
Studenten Overleg Farmacie 
Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur 
Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 3211.-S42B 
 
De agenda is onder voorbehoud als volgt: 
1. Opening  
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen van de STOF-vergadering van 18 oktober 2016 
4. Ingekomen en uitgegane stukken 
5. Mededelingen van het STOF 
6. Mededelingen van de Jaarvertegenwoordiging 

a. Jaar 1 
b. Jaar 2 
c. Jaar 3 
d. Jaar 4 
e. Jaar 5 
f. Jaar 6 

7. Mededelingen van de geledingen 
a. Opleidingscommissie 
b. Undergraduate en Graduate School of Science   
c. Raad van Advies 
d. Faculteitsraad  
e. Faculteitsbestuur  
f. Universiteitsraad  
g. Bètastuf 

9. Rondvraag  
10. Sluiting 
 
Indien er nog punten zijn voor de STOF-vergadering die op de agenda zouden moeten staan 
of die belangrijk zijn voor het STOF om te weten, dan kun je die tot 24 uur voor de 
vergadering doorgeven door te mailen naar stof@psgroningen.nl, zodat het STOF zich op dit 
punt kan voorbereiden. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding en 
eventuele mededelingen die gedaan moeten worden in de vergadering. 
 
Agenda 
7 februari 2017  – STOF-vergadering 
18 april 2017   – STOF-vergadering 
13 juni 2017   – STOF-vergadering 
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Studenten Overleg Farmacie 
Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur 
Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 3211.-S42B 
 
Aanwezig: Quincy de Hoog (STOF), Fariborz Mahboobi (STOF), Richard Lantink (OC), 
Maartje Heijnen (OC), Astrid Broek (JV), Iris de Jong (JV), Dennis Berends (JV), Valmira Isufi 
(JV), Laura ten Broek (JV), Marit Metzlar (JV), Merel Evers (PS), Marloes Dekens (PS) 
 
1. Opening  
 16:05 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 Merel wil het puntje werkgroep internationalisering standaard toevoegen op aan 
agenda. Astrid vraagt of ze elke maand vergaderen. Merel geeft aan dat dit iedere twee 
weken zal zijn. 
  
3. Notulen van de STOF-vergadering van 18 oktober 2016 
 Iris: Tentamen wiskunde en statistiek?  
Quincy: Niet meer achteraan gegaan want ging om zeer kleine groep studenten. 
Dennis: Duidelijkheid over jaar 4?  
Quincy: Volgens een reactie van Lidia Westers ging het om een groep van 10 studenten. Die 
hebben een verschoven kerstvakantie en dat is naar hen gecommuniceerd. Als er al 
vakantieplannen zijn wordt er gezocht naar een andere oplossing. Op dit moment loopt dat 
nog en Lidia geeft aan dat het roostertechnisch niet anders mogelijk is. 
Dennis: Niets meer van Anne van Schip gehoord? 
Quincy: Het STOF heeft haar een update gestuurd. Is het gelukt om die naar jullie jaar te 
sturen? 
Astrid: ik heb het naar Lidia Wester gestuurd maar die heeft het niet rond gemaild. 
Quincy: ik hoorde dat het in het derde jaar voor een college gebeurd is. In het tweede jaar 
via Facebook. Over het eerste jaar is nog niets bekend gehoord. Vierde jaar moet het nog 
doen, we proberen beide stromen binnen twee weken te bereiken. 
 
4. Ingekomen en uitgegane stukken 
 - 
5. Mededelingen van het STOF 
 Quincy: naast verstuurde document geen punten. 
 
6. Mededelingen van de Jaarvertegenwoordiging 

a. Jaar 1 
b. Jaar 2 
 Quincy: vier problemen vanuit jaar twee waarvan een door het STOF 
 - Te laat bekend worden FARP practicumrooster 
 - Ingangstoets Metox, geschrokken van het feit dat er een ingangstoets is 

- FAB te weinig capaciteit voor alle studenten. Dat ging over vier studenten die 
niet nominaal liepen. Er volgt nog meer informatie over die personen. 
- Nabespreking F&S, maar die heeft nooit plaatsgevonden. Docenten zijn van 
mening dat er geen behoefte aan nabespreking is als er niet direct naar 
gevraagd wordt. Studenten hadden deze nabespreking echter wel verwacht. 

