
 

Bijlesplatform Bio-Farmaceutische Wetenschappen 

Als studievereniging vindt het bestuur der Leidsche Pharmaceutische Studenten-

Vereeniging (L.P.S.V.) „Aesculapius” het belangrijk om onze leden te helpen met de 

verschillende vakken die de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) 

aanbiedt. In het collegejaar 2019-2020 is er een pilot gestart in samenwerking met de 

Studieadviseurs van BFW om bijles aan te bieden. Binnen de bachelor van de opleiding 

zijn er een aantal vakken die voor veel studenten tot problemen leiden. Het gaat om de 

vakken: Organische Chemie 1 & 2, statistiek 1 & 2 en Calculus. Dit zijn ook de vakken 

die opgenomen zullen worden in het bijlesprogramma. Als de bijlessen succesvol blijken 

te zijn zou in de toekomst uitbreiding naar andere vakken mogelijk zijn. Ondersteuning 

bij lastige vakken wordt reeds aangeboden door de vereniging in de vorm van tutoraat 

sessies. Tijdens een tutoraat sessie wordt er aan een kleine groep studenten vlak voor 

een tentamen extra voorbereiding geboden. De sessies worden gegeven tegen een kleine 

financiële vergoeding. Van studenten wordt verwacht dat zij voorafgaand aan deze 

tutoraatsessies alle stof al bestudeerd hebben zodat men tijdens de sessies geholpen 

kan worden met de laatste vragen of moeilijkheden. 

Bijlessen 

De bijles zal aan het begin van een vak starten. Hierdoor kunnen studenten individueel 

of in een tweetal tijdens een vak begeleid worden door een ouderejaars student, met als 

doel dat ze op die manier slagen voor het desbetreffende vak. De student die de bijles 

zal geven moet een 7,5 of hoger gehaald hebben voor het vak . Belangrijk is dat de bijles 

alleen open zal staan voor studenten die lid zijn van de L.P.S.V. „Aesculapius”. De bijles 

kost 10,00 euro per uur en zal normaal gesproken plaatsvinden in de Gorleaus 

Laboratoria te Leiden. Op speciaal verzoek kan hier een uitzondering op gemaakt worden 

in overeenstemming met beide partijen.  

Aanbod 

Aangezien de vraag om bijles te krijgen groter kan zijn dan het aanbod van studenten 

die dit willen of kunnen geven zal er gewerkt worden met een voorrangslijst voor de 

bijlesnemer. Op deze manier kan er ook voor gezorgd worden dat de meest gemotiveerde 

studenten en/of de studenten die de bijles het meeste nodig hebben als eerste de 

mogelijkheid kunnen krijgen hier gebruik van te maken. De voorrangregeling zal 

bestaan uit de volgende onderdelen:  

- Het feit dat een student al een tutoraatsessie voor het desbetreffende vak gevolgd 

heeft. 

- Het aantal gemaakte herkansingen voor het desbetreffende vak.   

- In het geval dat er meerdere studenten zijn die een tutoraatsessie hebben gevolgd, 

gaat degene met de meeste herkansingen voor.  

Het bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” en de Studieadviseurs der BFW/BPS behouden 

het recht af te wijken van deze voorrangsregeling indien zij dit op speciaal verzoek 

noodzakelijk achten. 

 



 
Voor de bijlesgevers zal gelden dat studenten die zich als eerste hebben opgegeven eerder 

aan de beurt komen om bijles te geven, mits zij aan al de voorwaarden voldoen.  

Evaluatie 

Aan het einde van het vak zal de bijlesnemer een evaluatieformulier invullen over 

zijn/haar ervaringen. Daarnaast zal het bestuur vragen of hij/zij het vak gehaald heeft. 

De student is dan vrij om deze informatie wel of niet te delen met het bestuur. Deze 

informatie kan in de toekomst gebruikt worden om de kwaliteit van de bijles te behouden 

en garanderen. Aan de bijlesgever zal worden teruggekoppeld wat zijn/haar ervaringen 

zijn en of er een aanbeveling naar de docent gedaan kan worden om het vak te 

verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van leermethoden 

of het verder focussen op een bepaald onderwerp waar studenten extra veel moeite mee 

blijken te hebben.  

