Selectie Bachelor Farmacie en College of Pharmaceutical Sciences Universiteit Utrecht
Voor het studiejaar 2019-2020 hebben de bacheloropleidingen Farmacie en het College of
Pharmaceutical Sciences (CPS) aan de Universiteit Utrecht een numerus fixus in combinatie
met selectie ingesteld. De fixus is vastgesteld op 270. Onderstaand reglement is van
toepassing om in aanmerking te kunnen komen voor een opleidingsplaats via selectie in
Utrecht. Van degenen die zich aanmelden, wordt verwacht dat zij hiermee bekend zijn. Meer
algemene informatie over fixusopleidingen is te vinden op de website van DUO:
https://duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp

Reglement selectie Bachelor Farmacie en College of Pharmaceutical Sciences (CPS)
Universiteit Utrecht
Aanmelding Farmacie en/of CPS
1. Voor selectie voor de Bacheloropleidingen Farmacie en CPS van de Universiteit
Utrecht, studiejaar 2019-2020, komen uitsluitend kandidaten in aanmerking die
beschikken over of verwachten uiterlijk 1 augustus 2019 te beschikken over een van
onderstaande diploma’s:
• VWO-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid + profielkeuzevak
natuurkunde
• VWO-diploma met het profiel Natuur & Techniek
Kandidaten die niet beschikken over een diploma met het vwo-profiel Natuur &
Gezondheid (met natuurkunde) of Natuur & Techniek (dat direct toelating geeft tot de
opleiding), maar wel beschikken over een gelijkwaardig diploma, dan wel een
diploma van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een hogeschool,
kunnen zich pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat de kandidaat
voldoende kennis op het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende
vakken van het verplichte vwo-profiel:
- Wiskunde A of wiskunde B
- Natuurkunde
- Scheikunde
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De beoordeling op gelijkwaardigheid van bovenstaande diploma’s (anders dan vwodiploma’s) wordt uitgevoerd door de kamer Farmacie van de examencommissie van
de Undergraduate School Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.
De beoordeling op gelijkwaardigheid van niet-Nederlandse diploma’s wordt
uitgevoerd door het International Office van de Universiteit Utrecht.
Kandidaten moeten zich vóór 16 januari 2019 aanmelden via Studielink.
Uiterlijk 16 januari krijgen kandidaten die zich via Studielink hebben aangemeld
schriftelijk bericht of ze toegelaten worden tot de selectieprocedure. Kandidaten die
worden toegelaten tot de selectieprocedure ontvangen een uitnodiging voor het
invullen van een vragenformulier. Bij de start van het vragenformulier wordt de
kandidaat gevraagd voor welke studie (Farmacie of CPS) hij/zij zich aan wil melden.
Farmaciekandidaten ontvangen tevens een uitnodiging voor de selectiedag van
Farmacie, die op zaterdag 9 februari 2019 in Utrecht wordt gehouden.
Het vragenformulier van Farmacie of CPS moet uiterlijk 1 februari 2019 ingevuld
geretourneerd worden.
Kandidaten die op 17 januari geen uitnodiging voor het invullen van het
vragenformulier hebben ontvangen en/of die op 2 februari geen bericht hebben
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ontvangen met daarin informatie over de selectiedag (alleen Farmaciekandidaten),
dienen daarover per ommegaande contact op te nemen met de opleiding
Farmacie/CPS via selectie.pharm@uu.nl
Er is slechts één selectiedag voor Farmacie en er zijn twee weken met selectiedagen
voor het CPS.
Tijdens de selectiedag dienen kandidaten zich met een kopie van een geldig
identiteitsbewijs te legitimeren.
In geval de kandidaat niet aan de selectiedag deelneemt, eindigt zijn/haar deelname
aan de selectie. De kandidaat ontvangt hierover een besluit van de commissie Selectie
en Plaatsing.
Kandidaten die in het buitenland woonachtig zijn en niet in staat zijn om de
selectiedag bij te wonen, ontvangen een uitnodiging voor het digitale
buitenlandprogramma. Het buitenlandprogramma vindt plaats op dezelfde
(Nederlandse) tijd als de selectiedag in Utrecht (Farmacie) of week met selectiedagen
(CPS). Kandidaten in het buitenland dienen te beschikken over een computer met
internetverbinding.

Selectieprocedure Farmacie
10. Degenen die uitgenodigd zijn om mee te doen aan de selectiedag van Farmacie in het
kader van de selectie, krijgen uiterlijk 2 februari per email bericht over de stof die ter
voorbereiding aan de entreetoets bestudeerd moet worden.
11. De hiervoor bedoelde leerstof ter voorbereiding op de entreetoets van Farmacie heeft
een omvang van 20 studie-uren en behandelt een aantal samenhangende onderwerpen
op een manier die zoveel mogelijk lijkt op het onderwijs van een reguliere cursus uit
jaar 1 van de Bacheloropleiding Farmacie in Utrecht.
12. De entreetoets van Farmacie bestaat uit de volgende onderdelen:
a) een aantal rekenopgaven;
b) een aantal open vragen over de bestudeerde stof;
c) een aantal meerkeuzevragen over de bestudeerde stof.
13. Tijdens het afnemen van de toets gelden voor alle kandidaten dezelfde
toetsfaciliteiten.
14. Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de gemaakte toetsen of onderdelen
daarvan.
15. Het onderwijs dat op de selectiedag wordt aangeboden aan de kandidaten is een
afspiegeling van de onderwerpen en onderwijsvormen die in jaar 1 van de Bachelor
Farmacie gebruikt worden. De kandidaat is verplicht aan alle onderwijsonderdelen
deel te nemen. Het onderwijs bereidt voor op de toets aan het einde van de
selectiedag.
16. In geval de kandidaat aan de in het voorgaande lid genoemde verplichting niet voldoet
eindigt zijn deelname aan de selectie. De kandidaat ontvangt hierover een besluit van
de commissie Selectie en Plaatsing.
17. Het berekende gemiddelde van de volgens het overgangsrapport 5 VWO behaalde
cijfers voor de vakken Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde wordt meegewogen in
de selectieprocedure.
De 5 VWO cijfers van genoemde vakken worden niet meegewogen in de
selectieprocedure indien:
- het VWO -diploma dateert van vóór 2010;
- de kandidaat geen overgangsrapport 5 VWO heeft;
- de kandidaat een diploma van een buitenlandse instelling heeft;