 
Valmira: had de docent laten weten dat er nabespreking was 
Quincy: Nee, maar er was wel een nabespreking geroosterd. 
Iris: gaat dit problemen opleveren voor de cijfers?  
Quincy: nee, het gaat om een nabespreking van tentamen. 
Astrid: hebben de studenten zelf al gemaild?  
Quincy: nee nog niet. 



Richard: De docenten moeten ervan op de hoogte zijn, dat ze dat bij studenten 
moeten aangeven dat zij zelf moeten mailen. 
Quincy: is het niet handig om een standaard moment te plannen? 
Iedereen is het daarmee eens. – standaard nabesprekingsmoment 
Valmira: Misschien kan dit worden doorgeven bij studieadviseurs? 
Quincy: Dit is al vaker gebeurd. Het is niet goed dat er een feedbackmoment mist. 
Dennis: Dit is vooral belangrijk voor mensen die het niet gehaald hebben. 
Iris: Docenten moeten ervan op de hoogte zijn dat ze altijd aanwezig moeten zijn bij 
de geroosterde momenten. Sommige docenten komen alleen als ze een mail van een 
student hebben ontvangen. 
Laura: of docenten moeten aangeven dat studenten moeten mailen. 
Astrid: vorig jaar bij celbiologie (eerstejaars vak), had de docent de tentamens van 
degenen die niet hadden gemaild niet meegenomen.  
Quincy: het is niet zo dat een vak zomaar afgelopen is wanneer er een cijfer bepaald 
is en de punten zijn toegekend. Wij gaan er achteraan de komende periode en komen 
er de volgende vergadering op terug. 
Iris: voorstellen dat het geen goede methode is dat studenten moeten mailen voor 
een voorbespreking. Dit voorkomt veel mailverkeer en maakt het laagdrempeliger. 
Quincy: of een goed inschrijfsysteem? 
Laura: ja dat hadden wij afgelopen periode voor het vak tdtr, toen ging het via nestor. 
 
Merel: er zijn bij FAB 11 studenten gestopt met het practicum. Zouden jullie kunnen 
uitzoeken wat daar is gebeurd? 
Dennis: communicatie met studenten en begeleider practicum scheen niet optimaal te 
zijn. 
Quincy: wel een gekke situatie dat er dan 4 mensen zijn uitgeloot en vervolgens 11 
mensen stoppen met het practicum die wel ingeloot waren. Heb je meegekregen 
waarom ze gestopt zijn?  
Merel: nee, maar ik ben wel benieuwd wat de oorzaak is.  
Richard: begeleiding is wel op de hoogte van het uitvallen van deze studenten, want 
een student die niet ingeloot was heeft een mail gekregen met de vraag of hij als nog 
het practicum zou willen lopen. 
c. Jaar 3 
d. Jaar 4 
e. Jaar 5 
f. Jaar 6 
 

7. Mededelingen van de geledingen 
a. Opleidingscommissie 

Richard: één vergadering geweest in november waarin we het hebben gehad 
over facultair Docent Van Het Jaar Herman Woerdenbag. Hij gaat nu voor 
Universitair Docent van het Jaar. Dat zal op 25 januari plaatsvinden. Verder 
hebben we een vakevaluatie gedaan. Er zou gisteren nog een vergadering zijn 
maar die is afgelast, deze is verplaatst naar januari.  
 
Er is verder door een aantal docenten een brief gestuurd. Zij pleiten voor het 
behouden van een docent Farmacotherapie met vaste aanstelling. De brief is 
verstuurd naar faculteitsbestuur en KNMP bestuur etc. Er zijn ook 
vertrouwelijke stukken bij verstuurd. De communicatie gaat vanaf nu via de 
opleidingsdirecteur en professor Frijlink. De OC heeft hier nog niet over 
vergaderd. 
Astrid: de docenten die de brief verstuurd hebben zijn van farmacotherapie? 
Of hebben ze geen vaste aanstelling? 



