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O M  T E  K U N N E N  W E R K E N  A L S 

APOTHEEKASSISTENT
kan je in het HIVSET volgende opleiding volgen:

7de jaar (3de jaar 3de graad) Se-n-Se

2 instapmogelijkheden: september en februari

Meer info in deze brochure .

Ook bij:

Tabitha Van Soom

tabitha .vansoom@hivset .be

Ils Thijssen

ils .thijssen@hivset .be

Onthaal: +32(0)14 47 13 00
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1 . VOORSTELLING VAN DE 
OPLEIDING

Aan de slag gaan als apotheekassistent, na een intense studie van één jaar? 

Het kan.

1.1. KORTE SCHETS VAN DE OPLEIDING
1. Het is een wetenschappelijke-technische studierichting met paramedische aspecten . De opleiding 

duurt 1 jaar . Via de opleidingsspecifieke vakken kom je alles te weten over de wereld van de 

apotheek . Je leert hoe geneesmiddelen in het lichaam werken om goed advies te kunnen geven . Hoe 

maak je bereidingen zoals gelulen, zalven en siropen?

2. De theoretische kennis wordt toegepast in de praktijk . Je hebt een groot aantal practica in het labo . 

Dit wordt aangevuld met minimum 320 u . stage in een zelfstandige apotheek (waarvan eventueel 

een klein gedeelte in een ziekenhuisapotheek) . Je takenpakket omvat o .a . patiënten het juiste advies 

geven, geneesmiddelen correct afleveren, bereidingen maken, administratieve taken nauwkeurig 

uitvoeren .

3. Het is noodzakelijk dat je de leerstof op regelmatige basis thuis verwerkt . Dit betekent dat 

je dagelijks of 2-dagelijks de geziene leerstof moet studeren om bijv . de basiskennis over 

geneesmiddelen voldoende te bezitten .

1.2. TEWERKSTELLING
Je kan aan de slag in een zelfstandige apotheek of in een ziekenhuisapotheek, in een groothandel voor 

geneesmiddelen of op een tarificatiedienst . Ook een job in de farmaceutische of cosmetische industrie 

behoort tot de mogelijkheden .

1.3. VERDER STUDEREN?
De afgestudeerde apotheekassistent kan verder studeren in diverse professionele bacheloropleidingen 

waarvan de competenties aansluiten bij deze die in de opleiding verworven worden . We denken hierbij aan 

opleidingen als dieet- en voedingsleer, biomedische laboratoriumtechnologie, verpleegkunde, . . .
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2 . INHOUD VAN DE OPLEIDING
2.1. PROGRAMMA
De opleiding is opgebouwd rond 7 competenties . Door op verschillende manieren leerstof te verwerken, 

maak je je deze competenties geleidelijk aan eigen . De lessen verlopen interactief en dynamisch . Groepswerk, 

begeleid zelfstandig werken, simulatie en projecten in samenwerking met het werkveld zijn dan ook 

werkvormen die aan bod komen . Ook tijdens de stage wordt het werken aan dezelfde competenties 

verder gezet . Evalueren gebeurt het hele jaar door . De feedback die je krijgt op opdrachten, taken, toetsen, 

… is gelinkt aan de 7 competenties . Deze feedback geeft je een duidelijk beeld van jouw groeiproces . Dit 

persoonlijke groeiproces wordt op regelmatige tijdstippen met jou besproken .

Wanneer je volgende competenties verworven hebt, ben je klaar om in het werkveld te 

stappen:

1. Professioneel handelen: o .a . zelfstandig je leerproces in handen nemen, goede basishouding en 

voorbeeldfunctie

2. Communiceren: o .a . respectvolle communicatie met alle betrokkenen, uitleg geven aan patiënten 

in begrijpelijke taal

3. Samenwerken: o .a . openstaan voor feedback en hiermee aan de slag gaan, regels en afspraken 

naleven

4. Organiseren: o .a . werk plannen in functie van prioriteiten, werken op een geschikt tempo

5. Maatschappelijk handelen: o .a . correct geneesmiddelengebruik toelichten aan de patiënt, advies 

geven over parafarmaceutische producten en courante OTC-producten

6. Leren en ontwikkelen: o .a . reflecteren, levenslang leren, snel nieuwe informatie opnemen

7. Farmaceutisch handelen: o .a . farmaceutische berekeningen maken, galenische bereidingsvor-

men nauwkeurig uitvoeren, zelfzorggeneesmiddelen en farmaceutische producten afleveren

Al deze competenties worden ingeoefend tijdens praktijksessies in ons labo en tijdens de stages in een 

apotheek . De verschillende competenties zitten ook verweven in de verschillende leerinhouden .

