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Notulen STOF-vergadering 13-06-2017 
 

1. Opening 
16:07 uur 

 5 
2. Vaststellen agenda  

Fleur wil het graag hebben over de taaltoets. Quincy zegt dat de OC hiermee bezig is en 
vraagt of dit tijdens dit puntje besproken kan worden. Fleur vindt dit goed. 

  
3. Notulen van de STOF-vergadering van 18-04-2017 10 

Op de tweede pagina staat dat de OC vrij negatief was over het plan van PharmD/PhD. 
Dit komt omdat de OC het niet volledig genoeg vindt. Er waren mensen bang dat ze op 
deze manier niet een volledige PhD afronden. Merel merkt op dat er best veel spelfouten 
in de notulen staan. Verder staat er op pagina twee een stukje wat er niet in hoort. De 
notulen komen op Nestor, dus stukjes zoals deze horen niet in de notulen. Verder zegt 15 
Merel dat bij het kopje ‘Werkgroep Internationalisering’ op pagina 4 staat dat er een 
tweede track komt voor MPS, dit is echter niet zo. 
 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 
Quincy zegt dat de Onderwijsmiddag is georganiseerd en dat de opkomst laag was.  20 
 

5. Mededelingen van het STOF 
De Onderwijsmiddag en de Docent-van-het-Jaarverkiezing waren ook druk bezocht. Dit 
zou kunnen worden verklaard doordat de ePil-lecture op het laatste moment werd 
afgelast. Hierna is er een fout met de uitnodigingen gemaakt, waardoor er een lagere 25 
opkomst was. Er zal een afspraak worden gemaakt met Martina Schmidt en Lidia Westers 
om dit voor het komende jaar te verbeteren. Verder is er een nieuw STOF commissie 
verkozen, hierin hebben Maxime, Rudolf en Sara plaatsgenomen. 
 
  30 

6. Mededelingen van de Jaarvertegenwoordiging 
a. Jaar 1 

Het gaat goed binnen jaar 1, er zijn geen klachten binnen gekomen. 
 

b. Jaar 2 35 
Er is niemand aanwezig uit jaar 2, er zijn wel wat dingen binnen gekomen. Er was een 
klacht aangaande METOX, mensen vinden dat ze te weinig tijd hebben om te 
studeren. Dit komt voort uit dat de laatste practicumdag dicht op het tentamen zit. 
Deze klacht is bestempeld als ongegrond. Fariborz zegt dat het een kwestie is van 
goed plannen. Quincy zegt dat je in drie weken genoeg tijd hebt om te studeren. 40 
Verder was er voor FAKIN wel bekend welke formules men moest kennen. 
 

