Lessenrooster
Een apotheek is meer dan een winkel.
Er werken stuk voor stuk mensen met
een degelijke opleiding. En jij zou één
van hen kunnen zijn.

Opleiding
De opleiding is sterk praktijkgericht en
afgestemd op het werk in de apotheek.
In de toegepaste vakken wordt zowel
theorie als praktijk gegeven.
Je leert stapsgewijs de apotheek kennen
van grondstoffen (bereidingen) tot
aflevering (geneesmiddelenkennis,
communicatie, wetgeving, administratie).

Beroepsmogelijkheden
Je kan als apotheekassistent aan de
slag in een apotheek of in een
ziekenhuisapotheek.
Buiten de apotheek zijn er ook jobs in de
geneesmiddelendistributie of als
commercieel afgevaardigde in de
farmaceutische sector.
Verder studeren in het hoger onderwijs
blijft natuurlijk mogelijk.
Sinds 1997 is het beroep van
apotheekassistent een erkend beroep.
Dit houdt in dat enkel mensen met het
vereiste certificaat deze job mogen
uitoefenen.
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Het 7de jaar apotheekassistent staat open
voor leerlingen die reeds in het bezit zijn
van een diploma ASO, TSO of KSO en
die een directe interesse hebben voor het
beroep. Leerlingen met een diploma
Chemie of Techniek wetenschappen
worden zonder extra voorwaarden
toegelaten tot de opleiding. Andere
kandidaten leggen een schriftelijke en
mondelinge toelatingsproef af. Deze gaan
na inschrijving onder voorbehoud door op
1 juli en op 26 augustus 2020. Daarna
beslist de toelatingsklassenraad over de
definitieve inschrijving.
Belangrijke attitudes zijn onder andere
zin voor nauwkeurigheid, hygiëne en
verantwoordelijkheidszin. Voldoende
sociale en communicatieve
vaardigheden maken het profiel van de
toekomstige apotheekassistent
compleet.

Veel gestelde vragen

Inschrijvingen en informatie

Stage?

Online vanaf 18 mei 2020

De stages worden georganiseerd als
twee blokstages van vier weken, deze
vinden plaats in het tweede en derde
trimester.
De leerling zoekt zelf een stageplaats.
Maximum 100 van de 300 verplichte
stageuren mogen in een
ziekenhuisapotheek gepresteerd
worden.

apotheekassistent@sint-jozefinstituut.be

Vrijstellingen?
Er worden nooit vrijstellingen gegeven
voor deze opleiding.

Lesuren?
Gaan door iedere weekdag van 8.35 tot
12.10 u. en van 13.05 tot ten laatste
16.25 u.
Verkeerde studie of jobkeuze gemaakt in
het verleden? Iedereen vanaf 18 jaar tot
… is welkom, op motivatie staat geen
leeftijd, een goed doordachte keuze leidt
vaak tot de mooiste resultaten.

Bereikbaarheid
De school ligt te midden van het groen
langs de gewestweg N75 die Hasselt
station met Genk station verbindt.
Ter hoogte van de school is er een
beschermde oversteekplaats met
verkeerslichten en bevinden er zich
bushaltes met een vlotte busverbinding.
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