Bij beide partijen zal ook geëvalueerd worden wat zij vonden van de kwaliteit van de 

bijles en of de prijs-kwaliteit verhouding naar hun mening in orde was.  

Overeenkomst 

Beide partijen dienen voor de start van de bijles een contract te tekenen. In het contract 

van de bijlesgever staat dat hij/zij het gevraagde cijfer voor het desbetreffende vak heeft 

gehaald en dat hij/zij, indien er akkoord is gegaan met het geven van bijles aan een 

specifiek persoon, zich flexibel en open opstelt om deze bijles ook zo goed mogelijk te 

geven. Tot slot staat er in dat hij/zij dit contract naar waarheid heeft ingevuld. 

In het contract van de bijlesnemer staat het aantal herkansingen dat deze student heeft 

gemaakt en/of dat hij/zij heeft deelgenomen aan de tutoraatsessies van het specifieke 

vak. Wederom zal hier bij staan dat hij/zij aangeeft dit naar waarheid te hebben 

ingevuld. Ook zullen zij bij het accepteren van de bijles verwacht worden om zich flexibel 

en open op te stellen voor het plannen van de bijles en zullen zij voldoende inzet moeten 

tonen tijdens het ontvangen van deze bijles. Als de bijlesnemer akkoord gaat met het 

krijgen van bijles dan is hij/zij verbonden aan een betalingsverplichting richting de 

bijlesgever die binnen 2 weken na het geven van de bijles voldaan moet worden.  

Voorwaarden bijlesgever 

De persoon die de bijles gaat aanbieden aan een bijlesnemer, gaat ermee akkoord en/of 

verklaart dat: 

- Deze lid is bij de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” 

- De contactinformatie van deze persoon naar waarheid is ingevuld en dat deze 

gedeeld mag worden met de student die de bijles zou willen ontvangen. 

- Deze de gegevens over het behalen van het vak en het daarbij behaalde cijfer naar 

waarheid heeft opgegeven en dat dit waar nodig geanonimiseerd gecontroleerd 

mag worden bij de studieadviseurs.  

- Dat deze bereid is tot het vrijmaken van tijd voor het geven van de bijles en dat 

hij/zij flexibel is om afspraken te maken met de bijlesnemer. Dit zal bij voorkeur 

tijdens collegetijden (maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur) zijn, 



 
de beide partijen zijn wel vrij hierbuiten een afspraak te maken in onderling 

overleg. 

- Deze bereid is een overeenkomst te ondertekenen waarbij hij/zij begeleiding voor 

een bepaald vak aanbiedt. 

- Het geven van bijles te allen tijden gecommuniceerd moet worden aan de L.P.S.V. 

„Aesculapius”. Op deze manier kunnen de vereniging en de opleiding de 

voortgang en het aantal bijlessen dat wordt gegeven bijhouden. Bovendien 

kunnen zo beide studenten beschermd worden.  

- De student met het aanvaarden van de bijles akkoord gaat met de algemene 

voorwaarden der L.P.S.V. „Aesculapius”. 

Voorwaarden bijlesnemer 

De persoon die de bijles wil ontvangen van een bijlesgever, gaat ermee akkoord en/of 

verklaart dat: 

- Deze lid is bij de Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging 

„Aesculapius”. 

- De contactinformatie van deze persoon gedeeld mag worden met de student die 

de bijles gaat geven. 

- Deze bij het aanvragen van de bijles de gegevens over het aantal gemaakte 

herkansingen en het aantal bezochte tutoraatsessies naar waarheid heeft 

opgegeven. Daarnaast dat, in het geval van het toepassen van de 

voorrangsregeling, dit waar nodig geanonimiseerd gecontroleerd mag worden bij 

de studieadviseur.  

- Deze bereid is tot het vrijmaken van tijd voor het ontvangen van bijles en flexibel 

is om afspraken te maken met de bijlesgever. Dit zal in principe tijdens 

collegetijden (maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur) 

plaatsvinden, de beide partijen zijn wel vrij hierbuiten een afspraak te maken in 

onderling overleg. 

