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2019-2020 laatste jaar van het oude curriculum

•

In 2016 zijn wij gestart met het nieuwe curriculum. Dit jaar studeren de
eerste studenten af van de bachelor en master nieuwe stijl. Tegelijkertijd is
het oude curriculum uitgefaseerd. Onderwijs van het oude curriculum wordt
al bijna niet meer gegeven. De vaardigheden van de bachelor worden nog
tot en met studiejaar 2018-2019 getoetst. Volgend studiejaar is de laatste
mogelijkheid om nog het oude programma af te ronden en je diploma te
behalen. Na 31 augustus 2020 is dat wettelijk niet meer mogelijk en moet
iedereen die een diploma wil hebben voldoen aan de eisen van het nieuwe
curriculum. Voorwaar een oproep aan alle studenten die vóór 2016 begonnen
zijn aan de studie om de schouders eronder te zetten en komend studiejaar
het diploma te halen. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je
terecht bij de studieadviseurs, Carmen Jansen en Jolanda van den Dries.
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AGENDA

Girl power in Farmacie

3 juni t/m 30 juni
inschrijving cursussen
periode 1

Voor het derde jaar reikte het ROSANNA
Fonds op 8 maart, Internationale
Vrouwendag, beurzen uit aan talentvolle
maar minder kansrijke vrouwen die
studeren of werken aan de Universiteit
Utrecht. Zij sluiten zich aan bij de
‘ROSANNA-familie’. Farmaciestudente
Dalal Ghanim zal de beurs gebruiken
om extra hulp in te schakelen bij haar
bachelorscriptie; Christina Verbruggen
(Drug Innovation) kan er een vliegticket
naar Australië mee kopen om een
onderzoeksproject te kunnen doen
bij een prestigieus farmaceutisch lab.

12 juni, 29 augustus &
10 september			
diploma-uitreiking
master Farmacie
28 juni			
departementsdag
Farmaceutische
Wetenschappen
13 juli, 30 augustus &
4 oktober			
diploma-uitreiking Life
Sciences
22 augustus		
diploma-uitreiking CPS
2 september		
start academisch jaar
25 & 27 september		
diploma-uitreiking
bachelor Farmacie

Op de valreep werd bekend dat Dalal
Ghanim ook genomineerd is voor de
UAF-award. Proficiat!

ROSANNA-beurswinnaars Dalal Ghanim,
Annemiek Prins en Huda al Bakker.
Christina Verbruggen was niet aanwezig.

Curriculumevaluatie master Farmacie
Nu de invoering van het nieuwe curriculum is afgerond, is het tijd om de eerste
balans op te maken. De masteropleiding Farmacie wil dat deze zomer oppakken
door niet alleen de gebruikelijke exit-enquête af te nemen, maar ook gesprekken
te voeren met studenten en docenten van de opleiding. Studenten die nu MA305
volgen zullen binnenkort via Blackboard een link naar de enquête ontvangen en
een aantal willekeurig gekozen studenten zal een uitnodiging voor het gesprek
eind augustus ontvangen. Het gesprek met een groep docenten is eveneens voor
eind augustus gepland. Tezamen met de uitkomsten van de onderwijsvisitatie
zal dit leiden tot een verbeterslag waardoor het onderwijs nog beter wordt.

Nieuwe opleidingen
Molecular and Biophysical Life Sciences

De faculteit Bètawetenschappen is van plan
een nieuwe internationale en interdisciplinaire
bacheloropleiding op te zetten: Molecular and
Biophysical Life Sciences (MBLS). Het uitgangspunt
is om in september 2021 met de opleiding te
starten. Het doel is om ongeveer 150 studenten
aan te trekken, waarvan een kwart internationaal.
Wat leren de studenten?
De nieuwe bacheloropleiding biedt studenten
een breed programma in de moleculaire
levenswetenschappen:
van
biologie
en
farmaceutische wetenschappen tot biochemie
en biofysica. Speciale aandacht gaat uit naar
samenwerking met universiteiten in het buitenland
en het gebruik van wetenschappelijke kennis bij
maatschappelijke vraagstukken. Afgestudeerden
kunnen hun opleiding voortzetten binnen één van
de masterprogramma’s van de Graduate School
of Life Sciences.
Tot nu toe hebben verschillende commissies de
basis gelegd voor de nieuwe bacheloropleiding
in samenwerking met studenten, docenten en
andere belanghebbenden. De uitvoering van deze
plannen en het vormgeven van het curriculum
zal worden geleid door Anna Akhmanova
(opleidingsdirecteur) en Eric Huizinga (voorzitter
van de curriculumcommissie). Vanuit Farmacie
zal Dirk Rijkers in de curriculumcommissie
participeren.

Clinical Sciences, Health & Society

De UU wil in september 2021 starten met een nieuwe
brede en interdisciplinaire bacheloropleiding die
voorbereidt op de professionele masteropleidingen
in het veld van de Life Sciences en (dier-)
gezondheid(-szorg). Studenten die deze nieuwe
bacheloropleiding hebben afgerond, hebben met
deze opleiding een vernieuwende en sterk op de
toekomst toegesneden basis voor één van de

