog een gesprek kunnen hebben
met de beoordelaar, wanneer ze het niet gehaald hebben.
Laura ten Broek zegt dat dit onderwerp erg vaak terugkomt op STOF-vergaderingen
en dat er niet iedere vergadering weer hetzelfde besproken hoeft te worden. Ze is wel
van mening dat het mondeling examen moet blijven.
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e. Jaar 5

Xantia noemt dat er een mail is binnengekomen over het doen van een extern
masterproject. In de mail staat dat er te weinig begeleiding is in sommige gevallen, maar
ook dat weinig studenten op de hoogte zijn dat een masterproject ook extern gedaan
kan worden. Bob Wilffert geeft aan dat dit probleem dan voornamelijk bij de begeleider
ligt en dat een student het gelijk moet melden als er te weinig begeleiding wordt
gegeven. Martijn geeft aan dat het doen van externe masterprojecten wel wordt
benoemd bij de voorlichtingsdagen.
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5.

Mededelingen van de geledingen
a. Opleidingscommissie
Martijn geeft aan dat ze reactie hebben gekregen op de brief en dat het niet helemaal
duidelijk is waarom de MPS master beter scoort dan de farmacie master. Ze willen als
opleidingscommissie graag meer vaste contracten voor docenten, zodat de docenten
meer ervaring krijgen en beter onderwijs kunnen gaan geven. Daarnaast hebben ze de
Ocasys teksten besproken voor nieuwe vakken en zijn een aantal vakevaluaties
besprokene. Hierbij kwam Farmaceutische Analyse B weer heel slecht naar voren en
dit zal in de volgende OC-vergadering uitvoerig worden behandeld.
Herman Woerdenbag vertelt dat er weer gezocht wordt naar nieuwe leden voor in de
opleidingscommissie. Ze zijn nog in twijfel of het aanstellen van studenten uit het derde
jaar van de master nuttig is, omdat deze studenten het grootste gedeelte van het jaar
toch op stage zijn en daardoor veel vergaderingen missen. Ze denken erover om
misschien meer studenten uit het tweede jaar van de master aan te stellen voor in de
OC.

25

30

35

Jaar 6
Keri vraagt of er al meer bekend is over de datum van de diploma-uitreiking. Lisette
Klein geeft aan dat de indeling gemaakt wordt door Janine en dat studenten het op tijd
moeten doorgeven wanneer ze gaan afstuderen, zodat de indeling gemaakt kan worden.

b. Raad van Advies
c. Undergraduate en Graduate School of Science
Herman Woerdenbag geeft aan dat ze in juni bij ARCS een enquête gaan uitdelen aan
de studenten om te vragen naar 3 positieve en 3 negatieve punten van het eerste
studiejaar. Daarnaast zal dit vak ook in het tweede jaar van de bachelor worden gegeven.
Herman geeft aan dat er momenteel nog een discussie is over de indeling van de
tutorgroepen. Een optie is om Nederlandse en Engelstalige groepjes te maken, waarbij
internationale studenten in de Engelstalige groepjes komen. Maxime zegt dat er wellicht
internationale studenten zijn die Nederlands willen leren en dus liever in een
Nederlands groepje geplaatst willen worden. Herman geeft aan dat het misschien het
beste is om de keuze over te laten aan de studenten zelf. Rodric haakt hier op in en
geeft de tip om het in de enquête te vragen om zo een goed beeld te krijgen.
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Interprofessionele samenwerking met geneeskunde
Keri zegt dat studenten in jaar 3 van de master verplicht naar twee bijeenkomsten moeten,
waarvan 1 bijeenkomst in Deventer is en slechts een presentatie is van drie kwartier. Deze
presentatie is bovendien erg gericht op geneeskunde studenten en is voor farmacie
studenten dus niet heel nuttig. Ze geeft aan dat hier eens goed naar gekeken moet worden
om dit te verbeteren en het interessanter te maken voor farmacie studenten. Bob geeft aan
dat het goed is om dit door te geven aan Yael Benjamins. Keri noemt dat het een goed idee
is om het laatste jaar van de master eens te gaan evalueren en te kijken naar de
verbeterpunten, want dit gebeurt nooit. Bob vindt dit een goed idee en gaat hier mee aan
de slag.

7. Rondvraag
Laura ten Broek vraagt hoe het met de inschrijvingen van internationale studenten gaat.
Lisette Klein geeft aan dat er momenteel 143 aanmeldingen zijn waarvan 8 internationale
studenten.
Laura vraagt of er wel actief aan werving wordt gedaan in het buitenland en of dit een
taak is voor de faculteit of voor de universiteit. Lisette geeft aan dat er meer promotie
gemaakt zal worden in het buitenland voor volgend jaar.
Maxime vraagt of het een idee is om de STOF een korte update te laten geven op een
algemene ledenvergadering net zoals de OC, zodat andere studenten ook mee krijgen wat
er zoal wordt besproken tijdens de STOF-vergaderingen en niet iedere keer weer dezelfde
punten worden gemeld bij de STOF. Keri komt met het idee om een overzicht te maken
met de besproken punten per vergadering van de afgelopen jaren, zodat het duidelijk is
voor studenten welke onderwerpen al besproken zijn en wat hiermee is gedaan.
8. Sluiting
Xantia sluit om 16:22 uur de vergadering.

