Voltijdse dagopleiding
apotheekassistent
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Kies je voor een opleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen, dan kan je rekenen
op een professionele opleiding die steeds vertrekt vanuit de praktijk.
Je krijgt les van ervaren experten uit de sector. Wie na de opleiding wil starten
als zelfstandige, kan bij ons terecht voor een persoonlijke begeleiding en
ondersteuning.

Als farmaceutisch technisch assistent of apotheekassistent werk je werken aan
de zijde van de apotheker in een apotheek of in een ziekenhuisapotheek of in de
farmaceutische industrie. Je takenpakket kan bestaan uit:
•

het afleveren van geneesmiddelen

•

het informeren van klanten over het correcte en veilige gebruik van
geneesmiddelen

•

het ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften

•

het registreren en identificeren van grondstoffen

•

het bereiden van geneesmiddelen (lotions, zalven, crèmes) in de
apotheek

•

het onderhouden van de apparatuur

•

administratieve taken

Het ministerie van volksgezondheid legt strenge eisen op betreffende de
competenties, kennis en vaardigheden van een medewerker in een apotheek.
Niet iedereen mag zomaar in een apotheek werken. Wil je in een (ziekenhuis-)
apotheek werken dan moet je verplicht een erkende opleiding volgen én stage
doen. Wie deze paramedische opleiding volgt bij SYNTRA en de bijhorende stage
doet, voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen! Werken in een apotheek
betekent dat je werkuren gebonden zijn aan de openingsuren van de zaak
(doorgaans van 9 tot 19 en op zaterdagvoormiddag). Je werkt meestal
rechtopstaand om de klanten te bedienen en bereidingen te maken dus een
goede lichamelijke conditie is aangewezen. Tevens dien je over een goed paar
ogen te beschikken om de doktersvoorschriften de bijsluiters te lezen, fijne
motoriek om pillen en zalven te maken en goede communicatieve vaardigheden
om de klanten, vertegenwoordigers en artsen te woord te staan.
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Tewerkstellingsmogelijkheden
Nadat je het SYNTRA getuigschrift Farmaceutisch Technisch Assistent behaald
hebt kan je verschillende beroepskeuzes maken.
•

als medewerker in dienst werken bij een zelfstandige apotheker

•

werken in de farmaceutisch industrie.

•

als medisch afgevaardigde werken.

•

werken in dienstverband in zaken en gezondheidswinkels die (para)
medische artikelen verkopen.

•

als medewerker in dienst werken in een ziekenhuisapotheek.

•

je verder vervolmaken om als docent of leerkracht je kennis en ervaring
te delen in scholen en opleidingscentra.

•

verder bijscholen en vervolmakingscursussen volgen bij SYNTRA MiddenVlaanderen zoals herborist, aromatherapie,…
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Toelatingsvoorwaarden
Je bent/wordt 18 in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start.
Om toegelaten te worden tot de opleiding is een diploma van hoger secundair
onderwijs vereist (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7de specialisatiejaar). Voor
aanvang van de opleiding bezorg je een kopie van het behaalde diploma HSO aan
de campus.
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Programma
De opleiding duurt een jaar. Je hebt gemiddeld 5 dagen les per week.
Lesuren

Campusleren Afstandsleren
& coaching

EERSTE SEMESTER
Fysica

14

Scheikunde

26

Biologie

14

Algemene anatomie en fysiologie

29

1u

29u

Toegepaste anatomie en fysiologie

17

1u

17u

Galenica theorie

36

Galenica praktijk (+ coaching)

29

Farmacologie

40

Deontologie en wetgeving

14

Communicatie in de apotheek

4

Parafarmacie

18

Werkplek- en eindwerkbegeleiding

4

TOTAAL

249u

Verkooptechnieken

132

1u
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Lesuren

Campusleren Afstandsleren
& coaching

TWEEDE SEMESTER
Galenica theorie

52

Galenica praktijk (+coaching)

38

Toxicologie

10

Farmacologie

60

Plantkunde

14

Communicatie

10

Eindwerkbegeleiding (+ coaching)

