Diplomeringsprocedure.
Sinds 2 juli 2006 is de post-HBO opleiding “Specialist Klinisch-Farmaceutische en Toxicologische Analyse” een registeropleiding.
Voor het verkrijgen van het diploma moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
1. Men moet in het bezit zijn van het certificaat of vrijstelling van de
Introductiecursus Klinisch Farmaceutisch Onderzoek van NVK-FAZ
2. Men moet in het bezit zijn van het certificaat van de Specialistische cursus
Klinische Farmacie en Toxicologie van de NVK-FAZ
3. Men moet in het bezit zijn van het deelnemerscertificaat of vrijstelling van de
Praktijkcursus Klinische Toxicologie van de NVK-FAZ
4. Men moet een artikel hebben geschreven of een lezing hebben gehouden over
een onderwerp uit het vakgebied welke als voldoende beoordeeld is.
Vrijstellingen
Personen, die lang in een klinisch-farmaceutisch en toxicologisch laboratorium werken,
kunnen vrijstelling vragen voor onderdeel 1 en/of 3. Voor de onderdelen 2 en 4 wordt
geen vrijstelling verleend. Vrijstellingen worden verleend door de
begeleidingscommissie.Voor onderdeel 1 wordt vrijstelling verleend indien men meer
dan 10 jaar werkzaam is of is geweest in het vakgebied. Voor onderdeel 3 wordt
vrijstelling verleend indien men als praktijkbegeleider bij de praktijkcursus toxicologie
heeft gefunctioneerd (zijn certificaten voor verstrekt) of indien men meer dan 15 jaar
ervaring heeft met toxicologisch onderzoek.Een verzoek tot vrijstelling moet vergezeld
zijn van onderbouwende documenten zoals een CV en een verklaring van de
leidinggevende waaruit blijkt dat de betreffende werkzaamheden van de modules
waarvoor vrijstelling gevraagd wordt, zijn uitgevoerd.
Procedure
Bij het secretariaat van de opleidingencommissie kan een verzoek worden ingediend
voor de beoordeling van een artikel of een lezing. In geval van een lezing geeft men aan
wanneer en waar deze gehouden is of gehouden gaat worden.
Beoordeling
De beoordeling geschiedt door twee hiertoe aangestelde personen onafhankelijk van
elkaar aan de hand van vastgestelde criteria. De beoordelaars stellen een eindoordeel
(onvoldoende of voldoende) vast en rapporteren dit aan de secretaris van de
opleidingencommissie. Als het eindoordeel van de ene beoordelaar anders is dan van de
andere beoordelaar dan zorgt de secretaris van de commissie voor een overleg. Leidt dit
niet tot een eensluidende conclusie dan wordt een derde persoon gevraagd een
beoordeling te geven.
Publicatie in een peer reviewed tijdschrift levert in principe altijd een positieve
beoordeling op, mits het artikel relevant is voor het vakgebied. In dat geval wordt het
artikel niet voorgelegd aan de beoordelaars.
De begeleidingscommissie stelt vast of de publicatie relevant is voor het vakgebied.
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Verwerking
De secretaris van de opleidingencommissie stuurt een geanonimiseerde samenvatting
van de beoordeling naar de aanvrager. De originele beoordeling wordt bij het
betreffende verzoek inclusief artikel/lezing in het archief bewaard (conform
tentamens).
Diploma
Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt men het diploma dat wordt verstrekt
door de Stichting Post-HBO. Plaats en datum van uitreiking vindt in overleg met de
kandidaten plaats.
.
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