
Uitvoeringsreglement  
Procedure en formulieren voor aanmelding voor de opleiding, 
voortgangsrapportage en registratie-aanvraag 
 
 
1. Toelichting 
Voor de aanmelding voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist, de 
geschiktheidsbeoordeling en de aanvraag voor inschrijving in het register van openbaar apothekers 
heeft de Specialisten Registratie Commissie (SRC) procedures en formulieren vastgesteld. 
 
2. Aanmelding voor de opleiding 
2.1 De aanmelding voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist (de aanvraag voor 

inschrijving in het opleidingsregister) dient te worden goedgekeurd door de SRC. Daartoe dienen 
opleider en apotheker in opleiding tot openbaar apotheker specialist (ApIOS) uiterlijk twee 
maanden voor aanvang van de opleiding de daarvoor benodigde documenten in bij de SRC. Voor 
de aanmelding heeft de SRC een specifiek formulier opgesteld. 
 

2.2 Op de aanmelding voor de opleiding en op de inschrijving in het opleidingsregister is artikel B 9 
van toepassing in het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie. 
 

2.3 Na ontvangst van de aanmelding zoals bedoeld in 2.1, controleert de SRC binnen één week of 
deze aan de opleidingseisen voldoet of dat de SRC hierover in vergadering moet oordelen. 

 
2.4 Indien de aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister onvolledig of onduidelijk is kan de 

SRC de indieners van deze aanvraag verzoeken alsnog aan de eisen te voldoen door toezending 
van de ontbrekende stukken of door toezending van een nadere toelichting op de aanvraag en/of 
de ingediende stukken.  

 
2.5 De SRC schrijft de apotheker, na goedkeuring van de opleiding, in het opleidingsregister in. 

Hiervoor kan een bedrag in rekening worden gebracht.  
 

2.6 De SRC deelt de ApIOS, de opleider (ApOP) en de directeur vervolgopleiding tot openbaar 
apotheker specialist (opleidingsdirecteur)  mede met ingang van welke datum de opleiding van 
de ApIOS aanvangt of is aangevangen.  
 

2.7 De startdatum van de opleiding kan met terugwerkende kracht ingaan tot maximaal twee 
maanden voorafgaand aan de datum van goedkeuring van de opleiding door de SRC.  
 

 

3. Geschiktheidsbeoordeling einde 1e opleidingsjaar 
Aan het eind van het eerste jaar (negen tot twaalf maanden na de start van de opleiding) geeft de 
opleidingsdirecteur een advies over de voortgang van de opleiding. Hierbij dient het protocol 
toetsing en beoordeling te worden gevolgd, dat volgt uit artikel B5 van het Besluit Opleidingseisen.  
 
4. Geschiktheidsbeoordeling aan het eind van de opleidingsduur 
4.1 Aan het einde van de opleidingsduur vindt een geschiktheidsbeoordeling plaats, waarin wordt 

door de opleidingsdirecteur beoordeeld of de ApIOS al dan niet geschikt wordt geacht de 
openbare farmacie als openbaar apotheker specialist zelfstandig naar behoren uit te oefenen 
nadat de opleiding is beëindigd. Hierbij dient het protocol toetsing en beoordeling te worden 
gevolgd, dat volgt uit artikel B 5 van het Besluit Opleidingseisen. Bezwaar tegen deze beoordeling 
kan worden ingediend conform het besluit opleidingseisen.  



 

 

5.  Aanvraag tot registratie 
5.1 Apothekers die de opleiding tot openbaar apotheker specialist met succes hebben afgerond 

kunnen zich als openbaar apotheker laten inschrijven in het specialistenregister voor openbaar 
apothekers. De aanvraag voor inschrijving in het register dient te worden ingediend via het 
systeem PE-online. 

 
5.2 Voor de aanvraag van inschrijving in het register stuurt de ApIOS als bijlagen mee: 

- De eindverklaring van de opleider (verplicht format van de SRC) 
- Het eindgeschiktheidsbeoordelingsformulier zoals bedoeld in het protocol toetsing en 

beoordeling (verplicht format van de SRC) 
 
5.3 De SRC beoordeelt de aanvraag tot registratie en toetst deze aan de vigerende eisen. De SRC 

stelt de ApIOS schriftelijk op de hoogte van haar besluit.  
 
5.4 Na goedkeuring door de SRC betaling ontvangt de ApIOS een inschrijvingsbevestiging en een 

digitaal herregistratiedossier in PE-online. Voor inschrijving in het register wordt (jaarlijks) een 
bedrag in rekening gebracht. De registratie geldt voor vijf jaar. Daarna dient een verzoek om 
herregistratie te worden ingediend bij de SRC (zie Uitvoeringsreglement Herregistratieregeling 
Openbare farmacie). 
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http://www.knmp.nl/downloads/opleiding-en-registratie/opleiding-registratie-ziekenhuisapothekers/formulierverklaringopleideroverkandidaatza.doc
http://www.knmp.nl/downloads/opleiding-en-registratie/opleiding-registratie-ziekenhuisapothekers/evaluatie2e3e4ejaarelozii.pdf
http://www.knmp.nl/downloads/opleiding-registratie/opleiding-registratie-ziekenhuisapothekers/UitvoeringsreglementHerregistratieregelingZiekenhuisfarmaciejuni2010_2_.pdf
http://www.knmp.nl/downloads/opleiding-registratie/opleiding-registratie-ziekenhuisapothekers/UitvoeringsreglementHerregistratieregelingZiekenhuisfarmaciejuni2010_2_.pdf