VOLGENDE LEERINHOUDEN WORDEN AANGEBODEN:

Algemene vorming: ethiek, communicatie, sociale vaardigheden . . .

Opleidingsspecifieke vorming: farmaceutische technologie, geneesmiddelenleer, parafarmacie, wetgeving 

& tarificatie, farmaceutische plantkunde en toxicologie

Wetenschappen: chemie, biologie en fysica
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2.2. UURROOSTER
Er wordt niet gewerkt met een vast uurrooster, maar met flexibele weekschema's . Gemiddeld krijg je 34 

uren per week les . Concreet betekent dit dat het aantal uren per leerinhoud kunnen variëren per week . 

Deze weekschema's krijg je bij het begin van de lesperiode . (september en februari) . Een lesdag kan variëren 

tussen 8 .25 tot 16 .25 u . met een middagpauze van 50 minuten .

2.3. STAGE (MINIMUM CA. 360 U.)
Ook tijdens de stage wordt het werken aan dezelfde competenties verder gezet . Tijdens deze stage krijg je 

de kans om de praktijk van de apotheekassistent aan den lijve te ondervinden . De stage wordt georganiseerd 

als blokstage . Via intensief werkplekleren en tussentijdse supervisiemomenten op stage/school behalen we 

het maximale leerrendement .

2.4. EVALUATIE
Je wordt geëvalueerd in welke mate je de 7 competenties reeds bezit op verschillende tijdstippen en op 

verschillende wijzen zoals:

• Examens

• Gespreide evaluaties (kleinere en grotere testen)

• Geïntegreerde testen

• Practica

• Stages

•  . . .

Je krijgt dan ook geen puntenrapport, maar wel een competentierapport .
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3 . JIJ ALS STUDENT IN HET HIVSET
3.1. JIJ STAAT CENTRAAL
Binnen onze opleiding ben jij de 'eigenaar' van je leerproces . Dit wil zeggen dat enkel jij verantwoordelijk 

bent voor je leerproces . En dat we van je verwachten dat je dit ook zelfstandig in handen neemt . Je bent 

de eigenaar, maar staat niet alleen . Je kan steeds beroep doen op je docent, je stagedocent, je coach en op 

studentenbegeleiding . 

3.2. WERKPLEKLEREN
Je zal ca . 360 u . stage lopen op je toekomstige werkvloer .  We leren je competent te functioneren in de 

verschillende settings (officina en ziekenhuisapotheek) waar je als apotheekassistent tewerkgesteld kan 

worden .

3.3. INNOVATIEVE OPLEIDING
We houden onze opleiding up-to-date en laten je kennismaken met nieuwe technologieën en nieuwe 

wetenschappelijke inzichten .

3.4. ONDERSTEUNING OP MAAT
Het standaardtraject van de opleiding duurt 1 schooljaar . Omwille van externe omstandigheden is dit 

standaardtraject niet altijd haalbaar voor studenten . Dan kunnen we op jouw vraag een individueel traject 

voorzien . We bekijken dan samen met jou wat haalbaar is om je slaagkansen zo hoog mogelijk te maken . Er 

betaat de mogelijkheid om de opleiding te spreiden over 2 schooljaren . Het meest ideale traject blijft wel 

het 1-jarige voltijdse traject .

3.5. VERTROUWDE OMGEVING
Het is belangrijk dat je je thuis voelt op onze school . Hiervoor kan je rekenen op een warm, enthousiast en 

betrokken medewerkersteam dat op alle vlakken zorg voor je wil dragen . Omdat we een zorgschool zijn, 

vinden we het belangrijk om zelf het voorbeeld te geven op vlak van zorgzaamheid, empathie, respect en 

verantwoordelijkheid .
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4 . WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?
4.1. TOELATINGSVOORWAARDEN

Je kan de opleiding starten als je:

• een diploma secundair onderwijs hebt met wetenschappelijke achtergrond kennis (vnl . biologie en chemie)

of

• een diploma secundair onderwijs hebt zonder wetenschappelijke achtergrond kennis én deelneemt 

aan de opfrissingscursus chemie

4.2. INTAKEGESPREK
Voor jouw inschrijving voorzien we een intakegesprek . Hiervoor vul je een vragenlijst in i .v .m . schoolloopbaan, 

studiemethode, eventuele ervaring(en) in de sector, motivatie, persoonlijke verwachtingen e .d . Daarna heb 

je een gesprek met een docent waarbij we bij dit alles stilstaan .