5

TOTAAL

189u

Werkplekleren
Werkplekbegeleiding

2u

1u

300u
12u

Totaal
Ondernemerschap
In deze voltijdse dagopleiding wordt ook jouw zin in ondernemerschap
aangescherpt. De verschillende aspecten van ondernemen zijn daarom in deze
opleiding opgenomen. Zo scherp je je commerciële vaardigheden aan via de
modules personal branding, verkooptechnieken, netwerken en pitchen en leer je
een marketingplan opmaken. Uiteraard komt ook het financiële aspect aan bod.
Je krijgt de basis van boekhouden mee en je leert een financieel plan opstellen.
Deze competenties zijn onontbeerlijk om na de opleiding of in de toekomst met
je eigen zaak te starten.
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Vrijstellingsmogelijkheden
Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van SYNTRA puntenattesten
of credits behaald in onderwijsinstellingen voor vakken/modules met dezelfde of
ruimere leerinhouden. Vrijstelling aanvragen is mogelijk voor volgende vakken:

Naam module / vak

Lesuren

Kwalificatiebewijs

Fysica

14u

Diploma / getuigschrift

Algemene anatomie en

29u

Diploma / getuigschrift

fysiologie
Farmacologie

40u

Diploma / getuigschrift

Scheikunde

26u

Diploma / getuigschrift

Biologie

14u

Diploma / getuigschrift

Toegepaste anatomie en

17u

Diploma / getuigschrift

fysiologie

Hoe vraag je een vrijstelling aan?
Nadat je ingeschreven bent in de opleiding kan je een
vrijstellingsaanvraagdocument bekomen bij de campusmedewerker.
De vrijstellingsaanvraag voor vakken mag max. 1/3 van het totaal aantal lesuren
per semester omvatten.
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Praktijklessen, werkplekleren en afstandsleren
PRAKTIJKLESSEN
De meeste lessen vinden plaats op de SYNTRA campus. Onze campus is uitgerust
met een degelijk praktijklokaal waar je als cursist voldoende praktijkervaring
opdoet.
WERKPLEKLEREN
Je loopt 300 u stage in officina en/of ziekenhuisapotheken (max. 150u) naar
keuze om beroepservaring op te doen en de theorie te toetsen aan de praktijk.
Deze stage is verplicht en onbezoldigd. Je dient zelf een stageplaats te zoeken
binnen een straal van 20 km van de campus of in overleg met je
docent/stagebegeleider.
AFSTANDSLEREN
De leerstof van de vakken algemene en toegepaste anatomie wordt aangeboden
via het digitaal leerplatform van SYNTRA. Dit betekent dat je door zelfstudie
thuis studeert en gerichte vragen stelt aan de docent op de campus. De docent
heeft een coachende rol en zal je begeleiden bij het zelfstandig verwerken van
de leerstof. De coaching en het beantwoorden van vragen gebeurt tijdens
klassikale lesmomenten op de campus.
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Materiaal en benodigdheden
Aanvullend op het inschrijvingsgeld heb je voor deze opleiding nog volgend
materiaal nodig:
•

Witte schort

•

Divers klein werkmateriaal

Extra kosten verbonden aan deze opleiding bovenop het inschrijvingsgeld:
richtprijs 100€
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Examens en getuigschrift
Per vak krijg je een evaluatie van de docent op de campus Deze evaluaties geven
je een zicht op je verworven competenties.. Hou er rekening mee dat de
examens verplicht in het Nederlands worden afgelegd. Op het einde van het jaar
neemt een docent op de campus een eindproef af waarbij al je kennis als
apotheekassistent wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

Ontvang ik een getuigschrift of diploma? Wie slaagt voor de examens en de
eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus
ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift.
Onze certificaten, getuigschriften en diploma's zijn erkend door de Vlaamse
Gemeenschap.
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Aanvullende info
RIZIV
De erkenning van gezondheidszorgberoepen gebeurt vanaf 1 januari 2016 door
Zorg en Gezondheid. Met het diploma en het stagebewijs kan de erkenning
aangevraagd worden via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Voor meer info:
http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/
Voor meer informatie over het beroep en de stage kun je contact opnemen met
de Oost-Vlaamse beroepsvereniging van apothekers via www.kovag.be
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