c. Jaar 3 
De jaarvertegenwoordigers uit jaar 3 zijn niet aanwezig. 
 45 

d. Jaar 4 
Dennis heeft een puntje, over de stage. Quincy zegt dat er in februari een brief is 
binnengekomen over stage AO. Deze brief bevat opbouwende kritiek over het vak. 
Hier is een tijdje niks mee gedaan. Begin mei was er een afspraak met de coördinator 
en Maartje Heijnen gepland. Ze hebben om de tafel gezeten om de brief te bespreken. 50 
De kleine technische dingen, zoals het rooster en de communicatie naar de studenten, 
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worden aangepakt. De verplichting van de stageterugkomdagen is een probleem. Het 
heeft een heel verplicht karakter en elk moment moet worden gevolgd. Als je iets 
mist, moet dit worden ingehaald tijdens de volgende periode. De vraag was of door 
persoonlijke omstandigheden niks geregeld kon worden. Hierover is een discussie 
gevoerd met de coördinator. Hieruit kwam de vraag waar de grens wordt getrokken 5 
wanneer iemand iets mag missen. Het STOF stelde een vervangende opdracht voor 
of een terugkomdag waarin mensen presentaties geven. De conclusie van het gesprek 
was dat het op individueel niveau wordt bekeken. Dennis vraagt wat er met de andere 
punten wordt gedaan. Fleur zegt dat de OC heeft gezeurd over een evaluatie. Deze 
hebben ze gekregen in de vorm van een briefje in een brievenbus. Maartje heeft zelf 10 
een brief geschreven, daarom was ze aanwezig bij het gesprek. Fleur vraagt iedereen 
om een briefje in te leveren, zodat het vak kan worden verbeterd. Verder zal de 
coördinator vertrekken, de kans is groot dat de informatie niet goed wordt 
overgedragen aan de opvolger. Merel vraagt of de evaluatie alleen is gestuurd naar 
mensen die het vak recent hebben gevold. Fleur geeft aan dat dit zo is. Dennis zegt 15 
dat het laatste blok nu bezig is en dat het nu ook mis gaat. Er kan een bericht worden 
geplaatst om de evaluatie in te vullen. Astrid vraagt of het zin heeft of zij het ook 
invult. Fleur weet dit niet zeker. Keri denkt dat er wel naar gekeken wordt. Fleur 
kreeg het gevoel dat de coördinator de punten wel begreep, maar dat Yael Benjamins 
en Bob Wilffert wel vonden dat alles verplicht moest zijn. Astrid zegt dat in haar jaar 20 
er in eerste instantie iets werd gezegd, maar dat dit niet waar was. Hierdoor werden er 
lage cijfers behaald. Er is sprake van veel uitval, dus er zal een betere communicatie 
moeten komen. Quincy zegt dat dit op de volgende agenda van het STOF zal komen. 
Fleur zegt dat het volgende STOF moet kijken naar wat er gebeurt met de evaluaties. 
Dennis zegt dat er vrij veel ophef was tijdens het vak Communicatie, want er waren 25 
maar twee stageplekken in Groningen en de indeling werd pas een week van te voren 
bekend gemaakt. Quincy zegt dat dit krap is en Dennis geeft aan dat het uiteindelijk 
wel goed is gekomen. Quincy denkt dat het komt doordat er zesdejaars ook 
stageplekken zochten. Verder wordt er aangegeven dat niet alle stageplekken 
bereisbaar waren vanuit Groningen. Soms kregen mensen een mailtje met dat de 30 
deadline morgen was, dit is erg kortdag. Verder is alles erg last minute geregeld. Fleur 
zegt dat het in januari/februari wel goed was geregeld. Hierover zal met Anja worden 
gesproken.  
 

e. Jaar 5 35 
De enige klacht die is binnengekomen, is dat er een voorkeur kon worden opgegeven 
voor een vak en dat de conceptindeling in juni werd geplaatst. Veel mensen wilden 
het vak Productzorg volgen. Hierna werd er gezegd dat niet iedereen dit vak kon 
doen en vervolgens was het twee dagen later opgelost. Quincy zegt dat dit kan zijn 
gedaan, omdat ze zijn overspoeld met mails. Astrid zegt dat de conceptindeling pas in 40 
juni zou komen, dus dat het niet nodig was om het zo te doen.  
Merel geeft aan dat voor de industriestages een ingangseis is ingesteld, namelijk een 
masterproject bij FTB. Dit is erg raar, want dit is niet besproken. Astrid vindt het raar 
dat ze geen rekening houden met de andere vlakken in de industrie. Merel vraagt zich 
af waar de eis vandaan komt. Merel zegt dat er veel mensen van baalden en daardoor 45 
voor Productzorg kozen. Keri zegt dat Herman Woerdenbag zei dat het was om in de 
gaten te houden wie ze naar wie sturen, zodat ze in de gaten kunnen houden wat ze 
op de stage doen. Keri zegt dat Herman Woerdenbag heel schappelijk was en dat als 
je een goed afgerond masterproject hebt uitgevoerd je ook op stage mag. Quincy zegt 
dat Prof. Frijlink geen tijd heeft om iets voor iedereen te regelen en hij geeft aan dat 50 
als je zelf iets kan regelen, dat je dat moet doen. Astrid geeft ook aan dat hij geen 
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contact heeft met iedereen in de industrie. Quincy vraagt zich af of het rooster nog 
veel wordt veranderd.  

