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TEKORT APOTHEKERSASSISTENTEN

NIEUWE OPLEIDINGEN SCREENEN 

OP WERK- EN DENKNIVEAU MBO4/HAVO

apothekersassistenten aan te pakken. In vijf regio’s 
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OPLEIDEN OPLOSSING
VOOR PERSONEELSTEKORT

“Overal waar we komen tijdens onze regiobijeen-

komsten zijn apotheekteams op zoek naar 

apothekers assistenten, en in bijna elke apotheek 

staat een vacature open.” Het tekort aan apothe-

kersassistenten is sinds enkele jaren een nijpend 

probleem in alle regio’s, vertelt Trudy van Geffen, 

voorzitter van de beroepsvereniging voor apothe-

kersassistenten Optima Farma. 

Landelijke cijfers over het actuele tekort zijn niet 

bekend, maar uit onderzoek door Bureau Bartels 

uit 2019, in opdracht van de Stichting Bedrijfsfonds 

Apotheken (SBA), blijkt dat de totale uitstroom in 

2018 (889) groter was dan de instroom (776). Naar 

verwachting zal dit negatieve saldo tussen in- en 

uitstroom door de vergrijzing de komende jaren 

groter worden.

In de strijd tegen het personeelstekort is het wer-

ven van zij-instromers voor een verkorte opleiding 

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van twee jaar 

een effectief middel. Dat blijkt uit wervingsacties 

van de SBA, in samenwerking met apothekersver-

enigingen in de regio’s Midden-Nederland en 

Amsterdam. In september vorig jaar zijn in deze 

regio’s 42 zij-instromers gestart met een verkorte 

BBL-opleiding.

Inmiddels is het zij-instroomtraject ook gestart in 

de regio’s Brabant, Arnhem en Nijmegen en Haar-

lem. Het draagvlak onder apothekers om een 

BBL’er een leerwerkplek te bieden in de apotheek 

blijkt namelijk aanzienlijk te zijn toegenomen, ver-

telt SBA-project leider Pauline Hoogerwerf. “We 

hebben alle dertig apothekersverenigingen 

gevraagd of ze willen meedoen met het zij-in-

stroomtraject. Uiteindelijk zijn er in vijf van de tien 

regio’s voldoende BBL-leerwerkplekken, zo’n 25 

per regio, genoeg om van start te gaan met een 

klas.” 

Omdat studenten van een verkorte BBL-opleiding 

sneller afstuderen, zijn de toelatingseisen ver-

hoogd van mbo2 naar mbo4/havo. “Daarnaast 
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screent de SBA op werk- en denkniveau havo/mbo4”, 

aldus Hoogerwerf, “en dat is behoorlijk streng, want zo’n 

30 tot 50% slaagt voor deze test.”

Speeddate
Onder de zij-instromers zitten veel kandidaten uit de zorg, 

contact te komen met een apotheker kunnen kandidaten 

deelnemen aan een speeddate. Vooraf worden de kandi-

daten hiervoor geselecteerd, onder meer op de beheer-

sing van rekenen en de Nederlandse taal.

Apotheker Bianca Phoa van Apotheek Oud-Zuid in Amster-

dam heeft onlangs via een speeddate een BBL’er aangeno-

men. “We hebben een goede bezetting in de apotheek, 

maar vorig jaar vielen er kort achter elkaar twee assistenten uit 

door ziekte. Toen had ik acuut een probleem, want in Amster-

dam is er nog steeds een groot tekort aan assistenten.” 

Volgens Phoa is het belangrijk dat de BBL-opleiding in 

Amsterdam na vijftien jaar nieuw leven is ingeblazen. “Een 

BBL’er heeft meer werk- en levenservaring dan een student 

van de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg), is erg gemoti-

veerd en weet vaak ook beter wat er van haar wordt ver-

wacht.” 