- Deze bereid is een overeenkomst te ondertekenen waarmee hij/zij gebonden is 

aan het ontvangen van begeleiding en zal voldoen aan de daarbij verbonden 

betalingsverplichting.  

- Dat deze persoon bekend is met de voorrangsregels en deze zal respecteren. 

- De student met het aanvaarden van de bijles akkoord gaat met de algemene 

voorwaarden der L.P.S.V. „Aesculapius”. 

 

Algemene voorwaarden 

- De Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” of de 

Studieadviseurs BFW/BPS zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

gegeven bijles. Door het stellen van de voorwaarden tot toelating en het evalueren 

van de gegeven bijles zetten beide partijen zich in de kwaliteit zo hoog mogelijk te 

houden. 

- De Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” of de 

Studieadviseurs BFW/BPS zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wanbetaling 



 
of tekortkomingen. Er zal zowel voor, tijdens als na de bijlesperiode begeleiding 

beschikbaar zijn vanuit beide partijen om er zo voor te zorgen dat de 

overeenkomst zo goed als mogelijk nagekomen zal worden. Ook als er 

complicaties optreden zal er, indien gewenst, vanuit deze partijen bemiddeld 

worden. Beide partijen kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden 

voor eventuele kosten, ze zijn er wel voor om te zorgen dat alles onderling goed 

geregeld is. 

- De informatie, te weten naam en contactinformatie, van zowel de bijlesgevers als 

de bijlesnemers worden uitgewisseld tussen de Leidsche Pharmaceutische 

Studenten-Vereeniging „Aesculapius” en de Studieadviseurs BFW/BPS met als 

doel het waarborgen van de kwaliteit van de bijles, het evalueren van de bijles en 

het bijbehorende proces en het soepel laten verlopen van dit proces.  

- Onder anonieme controle wordt verstaan dat de studieadviseurs alleen 

goedkeuring of afkeuring mogen geven, behaalde cijfers mogen vanuit de 

studieadviseurs niet expliciet gedeeld worden met de Leidsche Pharmaceutische 

Studenten-Vereeniging „Aesculapius” 

Promotie  

Vanuit de L.P.S.V. „Aesculapius” en de Studieadviseurs BFW/BPS zal promotie voor 

deze bijles worden uitgevoerd. Hierbij zal goed duidelijk gemaakt worden dat zowel de 

bijlesgever als de bijlesnemer lid moet zijn bij de studievereniging L.P.S.V. 

„Aesculapius”. Voor de bijlesgever zal gepromoot worden dat deze met kennis die hij/zij 

al eerder heeft opgedaan in colleges de mogelijkheid krijgt wat geld te verdienen, terwijl 

ze met diens expertise in één of meerdere vakken, een medestudent kunnen helpen. 

Voor de bijlesnemer zal het gemak van het op deze manier nemen van bijles worden 

aangekaart en zal duidelijk gemaakt worden dat het goedkoper is dan bij eventuele 

professionele instanties. Bovendien zal het gaan om BFW-specifieke begeleiding die bij 

andere instanties moeilijk of niet te vinden is. Ook zal er benoemd worden dat de 

studenten die de bijles aanbieden het specifieke vak met een 7.5 of hoger hebben 

afgesloten. 

 

Bij de promotie wordt ook duidelijk benoemd dat de voorrangsregeling geen eisenlijst is. 

Ook als een student bijvoorbeeld nog geen tutoraatsessie gevolgd heeft zal hij/zij gewoon 

bijles kunnen krijgen als er studenten die dit kunnen aanbieden beschikbaar zijn. De 

voorrangsregeling zal pas toegepast worden bij een grotere vraag dan aanbod. Hierdoor 

ontstaat de kans dat sommige studenten wat langer zouden moeten wachten. 

 

We hopen als studievereniging studenten te begeleiden in verschillende lastige vakken 

door medestudenten met kennis en ervaring in dit vak in te schakelen en deze in ruil 

voor een financiële vergoeding bijles te laten geven aan mede studenten die dit nodig 

hebben.  


