Apothekersassistent (bol)
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 hun 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
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25471

Interessegebied(en)
Zorg en Welzijn

Summa Zorg
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven

Apothekersassistent (bol)
Wat word je?
Met het diploma op zak ga je in een apotheek werken. Er is
veel vraag naar apothekersassistenten, dus je hebt vast snel
een goede baan. Je kunt ook een opleiding aan het hbo gaan
volgen, zoals farmakunde of de opleiding tot farmaceutisch
consulent.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Het eerste leerjaar breng je voornamelijk op school door. Je
krijgt theorie- en praktijkonderwijs en oefent in simulaties.
Vanaf schoolweek 31 loop je twee dagen per week stage.
In het tweede leerjaar loop je tijdens de eerste drie blokken
van tien weken twee dagen per week stage. In het vierde
blok loop je drie dagen per week stage.
In het derde leerjaar loop je tijdens de eerste drie blokken
van tien weken twee dagen per week stage.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 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.

Keuzevakken
Je krijgt vakken die je voor het beroep opleiden en
standaard lessen als Nederlands en rekenen. Daarnaast kies
je een of meerdere keuzedelen om je te verbreden of
verdiepen. Je sluit elk keuzedeel af met een examen.
Bij deze opleiding kun je de volgende keuzedelen volgen:
• Bereiden en aseptisch handelen (maken van
geneesmiddelen).
• Intra- en transmurale zorg (voeren van opname- en

13-08-2020

ontslaggesprekken in een ziekenhuis).
• Eerstelijns- en ketenzorg (uitvoeren van zorgprojecten
met andere disciplines).
• Doorstroom naar hbo gezondheidszorg (voorbereiding op
het volgen van een hbo-opleiding).
• Farmaceutische patiëntenzorg (maken van
medicatieoverzicht en zorg bieden aan patiënten). .

Studie in cijfers
Studie in cijfers 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?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Het is
belangrijk dat je vakken uit de sector Zorg & welzijn in je
pakket hebt gehad.
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past. Het kan zijn dat de
praktijkinstelling vraagt om een verklaring omtrent gedrag
(VOG).

