Uitvoeringsreglement
Opleiding tot openbaar apotheker specialist in deeltijd
Op basis van het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie van het Centraal College, artikel B6,
heeft de Specialisten Registratie Commissie -Openbare Farmacie het volgende
uitvoeringsreglement vastgesteld.
1.

Toelichting
1.1 De opleiding tot openbaar apotheker specialist duurt 24 maanden voltijds of zoveel langer
als voorgeschreven volgens het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie en de
uitvoeringsregelingen van de SRC.
1.2 De werkzaamheden van de apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist
(ApIOS) dienen een volle dagtaak te omvatten, te weten 40 uur per week inclusief
opleidingsdagen.
1.3 De opleiding kan geheel of gedeeltelijk in deeltijd worden gevolgd, indien opleider (ApOP)
en ApIOS daartoe een gezamenlijk verzoek indienen bij de SRC.
1.4 De opleiding beslaat ten minste 24 uur per week. Daarbij geldt dat de opleiding over ten
minste drie dagen per week is verspreid. De opleiding wordt indien minder dan 40uur per
week naar rato verlengd ten opzichte van 40 uur. Voor een arbeidsduur van 24 uur per
week geldt een opleidingsduur van 40/24 x 2 jaar = drie jaar en 2 maanden.

2.

Gehele opleiding in deeltijd
2.1 Het verzoek tot het volgen van de gehele opleiding in deeltijd wordt tegelijkertijd met de
aanvraag voor opname in het opleidingsregister voorgelegd aan de SRC.
2.2 De SRC legt het verzoek zo nodig voor advies neer bij de opleidingsdirecteur.
2.3 Bij een positieve beoordeling door de SRC wordt de duur van de hele opleiding naar rato
verlengd.

3.

Gedeelte van de opleiding in deeltijd
3.1 De aanvraag tot het volgen van de opleiding in deeltijd wordt ten minste een maand voor
de beoogde ingangsdatum aan de SRC voorgelegd.
3.2 Het POP wordt zodanig aangepast, dat aan alle opleidingseisen kan worden voldaan,
waarbij de continuïteit van de opleiding is gewaarborgd.
3.3 Het voorgestelde aangepaste POP wordt met de in 3.1 bedoelde aanvraag meegezonden
aan de SRC.
3.4 De SRC legt het verzoek met het aangepaste POP zo nodig voor advies neer bij de directeur
vervolgopleiding.
3.5 Bij een positieve beoordeling door de SRC wordt de duur van het gedeelte van de opleiding
waarvoor de aanvraag is gedaan naar rato verlengd.
3.6 Voor het volgen van een gedeelte van de opleiding in deeltijd geldt voor de gehele periode
van dit gedeelte hetzelfde deeltijdpercentage.
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