Notulen themavergadering 2 april 2019
1. Opening
Xantia opent om 15:33 uur de vergadering.
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2.Vaststellen van de agenda
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda.
3.Notulen van de STOF-vergadering van 5 februari 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering.
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4.Mededelingen van de Jaarvertegenwoordiging
a. Jaar 1
b. Jaar 2
c. Jaar 3
d. Jaar 4
Xantia vertelt dat we een brief hebben ontvangen van de examencommissie over
het vak Innovative Therapeutics en dat het vak voor volgend jaar aangepast zal
worden. Herman Woerdenbag geeft aan dat Ykelien Boersma weggaat en dat er
wordt gekeken of de presentaties misschien geschrapt gaan worden. Het vak zal
dus anders ingericht gaan worden dan vorige jaren.
Maxime Tijoe geeft een opmerking over de puntenverdeling van de vakken PKA
en PTV. Sommige studenten denken dat ze het vak PTV meer zullen gaan
gebruiken in de toekomst en dat daarom het aantal punten wellicht ook meer moet
zijn dan PKA. Lilly van Rooij haakt hier op in en zegt dat dit ook al besproken is
tijdens de colleges met Claudia Dantuma. Herman Woerdenbag geeft aan dat het
vak PKA weer onderverdeeld zal worden in drie delen, zodat de cijfers apart
worden vermeld op de cijferlijst. Ceren Zwijnenburg zegt dat het aantal
studiepunten niet te maken heeft met hoe vaak je iets in de toekomst gaat
gebruiken, maar dat het puur gerelateerd is aan de studielast. Martijn Hagedoorn
geeft aan dat de punten op dit moment goed verdeeld zijn voor deze vakken op
basis van de studielast.
e. Jaar 5
f. Jaar 6
Xantia vertelt dat Keri Mangnus heeft aangegeven dat veel studenten het aantal
zelfreflectie verslagen veel te veel vindt in het zesde jaar. Edgard Weening haakt
hier op in en zegt dat ze dit gaan verminderen.
Serge geeft een algemene opmerking over de manier van lesgeven. Hij vindt dat het
teveel tijd kost om alle stof zelf door te nemen en stelt voor dat de docent een
samenvatting gaat maken. Maxime haakt hier op in en geeft aan dat de informatie
in de colleges de rode draad is en het belangrijk is om deze zelf door te nemen en
zo de stof te leren. Niels geeft aan dat de studievereniging ook samenvattingen
beschikbaar heeft op de site.
Bob Wilffert vraagt hoe het zit met het vertalen van de samenvattingen en dat het
vanuit de internationalisering een goed idee is om dit te gaan vertalen naar het
Engels.
Maxime is benieuwd of er nog iets is veranderd aan het mondeling examen van het
vak PTV naar aanleiding van de opmerkingen vorige keer. Edgard geeft aan dat er
niks wordt veranderd voor de komende periode.

5

10

15

20

25

30

35

40

5. Mededelingen van de geledingen
a. Opleidingscommissie
Martijn geeft aan dat ze het vooral over de ingangseisen hebben gehad. Er is
gekeken naar het nieuwe curriculum en in de volgende vergadering zullen ze gaan
kijken naar de Ocasys teksten. Martijn zegt dat het doel is om de beste master van
Farmacie in Nederland te blijven. De MPS (Medical Pharmaceutical Sciences)
master is inmiddels een topmaster geworden. De roostering van jaar 1 en 2 uit de
master blijft lastig en volgens Ceren zorgt dit ervoor dat sommige studenten hals
over kop een afdeling moeten gaan zoeken voor hun masteronderzoek, omdat ze
anders studievertraging zullen oplopen. Hierdoor zullen deze studenten soms niet
bij hun eerste keus afdeling een onderzoek kunnen gaan doen. Roostering blijft een
belangrijk punt om te verbeteren in de toekomst.
b. Raad van Advies
c. Undergraduate en Graduate School of Science
Herman Woerdenbag geeft aan dat er een nieuwe practicumdocent komt vanaf
september, omdat Henk Dijkhuizen minder gaat werken.
d.
e.
f.
g.

Faculteitsraad
Faculteitsbestuur
Universiteitsraad
Bètastuf

6.Werkgroep internationalisering
Herman Woerdenbag geeft aan dat de werkgroep internationalisering geschrapt is, maar dat er
wel een curriculum commissie (curcom) is samengesteld die 1 keer per 2 weken bij elkaar zal
komen voor overleg.
Marloes vraagt hoe het met de internationalisering gaat aan Serge. Hij geeft aan dat de practica
in het algemeen wel wat beter kunnen. Veel assistenten spreken nog erg veel in het Nederlands,
waardoor de internationale studenten zich minder prettig voelen en het idee hebben dat ze
minder uitleg krijgen dan de Nederlandse studenten. Martijn vraagt of het echt een
belemmering was tijdens de practica en of ze het hebben aangegeven bij de student-assistenten
en vakcoördinator. Lilly geeft Serge de tip voor het vak FA-A om dit soort dingen gelijk aan te
geven bij de student-assistenten en ook bij de practicumdocent.
7. Interprofessionele samenwerking met geneeskunde
Lilly zegt dat ze een multidisciplinair overleg hebben bijgewoond en dat ze het heel leuk en
leerzaam vond. Maxime haakt hier op in en zegt dat ze het gek vindt dat er onderscheid wordt
gemaakt tussen de groepen op basis van roostering. Ze zou graag willen dat iedereen hetzelfde
krijgt ongeacht in welke periode een student de interprofessionele samenwerking moet volgen.
8.Thema: Burn-out klachten; symptomen, preventie, behandeling
Door: studentenpsycholoog drs. Eva Slot.

45

9.Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
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10. Sluiting
Xantia sluit om 16:44 uur de vergadering.