professionele academische masteropleidingen
zoals Geneeskunde (SUMMA), Diergeneeskunde of
Farmacie of andere gezondheidszorg gerelateerde
master opleidingen. Met dit bachelorprogramma
wil de UU een grotere en meer vernieuwende
stap te zetten in de zoektocht naar ‘hoe vorm
te geven aan het begeleiden van jonge mensen
in hun voorbereiding op het leven en werken als
academisch professional in het brede domein van
de gezondheidszorg’.
Wat leren de studenten?
In deze bachelor wordt, naast gerichte aandacht
voor interdisciplinariteit en het verwerven van
de vaardigheden en kennis en inzichten in de
basissystemen van lichaam en gezondheid die
essentieel zijn om een start te maken met een
van de hierboven genoemde professionele
masteropleidingen, expliciet aandacht besteed
aan: persoonlijke ontwikkeling, inzicht en
begrip van de ontwikkelingen in de huidige en
toekomstige samenleving en inzicht en begrip
in de technologische ontwikkeling. Daarbij is het
didactisch concept sterk gericht op samenwerken
met collega-studenten en docenten (community
vorming). Inclusiviteit, dienstbaarheid aan de
samenleving en ruimte en tijd voor persoonlijke
ontwikkeling, ook buiten het curriculum, zijn
daarbij het uitgangspunt. Aandacht voor de
‘klassieke’
academische
vaardigheden
en
‘diepgaand leren’ in combinatie met nieuwe
digitale technieken zijn de kern van de didactiek
van dit programma. Studenten worden in deze
opleiding expliciet voorbereid op een toekomst
waarbij ‘een leven lang leren’ het uitgangpunt is.
De uitwerking van dit curriculum is in handen
van
Wim
Kremers
(Diergeneeskunde),
Renske van Gestel (Farmacie), Theo van
Haeften (Diergeneeskunde), Annet van Royen
(Geneeskunde), Karin Scager (COLUU) en Fried
Keesen (adviseur).

Evaluaties
Cursusevaluaties zijn belangrijk. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Standaard binnen
de faculteit Bètawetenschappen is de Caracal-evaluatie. Deze wordt echter niet altijd even
goed ingevuld. De respons is over het algemeen (te) laag. Opleidingen willen wel graag hun
studieprogramma en docenten graag hun cursussen verbeteren. De mening van studenten
telt daarbij zwaar. Om erachter te komen hoe studenten echt tegen het onderwijs aankijken
zijn er verschillende extra acties om informatie te verzamelen en feedback te geven.
Voor de bachelor Farmacie nodigt de studiecommissie van U.P. altijd van alle cursussen een aantal
studenten uit voor een lunchbespreking. Dan worden alle cursussen doorgesproken. Binnen de master
Farmacie zijn alle nieuwe cursussen de eerste keer mondeling geëvalueerd. Daarnaast worden op gezette
tijden lunchgesprekken gevoerd door de opleidingsdirecteur, Aukje Mantel, en de opleidingscoördinator,
Marianne Verdel, met steeds een wisselende groep studenten. Daarbij komen allerlei onderwerpen
aan de orde. Het College of Pharmaceutical Sciences heeft jaarlijks een gezamenlijk gesprek met
een groep studenten uit elk cohort over de opleiding met de opleidingsdirecteur, Lucianne Groenink,
onder leiding van het studentbestuurslid, dit jaar Anne Taams. En bij de master Drug Innovation
wordt aan het eind van de cursus een mondelinge dan wel schriftelijke evaluatie gedaan. Voordeel
van al deze gesprekken is dat allerlei onderwerpen aan de orde kunnen komen en dat doorgevraagd
kan worden over de achtergrond van de opmerkingen in de schriftelijk enquêtes. Daarnaast zijn er
binnen het Departement Farmaceutische Wetenschappen ook commissies die zich met de kwaliteit
van het onderwijs bezig houden. Zo is er de opleidingsadviescommissie (OAC) voor de bachelor
Farmacie en de opleidingscommissie (OC) voor de master Farmacie, die mede op basis van de
Caracal-evaluaties gevraagd en ongevraagd de kwaliteit en uitvoering van het onderwijs beoordelen.
Vragen? Weet ons te vinden via:
Opleidingsadviescommissie:
oac.pharm@uu.nl
Opleidingscommissie:
opleidingscommissie.ScPh@uu.nl
Studentbestuurslid:
science.sl.pharm@uu.nl
Studiecommissie U.P.:
studiecommissie@upsv.nl

Aparte mailboxen examencommissie
bachelor en master Farmacie
De bachelor en master Farmacie zijn
aparte opleidingen met elk een eigen
organisatie. Daar horen ook twee
aparte examencommissies bij. Met
ingang van dit voorjaar hebben de
commissies ook een eigen mailbox.
Voor de bachelor Farmacie en het College
of
Pharmaceutical
Sciences
is
dat:
Examencommissie Bachelor Farmacie (UGS)
science.examencommissie.FARB@uu.nl
en voor de master: Examencommissie Master
Farmacie (SCPH) science.boardofexaminers.
scph@uu.nl
Studenten Drug Innovation vallen onder de
examencommissie van de Graduate School of
Life Sciences: BoardofExaminersGSLS@uu.nl

Even voorstellen: Manon Thijssen,
onderwijsmanager
Sinds 1 maart werk ik als onderwijsmanager bij
Farmacie. Ik volg Dicky van Heuven op, die per
september met pensioen gaat. Als onderwijsmanager
zorg ik, als een soort spin in het web, voor ‘de
achterkant’ van het onderwijs: jaarplanning van
cursussen, vaststellen docententeams, kwaliteitszorg,
en de financiën die daarbij horen. Ik ben ook ambtelijk
secretaris van de kamer Farmacie en teamleider van
het bureau van het onderwijsinstituut.
Farmacie is zeker niet nieuw voor mij. Tot 2013 ben ik
14 jaar studieadviseur geweest. Tot 1 maart 2019 was
ik onderwijscoördinator bij het Freudenthal Instituut.
Het is fijn om weer terug te zijn bij Farmacie, en ik hoop
de komende jaren mooi onderwijs voor de studenten
te kunnen faciliteren!