Zelf personeel opleiden vindt Phoa pure noodzaak, want 

elke apotheek kan opeens worden geconfronteerd met uit-

val. “Neem allemaal een BBL’er, want we moeten samen 

investeren in personeel voor de toekomst.” 

BBL-studenten gaan één dag per week naar school en wer-

ken drie of vier dagen in een apotheek. Het staat vast dat 

ze in de opleidingsapotheek gaan werken, want ze sluiten 

direct een arbeidsovereenkomst met de apotheker. 

Nieuwe BBL-opleidingen
In de afgelopen jaren is het aantal ROC’s dat een BBL-op-

leiding aanbiedt snel gedaald: voorheen hadden 16 van de 

26 ROC’s een BBL, in 2018 waren er nog zes over. Door het 

zij-instroomtraject zijn er inmiddels vijf nieuwe verkorte 

BBL-opleidingen bijgekomen: in Eindhoven, Haarlem, Arn-

hem, Amsterdam en Zwolle. 

Het Summa College in Eindhoven start in september met 

een nieuwe versnelde opleiding. Door een tekort aan leer-

werkplekken was het ROC gestopt met de BBL-opleiding, 

vertelt Rien de Vaan, teamleider Assistenten Gezondheids-

zorg. “We hebben vorig jaar in een brief alle apotheken in de 

regio gevraagd om meer leerwerkplekken voor BBL’ers, maar 

daar hebben we nul reactie op gehad.” Door het zij-instroom-

traject is daar nu snel verandering in gekomen: inmiddels 

hebben 35 apotheken in de regio zich aangemeld.

Volgens apotheker Ingrid Drossaart, bestuurslid van Apo-

thekersvereniging Zuid-Oost Brabant, zijn veel apothekers 

in de regio inmiddels doordrongen van de urgentie van het 

probleem. “We moeten de krapte op de arbeidsmarkt met 

elkaar zien op te lossen. Dit zij-instroomtraject is niet een-

malig, dit vraagt om een investering op lange termijn.”

Voor een informatieavond voor zij-instromers bij het Summa 

College hebben zich 76 belangstellenden aangemeld. “Als 

het aan ons ligt, kunnen alle kandidaten die straks door de 

screening zijn gekomen bij ons van start”, aldus De Vaan.

Meer draagvlak onder apothekers, vijf nieuwe BBL-oplei-

dingen en stapelbare subsidies voor een BBL’er (zie kader); 

is hiermee het tekort aan apothekersassistenten binnen-

kort opgelost? Volgens Hoogerwerf zal het een grote uit-

daging blijven om voldoende leerwerkplekken te vinden, 

want er zijn nog diverse regio’s waar apothekers geen 

noodzaak zien in een versnelde BBL-opleiding. “Sommige 

apothekers zijn pas geïnteresseerd in een BBL’er als er kan-

didaten zijn, maar in het zij-instroomtraject werken we pre-

cies andersom. We gaan pas werven als zich voldoende 

apotheken hebben aangemeld met een leerwerkplek.”

30 tot 50% slaagt 
voor de test op 
werk- en denkniveau 
havo/mbo4

We gaan pas 
werven bij voldoende 
apotheken
met een leerwerkplek 

TOT € 10.000 PER STUDENT

Apothekers kunnen voor een BBL-opleiding stapel-

bare subsidies aanvragen, tot een bedrag van 

€ 10.000 per student: Stagefonds Zorg, Subsidie 

Praktijkleren en SectorplanPlus (deze subsidie loopt 

tot eind 2021; aanvragen was mogelijk tot eind 2019). 

Voor subsidies is een vast totaalbedrag beschikbaar, 

dus bij meer aanvragen daalt de bijdrage per stu-

dent. Volgens apotheker Bart Smals, VVD-Tweede 

Kamerlid met middelbaar beroepsonderwijs in zijn 

portefeuille, is deze methode ongewenst. Hij heeft 

hierover vragen gesteld aan de minister. “BBL mag 

niet ten onder gaan aan zijn eigen succes.”
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