 
Keri zegt dat ze nog een klacht heeft over jaar 4. Als je niet in september kan 
beginnen, moet men keuzevakken volgen of vertraging oplopen, omdat het 5 
masterproject niet zo snel geregeld kan worden. Keri denkt dat hiernaar gekeken 
moet worden en dat dit ook wel iets is om mee te nemen in de RvA. Quincy vraagt of 
de indeling nog steeds niet bekend is en of er een prognose wordt gegeven. Het is 
mogelijk dat niet iedereen wordt geplaatst, maar dat ze hun best doen in verband met 
personeelsproblemen. Maxime zegt dat het voornamelijk gaat om stageplekken en het 10 
vak Gedrag en communicatie. Verder geeft ze aan dat misschien ook besproken moet 
worden of men een stage zelf mag regelen, ook al wil de opleiding dit niet. Astrid zegt 
dat men bij een industriestage wil weten wie ze wegsturen en dat ze bij stage AO 
andersom redeneren. Quincy zegt dat ze dit doen omdat het verplicht onderwijs is, hij 
zou later zelf ook willen weten wie er in zijn apotheek werkt. Merel heeft haar eigen 15 
stage geregeld in haar vierde jaar. Zij had het geregeld, maar het werd voor iedereen 
opengezet. Astrid zegt dat je niet wordt beoordeeld op je stagewerk, maar alleen op je 
portfolio. Het maakt dus niet zoveel uit of je iemand kent of niet. Quincy zegt dat er 
hierover gesproken is. Verder wordt er voor dit blok rekening mee gehouden. 
 20 

f. Jaar 6 
Astrid geeft aan dat er volgend jaar maar 59 ECTS kunnen worden behaald. Stage 
AO komt in Gimmics en Gimmics wordt met twee punten verhoogd. Het kan zijn 
dat door de reorganisatie wat punten worden gemist. Astrid zegt dat Gimmics een 
week uitloopt, hierna ben je en week vrij en hierdoor mis je een punt. Het kan zijn dat 25 
PAH 3 punten wordt en dan komt het goed, maar dit was niet gecommuniceerd.  
 
Verder wordt aangegeven dat de stage handleiding best onduidelijk is. De helft van de 
info staat bij PAH en de andere helft niet, op welke knop op Nestor moet er dan 
worden geklikt? Quincy zegt dat dit punt terugkomt bij stage Z. Yael Benjamins gaat 30 
er naar kijken, maar het STOF moet er even achteraan gaan.  

 
Ten slotte is het solliciteren bij de RvA besproken. Dit werd overwegend positief 
ontvangen, met de notitie dat het niet te veel moet worden. Er moet een balans 
worden gevonden.  35 

 
7. Werkgroep internationalisering 

Elke twee weken vindt een overleg plaats. Er zal keuzeruimte komen in de Bachelor, 
waardoor je in de Major alle eindtermen in je Bachelor haalt en er zal een klein stuk zijn 
waar je je in kan differentiëren. De verder invulling ligt niet bij de Werkgroep. Deze gaat 40 
zich nu focussen op de marketingtechnische dingen. De verdere invulling gaat naar de 
Curriculum commissie. In juli zullen zij voor het eerst bij elkaar komen. Quincy vraagt in 
welke jaargang het ingaat. Merel zegt in 2018-2019, maar dat de keuzeruimte later begint, 
omdat hier meer tijd voor nodig is. Quincy vraagt of er veel vragen binnenkomen op het 
mailadres. Merel zegt dat er vooral vragen binnenkomen van studenten die vakken in het 45 
Engels moeten lopen of een tentamen in het Engels moeten maken, omdat ze bang zijn 
dat ze het niet halen. Deze vragen worden doorgeschakeld. Merel wordt ook in de 
wandelgangen aangesproken, dit is vooral positief. Ze vindt het leuk en vindt dat het goed 
gedaan moet worden. Fleur vraagt of ze hier meer studenten bij willen betrekken. Merel 
zegt dat hier in het begin over is gesproken, hierna is een Curriculum commissie 50 
geopperd. Hierin nemen docenten plaats. Merel vond dat er ook een student in moest en 
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er werd gevraagd of zij dat kon doen. Quincy zegt dat het geen gek idee is om er een 
Bachelorstudent in te zetten. Merel zegt dat ze zich hiervoor hard kan maken. Quincy 
zegt dat het voor veel mensen onduidelijk is waarom de Bachelor Engelstalig wordt en 
dat het nog steeds redelijk negatief wordt ontvangen. Merel zegt dat de Bachelor toegang 
geeft tot de master Farmacie en MPS. Er verandert in principe niks, maar het wordt 5 
gedaan omdat de belasting voor de docenten anders te hoog wordt. De meeste docenten 
zijn namelijk Engels. Verder wordt er gevraagd of er een ingangseis komt qua Engelse 
taal. Fleur zegt dat per land het Engels niveau verschillend is en dat hierdoor het idee 
kwam om een soort taaltoets af te leggen. Fleur zegt dat verschillende afdelingen zich 
afvragen hoe het zit met de doorstroommogelijkheden. Ze denkt dat ze niet weten dat de 10 
Bachelor in principe hetzelfde is. We halen gewoon een Bachelorsdiploma Farmacie, 
misschien moet dit duidelijk worden gecommuniceerd. Quincy hoopt dat het aantal 
studenten niet drastisch zal dalen en vraagt hoe de voorlichting er nu uitziet. Maxime zegt 
dat het wel leeft onder de scholieren.  

