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Reglement numerus fixus masteropleiding Farmacie, School of Pharmacy 
 

Met ingang van studiejaar 2022-2023 hanteert de masteropleiding Farmacie, Universiteit Utrecht, een 

numerus fixus. Deze fixus is niet bedoeld om de ‘beste’ studenten te selecteren voor de opleiding, maar om 

te komen tot een evenredige spreiding over de twee instroommomenten in september en februari.  

Hoewel de master Farmacie het aantal aanmeldingen op jaarbasis aankan, is spreiding van studenten door 

een beperkte hoeveelheid coschapplaatsen in zowel de ziekenhuisapotheek als de openbare apotheek 

noodzakelijk. Per instroommoment zijn negentig plaatsen beschikbaar. 

 

Toelatingsprocedure master Farmacie 

De masteropleiding Farmacie, School of Pharmacy, Universiteit Utrecht, is een selectieve master en 

kent jaarlijks twee instroommomenten: september en februari.  

De toelatingsprocedure richt zich allereerst op het selecteren van kandidaten met kennis, inzicht en 

vaardigheden op het niveau van de major farmacie (bachelor), die in beginsel in staat zijn het 

masterprogramma met goed gevolg af te ronden binnen de nominale duur (OER master Farmacie, 

artikel 2.1).  

In de volgende stap wordt de plaatsing bepaald van de studenten die toelaatbaar zijn.  

 

Toelating en plaatsing master Farmacie 

1. Voor instroom in het masterprogramma Farmacie zullen bij meer dan 90 aanmeldingen de 

studenten die volgens de toelatingscommissie toelaatbaar zijn tot het programma, worden 

gerankt. Dit zijn uitsluitend studenten die beschikken over of verwachten uiterlijk 31 augustus/ 

28 februari1 te beschikken over een bachelordiploma Farmacie (UU of RUG) óf een afgerond 

premasterprogramma Farmacie (UU).2 

2. Studenten moeten zich uiterlijk 1 april/15 oktober aanmelden via Studielink en de verplichte 

documenten in OSIRIS Online Application uploaden. De documenten om de toelaatbaarheid vast 

te stellen zijn: 

- curriculum vitae; 

- motivatiebrief voor de master Farmacie en het programma aan de Universiteit Utrecht; 

- zelfreflectie over studievertraging (alleen van toepassing voor studenten met een 

studieduur van meer dan vier jaar). 

De documenten van belang voor de plaatsing zijn: 

- recent studievoortgangsoverzicht uit OSIRIS;  

- motivatiebrief met argumenten waarom de student per se in september/februari wil 

starten  met de master Farmacie. 

Voor het aanleveren van de motivatiebrief en zelfreflectie is een format in OSIRIS Online Application 

beschikbaar dat gebruikt dient te worden. 

 
1 Indien er twee datums worden genoemd, geldt de eerste voor de instroom van september en de tweede 
voor de instroom in februari. 
2 Alle onderdelen (toetsen, bachelorwerkstuk, projectopdrachten e.d.) van de bachelor of premaster moeten 
uiterlijk voorafgaande aan de startdatum van de master zijn afgelegd. Indien de bachelor of het 
premasterprogramma niet wordt behaald, dan is voortzetting van de master (en de cursus FA-MA101) niet 
mogelijk. 
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Plaatsingsprocedure master Farmacie 

3. Studenten die voldoen aan de voorwaarden genoemd onder lid 1. en 2. krijgen een 

plaatsingsnummer toegewezen. De plaatsing wordt gebaseerd op de volgende criteria: 

- het aantal nog te behalen studiepunten3 op 1 april/15 oktober; 

- motivatie voor het beoogde instroommoment. 

Allereerst wordt er een plaatsingslijst gemaakt op basis van het nog te behalen aantal 

studiepunten per 1 april/15 oktober. Studenten die al beschikken over een bachelordiploma 

Farmacie komen boven aan de lijst te staan, gevolgd door studenten op basis van het aantal nog 

te behalen studiepunten, verdeeld in categorieën:  0-7,5; >7,5-15; >15-22,5; >22,5-30; >30-45; > 

45-60; >60. 

Voor de instroom in september geldt een extra categorie: nominaal studerenden met maximaal 

30 studiepunten open.4 Alle studenten die nominaal studeren en 30 punten of minder open 

hebben vallen in deze categorie. Deze categorie wordt bij het bepalen van een 

plaatsingsnummer gelijkgesteld aan de categorie >22,5-30.  