4.3. 4.3 STUDIEKOSTEN
In het Se-n-Se betaal je geen inschrijvingsgeld . 

Wel vragen we een vaste bijdrage in de studiekosten van 210 euro per schooljaar voor: 

(105 euro per module)

• Kopieën

• Excursies

• Het gebruik van materialen

• Het gebruik van een Chromebook

Apart aangerekende kosten

• Openbaar vervoer of kostendelend samenrijden

4.4. WANNEER KAN IK INSCHRIJVEN?
Je kan steeds een afspraak maken op +32(0)14 47 13 00 zodat we je op het afgesproken moment correcte 

en volledige info kunnen geven . Op onze website www .hivset .be vind je de data van infodagen, infoavonden 

en opendeurdag .

4.5. WANNEER BEGIN IK?
Begin september of februari start de opleiding . In de herfstvakantie en de krokusvakantie zijn er geen 

lessen . Met Kerstmis en met Pasen zijn er twee weken vakantie . Je hebt ook nog: 11 november, 1 mei, O .H .-

Hemelvaart en Tweede Pinksterdag en de zomervakantie natuurlijk . Een gedetailleerd jaarplan krijg je in 

het begin van het schooljaar .
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5 . PORTRET VAN DE SCHOOL
5.1. SCHOOL 
Het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout werd gesticht door de Gasthuiszusters van 

Turnhout . De christelijke en sociale levenshouding van deze kloosterorde vormt nog altijd een leidraad voor 

het beleid en onderwijs op de campus . Onze school is gespecialiseerd in de gezondheids- en welzijnszorg . 

Daar hebben we heel bewust voor gekozen . In al onze opleidingen proberen we jongeren te vormen die 

bekwaam zijn hun medemensen te verzorgen in de meest kwetsbare momenten van het leven…

5.2. OPDRACHTVERKLARING 
Het HIVSET is een vormingsinstituut voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere gezondheidswerkers . 

De doelstelling van het instituut is het aanbieden en verzorgen van kwalitatief hoogstaande opleidingen 

voor allen die zich op een professionele wijze willen inzetten in de gezondheidszorg .

Gegroeid uit een initiatief van de Gasthuiszusters van Turnhout, bewogen door evangelische inspiratie, vervult 

het HIVSET deze opdracht in een vrij en open klimaat en in een geest van mensbevorderende zorgzaamheid .  

Als katholiek vormingsinstituut situeert het HIVSET zich zo midden in de maatschappelijke opdracht van de 

Kerkgemeenschap: de opbouw van een wereld van liefde en gerechtigheid . Het HIVSET wil flexibel inspelen op 

elke regionale behoefte aan geschoolde gezondheidswerkers . Om dit te realiseren, richt het HIVSET secundair 

onderwijs in, binnen erkende en gesubsidieerde onderwijsinstellingen en beschikt het over een vormingscentrum 

voor beroepsopleiding en permanente vorming . Het HIVSET staat open voor samenwerking . Zo verzorgt het 

vormingsinitiatieven met of op vraag van andere organisaties, onderwijsinstellingen of instanties .
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5.3. OPVOEDINGSPROJECT
In onze opleiding willen we de missie van de Gasthuiszusters van Turnhout in gedachten houden . We trachten 

een sterke wederzijdse en mensbevorderende zorgzaamheid voor elkaar waar te maken en een sfeer van 

openheid in geest en relaties te realiseren .

Er wordt ruimte geboden voor bezinning en we dragen zorg voor het innerlijke van de student . We zorgen 

voor een toegankelijk en betaalbaar onderwijsaanbod . We willen ook een dynamisch leer- en opleidingsklimaat 

realiseren, waar aandacht is voor een evenwichtige beroepsopleiding én voor een degelijke algemene vorming .

Deze beroepsopleiding is uitgewerkt in een geïntegreerd leerpakket van theorie en praktijk . We ondersteunen de 

algemene persoonlijkheidsontwikkeling en de relationele vorming van de student en beklemtonen de ontwikkeling 

van een evangelisch geïnspireerde visie op gezondheidszorg . Respect, trouw, zelfstandigheid en verantwoorde-

lijkheidszin vormen de kernpunten van de beoogde beroepshouding . Dit opvoedingsproject krijgt gestalte in het 

dagelijks werk van directie, leerkrachten, studentenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel, . . .

5.4. CAMPUS
Het postsecundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs vind je in de Herentalsstraat 70 . Gebouw E 

(voorkant) bevat onder meer een centrale inkomhal, kantoren, twee moderne auditoria en een bibliotheek . In 

gebouw H vind je tal van les- en praktijklokalen, een computerklas, skillslabs, de cafetaria en het lerarenlokaal . 