 15 
8. Mededelingen van de geledingen 

a. Opleidingscommissie 
Fleur begint over de taaltoets. Ze is druk in gesprek geweest met Yael Benjamins. 
Volgende week heeft ze een afspraak met dhr. Olsen. Verder wil ze ook een goede 
communicatie met de bijles docent van P.S.. De toets wordt misschien iets anders dan 20 
een betoog en de toets gaat naar jaar twee. Ze willen dat de toets eerst op B2 niveau 
wordt nagekeken en daarna pas op C1 niveau. Merel zegt dat de bijlesdocent is 
benaderd en dat er twee mensen zijn die een herkansing mogen doen. De docent 
krijgt een aanstelling bij de RUG om ze te helpen, dan gaat het niet meer via P.S.. 
Simon zegt dat Richard misschien een brief zou sturen, dit is gebeurd. Er is een brief 25 
naar Martina Schmidt gestuurd, hier is nog geen antwoord op gegeven. Simon zegt 
dat je tijdens de Bachelor niet kan toetsen op een ingangseis. Het zou dan onzin zijn 
dat die twee studenten nog een keer een taaltoets zouden maken. De enige 
instroomeis is volgens Simon de Bachelor Farmacie. Hij vraagt zich af of alles 
juridisch juist is. Astrid zegt dat je Nederlandse niveau ook achteruit kan gaan sinds 30 
de middelbare school. 
Quincy vraagt of er nog OC leden worden gezocht. Fleur zegt dat dit zo is en dat je je 
moet aanmelden. Astrid vraagt voor welke jaarlagen nog jaarvertegenwoordiging 
wordt gezocht. Fleur zegt voor de Bachelor en voor het vierde jaar. Simon vraagt of 
het acht studenten zijn. Fleur denkt van wel, maar ze weten nog niet hoe ze mensen 35 
moeten aannemen.  
 

b. Undergraduate en Graduate School of Science 
- 
 40 

c. Raad van Advies 
De belangrijkste punten zijn hier al besproken. Als het goed is wordt over ongeveer 2 
weken een nieuwe RvA gepland. Quincy hoopt dat het nieuwe STOF dan aanwezig 
kan zijn. 
 45 

d. Faculteitsraad 
Simon zegt dat lijst Bètastuf negen van de negen zetels heeft behaald. Annemiek heeft 
de meeste stemmen gekregen. Morgen zal de laatste reguliere vergadering 
plaatsvinden. Begin juli wordt er gestemd over het project. Het faculteitsbestuur wil 
vier Bachelorstudies en een Masterstudie aanbieden in Yantai. De Universiteitsraad 50 
moet hiermee instemmen of niet. Het jaar erna worden meerdere vakken in het 
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buitenland gegeven. Astrid vindt het een enthousiast plan om volgend jaar al te 
beginnen. Ze beginnen in 2018-2019 als het wordt goedgekeurd. Astrid vraagt wat de 
argumenten tegen zijn. Simon zegt dat kwaliteit waarborgen lastig kan zijn als veel 
docenten bezig zijn met het buitenland. 
 5 

e. Faculteitsbestuur 
- 

 
f. Universiteitsraad 

- 10 
 

g. Bètastuf 
- 

 
9. Rondvraag 15 

De Jaarvertegenwoordigers zullen bij de borrel een drankje en snackschaal krijgen. Het 
STOF vond het een leuk jaar en ze hebben vertrouwen in het nieuwe STOF. 

 
10. Sluiting: 17:20 uur 

 20 
 
 
 