Indien op basis van het aantal studiepunten geen onderscheid gemaakt kan worden tussen 

studenten, zal van die groep studenten de motivatiebrief voor het beoogde instroommoment 

worden beoordeeld. Het oordeel kan zijn: onvoldoende – matig – goed. 

Als op basis van motivatie geen onderscheid kan worden gemaakt tussen studenten, zal een 

loting plaatsvinden voor de plaatsingsnummers.  

4. Studenten die op basis van de plaatsingscriteria tot de eerste 90 studenten behoren, krijgen 

geen individueel plaatsingsnummer, maar worden ingedeeld in categorie 1-90. 

5. Studenten met een plaatsingsnummer vanaf 91 krijgen een individueel plaatsingsnummer. 

6. Plaatsingsnummers 1 t/m 3 worden niet uitgegeven. Deze zijn gereserveerd voor studenten die 

door de toelatingscommissie (vanwege persoonlijke omstandigheden of na een eventuele 

bezwaarprocedure) op de plaatsingslijst worden geplaatst. 

7. Studenten in categorie 1-90 krijgen een (voorwaardelijke) toelatingsbeschikking voor 

september/februari. Deze beschikking dient binnen 14 dagen te worden geaccepteerd; zo niet, 

dan vervalt de toelatingsbeschikking. 

8. Studenten met een plaatsingsnummer vanaf 91 kunnen in volgorde van plaatsingsnummer 

alsnog een (voorwaardelijke) toelatingsbeschikking ontvangen op het moment dat er een plaats 

op de plaatsingslijst vrij komt. 

 

Bekendmaking plaatsingsnummers en organisatie 

9. De plaatsingsnummers worden uiterlijk tien werkdagen na 1 april/15 oktober vastgesteld. 

10. Op basis van de plaatsingsvolgorde ontvangen studenten uit categorie 1-90 een e-mail van de 

toelatingscommissie, uiterlijk 15 mei/1 december gevolgd door een (voorwaardelijke) 

toelatingsbeschikking. 

11. De toelatingsbeschikking dient binnen 14 dagen te worden geaccepteerd. Indien de student de 

beschikking afwijst, krijgt de volgende student op de wachtlijst een toelatingsbeschikking. Indien 

 
3 het aantal studiepunten dat nodig is om het bachelordiploma/premasterprogramma Farmacie te behalen dat 
toegang geeft tot de master Farmacie  
4 Nominaal studerenden zijn studenten die binnen drie jaar de bachelor Farmacie kunnen afronden. 
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een student na 14 dagen niet heeft gereageerd, dan vervalt de aangeboden plaats. Ook dan 

krijgt de volgende student op de plaatsingslijst een plaats aangeboden. 

12. Studenten met een plaatsingsnummer van 91 en hoger ontvangen een e-mail met de 

mededeling dat zij op de wachtlijst zijn geplaatst. Hierin staat ook het plaatsingsnummer 

vermeld. 

13. De plaatsingslijst wordt elke twee weken bijgewerkt. Indien er een plaats vrijkomt in de 

categorie 1-90, wordt de student bovenaan de wachtlijst hiervan op de hoogte gesteld. De 

student ontvangt daarna een (voorwaardelijke) toelatingsbeschikking. 

14. Een student die niet meer aan de toelatingscriteria kan voldoen (voor 1 september/1 maart een 

bachelordiploma Farmacie of afgerond premastertraject Farmacie) dient de aanmelding via 

Studielink te annuleren.  

15. De plaatsingsprocedure wordt voor de School of Pharmacy uitgevoerd door de 

toelatingscommissie master Farmacie.  

16. De toelatingscommissie master Farmacie behoudt zich het recht voor af te wijken van het 

bepaalde in dit reglement in die gevallen waarin strikte toepassing zou leiden tot onbillijkheid 

van overwegende aard. 

17. Indien er zich situaties voordien waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

toelatingscommissie master Farmacie. 

 

Bezwaarprocedure 

18. Een student die het niet eens is met het besluit over het toegekende plaatsingsnummer kan 

binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College 

van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht via het digitale klachtenformulier op 

www.uu.nl/students /beroep. 

 

 

 

 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 01-12-2022 en geldt voor de plaatsing in de master 

Farmacie aan de Universiteit Utrecht.  

 

 

 

 

 