Het secundair onderwijs vind je in de Apostoliekenstraat 4 . Het gebouw bevat onder meer een sporthal 

en een fitnesszaal voor conditietraining en rugscholing .

5.5. BIBLIOTHEEK
De campus beschikt over een gespecialiseerde vakbibliotheek, met een ruim aanbod aan boeken en 

audiovisueel materiaal . Daarnaast heeft de bibliotheek een abonnement op tientallen gespecialiseerde 

tijdschriften . Tevens kunnen de studenten gebruik maken van de pc-werkplekken met intra- en internet, 

een leeszaal en een kopieerapparaat .
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6 . KOM EENS LANGS
6.1. OPENINGSUREN

De balie in de Herentalsstraat is elke schooldag open:

• maandag van 8 tot 20 u .

• dinsdag van 8 tot 20 u .

• woensdag van 8 tot 15 u .

• donderdag van 8 tot 20 u .

• vrijdag van 8 tot 16 .30 u . 

• Tijdens de zomervakantie: elke werkdag van 9 u . tot 16 u .

• De sluitingsperiode van de school vind je op www .hivset .be

6.2. INFODAGEN
Op onze opendeurdag en onze infodagen staan we klaar om je deskundige uitleg te geven op al je vragen 

over de opleiding en onze school . Natuurlijk ben je ook op andere momenten welkom . Maak dan wel 

eerst een afspraak met één van onze contactpersonen .  Alle data en uren kan je vinden op www .hivset .be

• Parkeergelegenheid op wandelafstand:

• Betalende parking Muylenberg (tegenover de school)

• Gratis parking Stadspark (hoek Graatakker en Ring, 10 min . wandelen)

6.3. CONTACTPERSONEN
Opleidingscoördinatoren Apotheekassistent: 

Tabitha Van Soom, tabitha .vansoom@hivset .be

Ils Thijssen, ils .thijssen@hivset .be

Directeur: Wim Peeters, wim .peeters@hivset .be

6.4. ADRES
• Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth

• Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

• +32(0)14 47 13 00 

• www .hivset .be

Routes

• www .delijn .be

• www .b-rail .be
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CAMPUS HIVSET TURNHOUT

Westmalle Mol

Tilburg/
Breda

Hoogstraten

Station Markt

EindhovenAntwerpen

Trein • Herentals
 • Antwerpen
 • Brussel

GeelGierle

23 24 E34

Herentalsstraat 70Herentalsstraat 70

Apostoliekenstraat 4

Druivenstraat

Noord-Brabantlaan 4

Utopolis

2

1

WWW.HIVSET.BE

Secundair onderwijs 
1

Apostoliekenstraat 4

OKAN

• Onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers

1e graad

• A-stroom Maatschappij en welzijn

• B-stroom Maatschappij en welzijn

• B-stroom Opstroom

2de graad

• Zorg en Welzijn (arbeidsfi naliteit)

• Maatschappij en Welzijn (dubbele 

fi naliteit - enkel 3de jaar)

• Maatschappij en 

Welzijnswetenschappen 

(doorstroomfi naliteit)

3de graad

• Verzorging (BSO)

• Farmaceutisch-technisch assistent 

(TSO)

• Gezondheids- en 

welzijnswetenschappen (TSO)

Postsecundair onderwijs 
2

Herentalsstraat 70

• 7de jaar Kinderzorg (BSO)

• Duaal leren Kinderbegeleider

• 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg (BSO)

• Duaal leren Zorgkundige

• Se-n-Se Leefgroepenwerking

• Se-n-Se Tandartsassistent

• Se-n-Se Duaal Tandartsassistent 

• Se-n-Se Apotheekassistent 

HBO5-Verpleegkunde 2

Herentalsstraat 70

Dagonderwijs

• Campus Turnhout

• CIEZO in Herentals, Mol,

Hoogstraten en Zoersel

Leren & werken

• Avondonderwijs

• Gecombineerd onderwijs Zorgoplei-

dingen (GOZO)

Zorgportaal

Vormingscentrum HIVSET 
2

Herentalsstraat 70

• Vormingen: open aanbod & op maat

• Advies

• Coaching

• Procesbegeleiding

Centrum voor Interculturaliteit en

Meertaligheid DoorElkaar 
2

Herentalsstraat 70

Dienstenchequeonderneming 

Elisa-care 
2

Herentalsstraat 70

Zorgethisch lab deSpiegeling

Heiend 10A

2275 Lille

Se-n-Se