- de kandidaat 5 en 6 VWO in één jaar doet of heeft gedaan;
- de kandidaat een overgangsrapport 5 VWO heeft waarop niet alle bovengenoemde
vakken staan vermeld;
18. In het geval het vwo-diploma dateert van vóór 2010, de kandidaat geen
overgangsrapport 5vwo heeft, de kandidaat een diploma van een buitenlandse
instelling heeft, de kandidaat 5 en 6 VWO in één jaar doet of heeft gedaan, dan wel
een overgangsrapport 5 VWO heeft waarop niet alle vakken staan vermeld, hebben de
entreetoets en eindtoets ieder een weging van 50% (samen 100%)
19. De toetsscores van de entree- en eindtoets en de overgangscijfers van 5VWO-6VWO
bepalen de rangorde waarin de kandidaten op de ranglijst worden geplaatst. De
entreetoets en de eindtoets hebben beide een weging van 30%, de 5 VWO
overgangscijfers hebben een weging van 40%. Degene met de hoogste score krijgt het
laagste rangnummer, degene met de laagste score krijgt het laatste nummer
toebedeeld. Het rangnummer is bepalend voor de volgorde van plaatsing op grond van
selectie. Uiteraard dient voor definitieve plaatsing ook aan de overige (wettelijke)
toelatingseisen voor de opleiding Farmacie (en aan de eisen voor DUO) te zijn
voldaan.
Selectieprocedure CPS
20. Kandidaten ontvangen in de week van 18 februari 2019 een uitnodiging voor één van
de selectiedagen in de weken van 4 en 11 maart 2019 in Utrecht waarop kandidaten
gevraagd wordt een essay te schrijven over een CPS-gerelateerd onderwerp.
21. Kandidaten kunnen zich voorbereiden op het schrijven van het essay door één van de
drie artikelen die bij de uitnodiging zitten uit te kiezen en goed te lezen. Op de
selectiedag ontvangen kandidaten een schrijfopdracht met een aantal vragen die in het
essay beantwoord moeten worden.
22. De scores voor het vragenformulier en de aanbevelingsbrief (onderdeel van het
vragenformulier) worden in één score gecombineerd (dossieronderdeel). Daarnaast
wordt een score toegekend aan het essay (en voor kandidaten met een niet-Nederlands
diploma eventueel het interview). Het essay en het interview worden onafhankelijk
van het dossier beoordeeld.
23. De scores voor het dossier en essay bepalen op welke plaats kandidaten op de ranglijst
worden geplaatst. Het dossier heeft een weging van 60% en het essay een weging van
40%. Het interview wordt beschouwd als extra informatie voor het dossier en de score
hiervoor wordt daarin opgenomen. Degene met de hoogste score krijgt het laagste
rangnummer, degene met de laagste score krijgt het laatste nummer toebedeeld. Het
rangnummer is bepalend voor de volgorde van plaatsing op grond van selectie.
Uiteraard dient voor definitieve plaatsing ook aan de overige (wettelijke)
toelatingseisen voor de opleiding CPS (en aan de eisen voor DUO) te zijn voldaan.
24. Kandidaten kunnen om een schriftelijke toelichting op het eindresultaat van hun
selectie vragen. Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de beoordeling van
het dossier, interview en essay.

Bekendmaking rangnummers en organisatie
25. De rangnummers worden door de Universiteit Utrecht vóór 15 april 2019 in
Studielink vastgelegd.
26. Op basis van de door de Universiteit Utrecht vastgestelde rangorde en de geldende
wettelijke bepalingen, worden vanaf 15 april 2019 plaatsingsbewijzen verstrekt.
27. In de week na 15 april 2019 worden de kandidaten door de Universiteit Utrecht
schriftelijk op de hoogte gesteld van:
- de score van de entreetoets (Farmacie)
- de score van de eindtoets (Farmacie)
- de score van het dossier (CPS)
- de score van het essay (CPS)
28. Kandidaten kunnen maximaal drie maal aan de selectieprocedure voor de opleiding
Farmacie of CPS aan de Universiteit Utrecht deelnemen. Toets-, dossier- en/of
essayresultaten kunnen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar.
29. Bij geconstateerde fraude wordt een kandidaat onmiddellijk uitgesloten van selectie
voor de Bacheloropleidingen Farmacie en CPS aan de Universiteit Utrecht.
30. De selectie voor de Bacheloropleiding Farmacie en CPS wordt namens het College
van Bestuur van de Universiteit Utrecht uitgevoerd door de commissie Selectie en
Plaatsing Farmacie. De leden van de commissie Selectie en Plaatsing worden
aangewezen door de opleidingsdirecteur Bachelor Farmacie.
31. De commissie Selectie en Plaatsing Farmacie behoudt zich het recht voor om in die
gevallen waarin strikte toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende
aard, af te wijken van het bepaalde in dit reglement.
32. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2018 en geldt voor de
selectie voor plaatsing in de opleiding Farmacie aan de Universiteit Utrecht in het
studiejaar 2019‐2020.

