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Doelstelling
De Commissie Toetsing en Beoordeling (verder te noemen: de commissie) heeft tot taak om, op
verzoek van de opleidingsdirecteur of de ApIOS, vast te stellen of een apotheker in opleiding tot
openbaar apotheker specialist (ApIOS) voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in het
opleidingsplan, het besluit opleidingseisen en het Protocol Toetsing en Beoordeling ten aanzien van
alle competenties die nodig zijn voor het voltooien van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker.
Tevens kan de commissie toetsing en beoordeling onderzoeken of er sprake is van
onregelmatigheden en/of fraude tijdens de opleiding.
Samenstelling commissie 2020
De commissie bestond in 2020 uit de volgende personen:
Mevr. dr. C. van de Steeg-van Gompel, mevr. dr. M. Teichert, dhr. dr. T. Schalekamp.
Activiteiten in 2020
De commissie ontving twee verzoeken om advies van de opleidingsdirecteur. Een verzoek betrof de
vraag hoe om te gaan met de vijf-jaar termijn van geldigheid van centrale studiedagen en ook van
EPA’s (entrustable professional activities). De commissie heeft geadviseerd: 1) centrale studiedagen
farmacotherapie opnieuw te doen die langer dan vijf jaar geleden zijn gevolgd; 2) voor de overige
centrale studiedagen de betreffende docenten te raadplegen; 3) het oordeel van de opleider te
volgen in het geval van EPA’s.
Het tweede verzoek betrof de vraag naar de visie van de commissie op de besluitvorming rondom
een verlengd traject centrale kennistoets. In deze casus was sprake van een verschil van inzicht
tussen de opleidingsdirecteur en de Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie
(SRC-OF), mede op grond van een mogelijk niet-juridische houdbaarheid van het verlengde traject.
Naar aanleiding van de besluitvorming heeft de commissie geconcludeerd dat het niet wenselijk is
verlengde trajecten vast te leggen zonder juridische duidelijkheid, dat er behoefte is aan
transparantie omtrent de besluitvorming van de SRC-OF indien deze afwijkt van een besluit van de
opleidingsdirecteur en dat er behoefte is aan een juridisch acceptabele procedure waarin een
beperkt aantal herkansingen officieel is opgenomen.

1

