Apothekersassistent (bbl)
Apothekersassistent: het juiste recept voor een
geslaagde carrière!
afwisselend werk | gezondheid | medicijnen | mensen helpen |
met mensen omgaan | nauwkeurig werken | samenwerken |
verantwoordelijk werk | zelfstandig werken
Als apothekersassistent doe je verantwoordelijk werk. Patiënten vertrouwen erop
dat je de goede medicijnen meegeeft. Je zorgt zo voor mensen zonder fysiek
(lijfelijk) contact. Je legt mensen uit hoe ze de medicijnen gebruiken,
beantwoordt hun vragen en geeft advies. Je zorgt dat medicijnen in de juiste
hoeveelheid en netjes verpakt klaarliggen. Op tijd, inclusief bijsluiter. Ook bereid
je medicijnen, bijvoorbeeld als mensen niet goed kunnen slikken. Je levert dus
maatwerk.Om dit vak goed te kunnen uitoefenen, heb je veel medicijnkennis
nodig. Je leert te controleren of een medicijn samengaat met andere medicijnen
die de patiënt gebruikt en alles nauwkeurig te administreren. Veel aandacht is er
voor communicatie. Goede communicatie is belangrijk in de samenwerking met
collega’s én patiënten.
De volledige opleiding tot apothekersassistent duurt formeel 3 jaar. Afhankelijk
van je vooropleiding en/of geschiktheid kun je via een maattraject de opleiding in
2 jaar afronden. Je kunt bij de school informeren of je hiervoor in aanmerking
komt.

Niveau 4
bbl
2-3 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25471

Interessegebied(en)
Zorg & Welzijn

Summa Zorg
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Apothekersassistent (bbl)
Wat word je?
Met het diploma op zak ga je in een apotheek werken. Er is
veel vraag naar apothekersassistenten. De Stichting
Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) voert daarom een
wervingscampagne. Je kunt met je diploma ook een
opleiding aan het hbo gaan volgen, zoals farmakunde of de
opleiding tot farmaceutisch consulent.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt minimaal 24 tot 28 uur per week (betaald) bij een
erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je één dag per week naar
school.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2021-2022 (612 euro) wordt door het ministerie eenmalig
verlaagd met 50% tot 306 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers (pdf) geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg. (pdf)

Welke vooropleiding heb je nodig?
Je hebt een afgerond havodiploma of een afgerond mbo
niveau 4 diploma nodig. Het is belangrijk dat je vakken uit
de sector Zorg & welzijn in je pakket hebt gehad.
Het kan zijn dat de praktijkinstelling vraagt om
een verklaring omtrent gedrag (VOG).Voor het tweejarige
traject heb je voldoende leer- en werkervaring nodig. Dit
wordt getest voordat je aan de opleiding kunt beginnen. Bij
onvoldoende score kun je niet worden toegelaten tot het
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tweejarige traject. Je kunt dan wel het reguliere, driejarige
traject volgen.
Werk
Tijdens een persoonlijk gesprek of kennismakingsbijeenkomst
kijken we of deze opleiding bij je past. Om deze opleiding te
kunnen volgen, moet je werken bij een erkend leerbedrijf.