Maartje: Dit betreft niet alle docenten, het gaat om drie. Ze pleiten ervoor om 
mensen uit het werkveld (dus openbare farmacie) een vaste aanstelling te 
geven. 
Quincy: hoe pakken jullie een vakevaluatie aan? 
Maartje: de uitslag van een evaluatie bespreken we tijdens een vergadering. 
De evaluatie krijgen een A, B of C. A is het beste, C het minste. Er is voordat 
de letter toegekend wordt mogelijkheid tot reactie van de student. De docent 
kan dan aangeven wat hij/zij gaat veranderen om de evaluatie beter te maken. 
De opmerkingen van de OC worden naar de docent gestuurd. 

b. Undergraduate en Graduate School of Science   
c. Raad van Advies 
d. Faculteitsraad  
e. Faculteitsbestuur  
f. Universiteitsraad  

Merel namens Uraad: Wet versterking bestuurskracht, gaat in op 1 januari 
2017.  

g. Bètastuf 
h. Werkgroep internationalisering 

Merel: ik ben als student toegevoegd aan de werkgroep. Ik ben bij de 
afgelopen vergadering aanwezig geweest. We hebben nu één keer in de twee 
weken overleg over de twee tracks die ze in de Bachelor willen maken. Er is 
nu zelfs een plan voor drie tracks in de Bachelor en verschillende masters. Dat 
moet op zeer korte termijn gebeuren. Mijn taak wordt om aanspreekpunt van 
de studenten te zijn en de nestorpagina die opgericht gaat worden. 
Maartje: als jij het aanspreekpunt bent, is het dan niet handiger om nog een 
student uit een ander jaar te vragen? 
Merel: voor nu vindt de werkgroep dat nog niet nodig. Dan nog iets over 
Yantai. Het staat nu niet meer bij de Uraad op de agenda. Voor 31 januari 
moeten ze een rechtspersoon aanstellen omdat ze anders niet kunnen 
beginnen in september 2017. Er zijn nog twee andere universiteiten die de 
branchcampus in Yantai willen, dus nu is de keuze aan Yantai zelf. Zij 
wachten op alle rapporten. Daarom wordt het hele plan waarschijnlijk een jaar 
uitgesteld. 
Iris: ik wil graag promotie maken voor het afscheidssymposium van Herman 
Meurs op vrijdag 9 december. 
Van de mensen die bij FAB afgevallen zijn waren er twee met persoonlijke 
omstandigheden en een had geen zin meer. Ik vind dat er geen medelijden 
hoeft te zijn voor de personen die gestopt zijn, want dat kan gewoon niet. Er 
worden mensen uitgeloot die geen kans krijgen. Dat het te zwaar is lijkt mij 
geen goed argument want het vak is juist al verlicht.  
Richard: dat het vak zwaarder wordt heeft te maken met het feit dat verslagen 
nu niet meer altijd na het weekend ingeleverd mogen worden terwijl dat vorig 
jaar wel zo was. 
Quincy: hier gaan wij ook achteraan. We zullen overleggen met bureau 
onderwijs en op de volgende vergadering een update geven. 

9. Rondvraag  
Dennis: ik hoorde Richard over de vakevaluaties, maar ik kan me niet meer 
herinneren wanneer ik die voor het laatste had. 
Richard: niet ieder vak wordt ieder jaar geëvalueerd. 
Maartje: de evaluaties worden ook niet meer na de tentamens afgenomen. 
Quincy: Hoe zit het met een terugkoppeling naar de studenten? 
Maartje: dat gebeurt niet. Anders zou Lidia iedere student apart weer moeten

 mailen. 
Quincy: zo is het niet transparant.  



Maartje: misschien komen er juist spookverhalen in de wereld wanneer de 
uitslag bekend wordt gemaakt bij studenten.  
Laura: Hoe zit het met evaluaties voor tentamen? Dan kunnen er geen vragen 
over het tentamen meer in de evaluatie?  
Astrid: wanneer is de onderwijsmiddag? 
Quincy: die is nog niet gepland. Wordt misschien in combinatie met een ePil-
lecture gedaan. 

 
10. Sluiting 
 16:45 
 
Indien er nog punten zijn voor de STOF-vergadering die op de agenda zouden moeten staan 
of die belangrijk zijn voor het STOF om te weten, dan kun je die tot 24 uur voor de 
vergadering doorgeven door te mailen naar stof@psgroningen.nl, zodat het STOF zich op dit 
punt kan voorbereiden. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding en 
eventuele mededelingen die gedaan moeten worden in de vergadering. 
 
Agenda 
7 februari 2017  – STOF-vergadering 
18 april 2017   – STOF-vergadering 
13 juni 2017   – STOF-vergadering 
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