Uitvoeringsreglement
Vrijstellingsregeling opleiding tot openbaar apotheker specialist
Op basis van het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie van het Centraal College, artikel
B10, 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 Inschrijving in het specialistenregister is pas mogelijk nadat aan de SRC is aangetoond dat
aan de onder 1.1 genoemde duur van de opleiding en aan de overige opleidingseisen is
voldaan.
1.3 Overeenkomstig artikel B 10 van het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie van het
Centraal College kan de SRC –Openbare Farmacie (hierna te noemen SRC) besluiten voor
bepaalde onderdelen van de opleiding tot openbaar apotheker specialist vrijstelling te
verlenen.
2. Vrijstellingsregeling
2.1 De SRC kan op verzoek van de ApIOS vrijstelling verlenen voor een onderdeel van de
opleiding dat de ApIOS aantoonbaar beheerst, waarbij de duur van een vrijstelling ten
hoogste de duur van het betreffende onderdeel in het opleidingsplan bedraagt. Bij meer
vrijstellingen zoals bedoeld onder 2.2a en b bedraagt de totale duur nooit meer dan 6
maanden bij een voltijds opleiding.
2.2 De ApIOS komt voor vrijstelling in aanmerking indien:
a. De ApIOS voor het deel van de opleiding waarvoor de vrijstelling wordt verzocht
gelijkwaardige opleidings- of werkervaring heeft opgedaan.
b. De ervaring, bedoeld onder a, tenminste zes maanden bedraagt en is opgedaan
binnen vijf jaar voorafgaand aan het begin van de opleiding
2.3 Er kan sprake zijn van gelijkwaardige opleidingservaring als bedoeld in 2.2 a, indien:
a. De ApIOS eerder heeft deelgenomen aan (onderdelen van) de opleiding tot openbaar
apotheker (specialist).
b. De ApIOS eerder heeft deelgenomen aan (onderdelen van) de opleiding tot
ziekenhuisapotheker en kan hiervan het portfolio overleggen.
2.4 Er kan sprake zijn van gelijkwaardige werkervaring als bedoeld in 2.2 a, indien:
a. De ApIOS werkervaring heeft opgedaan als openbaar apotheker in relatie tot de
taakgebieden zoals bedoeld in B.1. en competenties zoals bedoeld in B.2 van het
Besluit Opleidingseisen en dit met een portfolio kan aantonen.
b. De ApIOS werkervaring heeft opgedaan als ziekenhuisapotheker in relatie tot de
taakgebieden zoals bedoeld in B.1 en competenties zoals bedoeld in B.2 van het
Besluit Opleidingseisen en dit met een portfolio kan aantonen.
c. De ApIOS werkervaring heeft opgedaan als apotheker in een ander vakgebied dan
bedoeld in 2.4 a en 2.4 b, voor zover dit door de SRC als relevant wordt beoordeeld
en de ApIOS dit met een portfolio kan aantonen.

2.5 De vrijstelling kan worden verleend voor:
a. Eén of meer onderdelen van het (de-)centraal onderwijs, op grond van
opleidingservaring zoals bedoeld in 2.3.
b. Perioden van de opleiding in de praktijk, op grond van werkervaring als bedoeld in
2.4.

2.6 Het verzoek tot vrijstelling dient de ApIOS gezamenlijk met de ApOP schriftelijk, tegelijk
met de aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister in bij de SRC en bevat ten minste
de redenen voor het verzoek.
2.7 De ApIOS verschaft de SRC de gegevens en bescheiden die de SRC voor de beoordeling
van het verzoek nodig acht en waarover de ApIOS redelijkerwijs de beschikking kan
krijgen.
2.8 De SRC vraagt advies aan de directeur vervolgopleiding.
2.9 De SRC beoordeelt het verzoek binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De
ApIOS wordt zo nodig ter zake gehoord.
2.10 Wanneer de SRC niet instemt met het verzoek worden de ApIOS en ApOP schriftelijk, met
redenen omkleed, van dit besluit op de hoogte gebracht.
2.11 Wanneer de SRC instemt met het verzoek worden de ApIOS en ApOP schriftelijk hiervan
op de hoogte gebracht met een motivatie van het besluit.
2.13 De verleende vrijstelling wordt verwerkt in het opleidingsregister en het individueel
dossier van de ApIOS in PE-online.
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