Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie
Ingangseisen vanaf studiejaar 2022-2023
Uitgangspunten:
• De ingangseisen gelden voor studenten die in september 2022 starten met de master
farmacie. Voor studenten gestart in september 2021 of eerder, geldt een overgangsregeling
(zie onderaan);
• Alle thema’s moeten in vaste volgorde doorlopen worden
• Coschappen en de parallelle thema’s zijn met elkaar verbonden, en kunnen in principe niet
los van elkaar worden uitgevoerd.
• Eventuele afwijkingen op de twee hiervoor genoemde punten kunnen worden toegestaan
door de commissie IVBC op voorstel van de studieadviseur.
• Een student volgt tijdens zijn opleiding 3 coschapsperiodes (2 OA en 1 PA/ZA) en een
periode apothekersgame. Een coschapsperiode start op een vast moment in het jaar en kan
niet halverwege gestart worden. Coschapsperiodes worden in een vaste volgorde doorlopen
en kunnen niet gelopen worden als de bijbehorende theorie niet is of gelijktijdig wordt
gevolgd:
1. OA 1 (48 dagen)
2. PA/ZA of apothekersgame (32 dagen)
3. ApotheekGame of PA/ZA (32 dagen)
4. OA 2 (32 dagen)
• Een coschapsperiode bestaat doorgaans uit drie (OA 1) of twee (PA/ZA, en OA2) periodes
van vier weken waarin een student vier dagen in de week coschap loopt in een apotheek.
Aan het einde van elke periode van 4 weken volgt een tussenevaluatiegesprek waarvan
verslag gedaan wordt in het portfolio. Binnen een coschapperiode is de student verbonden
aan één apotheek. Aan het einde van de coschapsperiode volgt de eindbeoordeling.
• De apothekersgame bestaat uit twee periodes van vier weken.
• Het portfolio wordt gevuld met de (praktijk)opdrachten en reflecties die tijdens de
coschappen worden gedaan en vormt input voor de tussenevaluatiegesprekken en
eindbeoordeling. Het portfolio maakt deel uit van de coschappen. Voor het verkrijgen van
een voldoende eindbeoordeling voor een coschap is een compleet portfolio vereist. Een
voldoende uitgevoerd coschap met een incompleet portfolio betekent dat er geen
eindoordeel in uSis wordt gegeven voor het betreffende coschap.

Vak:
Thema PA
Thema HVZ
Thema OU
Thema II
Thema CZS
Thema AIZ

Minimale ingangseisen voor start van een thema met bijbehorend coschap*
Coschappen OA 1**
Minimaal 2 evaluatiegesprekken coschappen OA 1 vastgelegd
in portfolio
Gestart zijn met coschap ZA/PA of ApotheekGame
• Minimaal 21 studiepunten van de eerstejaarsthema’s
vastgelegd in uSis, en
• Minimaal 10 studiepunten aan coschappen vastgelegd in
uSis, en
• Een beoordeling voor coschappen ZA/PA of
apothekersgame hebben ontvangen.

Coschappen ZA/PA of
ApotheekGame

Coschappen ZA/PA of
apothekersgame
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Thema ONC
Thema GG

Thema CA
Onderzoeksvoorstel
Onderzoeksproject
SAC

Zie bij AIZ en gestart zijn met het openstaande coschap ZA/PA
respectievelijk apothekersgame
• Minimaal 21 studiepunten van de eerstejaarsthema’s
vastgelegd in uSis, en
• De studiepunten voor Coschappen OA 1 vastgelegd in
uSis, en
• De studiepunten voor ZA/PA en/of ApotheekGame
vastgelegd in uSis.
Zie bij GG en gestart zijn met coschap OA 2
• Voldoen aan ingangseisen voor AIZ, en
• De studiepunten van nog een coschapsperiode vastgelegd
in uSis.
Minstens OZV doorlopen en voldoende afgerond

Coschappen OA 2

Minimaal de eindbeoordelingen*** voor alle thema’s,
coschappen/apothekersgame en communicatievaardigheden
vastgelegd in uSis (105 studiepunten).

* Het meetmoment voor het voldoen aan de ingangseis ligt steeds telkens 4 weken vóór de start van
het thema waarvoor de eis geldt. Uitzondering hierop is de toegang tot AIZ waarbij het moment 2
weken voor de start van het nieuwe studiejaar ligt
**we gaan er van uit dat iedereen bij PA start met coschap. Tussentijds uitval: richtlijn is dat het
coschap AO1 doorgestart mag worden bij OU wanneer studenten minimaal 4 weken coschap
gelopen heeft.
*** Met eindbeoordeling wordt bedoeld het in uSis vastgelegde eindresultaat van een
onderwijsonderdeel waarvoor studiepunten zijn toegekend.

Overgangsregeling ingangseisen
Bestemd voor cohort start september 2021:
Thema AIZ

Minimaal 4 coschappen beoordeeld en de eindbeoordelingen*** van minimaal 3
thema’s vastgelegd in uSis*
Thema ONC Zie bij AIZ en gestart zijn met coschap AIZ
Thema GG
Minimaal zijn gestart met coschap ZA/PA dan wel apothekersgame en de
eindbeoordelingen van minimaal 3 thema’s vastgelegd in uSis
Thema CA
Zie bij GG en gestart zijn met coschap OA2
Onderzoeks- • Voldoen aan ingangseisen voor AIZ, en
voorstel
• De studiepunten van nog een coschapsperiode vastgelegd in uSis.
Onderzoeks- Minstens OZV doorlopen en voldoende afgerond
project
SAC
Minimaal de eindbeoordelingen*** voor alle thema’s en
coschappen/apothekersgame vastgelegd in uSis (105 studiepunten).
Voor oudere cohorten en niet nominaal studerenden wordt -indien dat nodig is- maatwerk geleverd
die zoveel mogelijk recht doet aan de intentie van de ingangseisen
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