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Gezondheidszorg



Wat is de 3e leerweg
Enkele mbo-opleidingen worden aangeboden 
volgens de derde leerweg. Dit is een variant van 
leren en het volgen van beroepspraktijkvorming 
(BPV). Een opleiding volgens de derde leerweg 
is op dezelfde wijze vormgegeven als andere 
mbo-opleidingen en is met name vergelijkbaar 
met een BBL-opleiding. 

  Het verschil is dat de derde leerweg geen  
 wettelijk vastgestelde urennorm of  
 studieduur kent. 

  Het voordeel van een derde leerwegtraject  
 is dat de totale opleidingsduur korter is. 

  Wel zijn er aan de derde leerweg  
 instroomeisen verbonden waar men aan  
 moet voldoen. 

  Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan  
 alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijs- 
 inspectie, men haalt dan ook een landelijk  
 erkend mbo-diploma. 

  De derde leerweg wordt niet mede  
 gefinancierd door het Ministerie van OC&W.  
 Dit is bij de andere mbo-opleidingen wel het  
 geval. 

  Tevens ontvangt de werkgever geen subsidie  
 voor praktijkleren omdat het geen  
 gefinancierde leerweg is.

  Over het algemeen is de derde leerweg dus  
 flexibeler en sneller, maar wel duurder.

 

De 3e Leerweg is  
voornamelijk vergelijkbaar 
met een BBL-opleiding.!
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Studieduur
De verkorte opleiding Apothekersassistent 3e 
leerweg heeft een studieduur van 44 weken  
(4 weken  3 dagen school, 40 weken 3 dagen 
praktijk, 2 avonden school)

De opleiding kent de volgende kerntaken
  Verzorgt medicatiebegeleiding

  Verleent niet recept gestuurde zorg  
 aan cliënt

  Biedt productzorg

  Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Men leert:
  Recepten afhandelen

  Medicatiebewaking

  Voorlichting geven

  Voorraadbeheer

Locatie : Alkmaar 

Niveau : 4

Verkort traject : 3e Leerweg

Start : Meerdere startmomenten  
   bij voldoende aanmeldingen.

Duur : 44 weken (3 dagen praktijk,  
    2 avonden school)

Vooropleiding (instroomeisen)
  HAVO of vergelijkbaar 

  HAVO 4  (met overgangsbewijs) 

  HBO werk-denkniveau

  MBO 4

Goede beheersing Nederlandse taal
Minimaal 18 jaar

Kosten
€ 3.600,- (inclusief examenkosten, exclusief 
leermiddelen)

Aanmelden
Aanmelden kan via het  
Horizon College. 

Voor meer informatie over deze  
opleiding kunt u contact opnemen  
met onderstaande coördinator:

Mevrouw M. Scholten 
  (072) 547 68 62  
 m.scholten@horizoncollege.nl 



ROC HORIZON COLLEGE
REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM

Het Horizon College biedt als opleidingencentrum in de regio’s West-Friesland,  
Noord-Kennemerland en Waterland een breed pakket aan scholing aan.
Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor:
• middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
• vmbo, havo en vwo voor volwassenen (vavo)
• beroepsgerichte cursussen & trainingen (contractonderwijs).

Aan deze publicatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

horizoncollege.nl
facebook.com/rochorizoncollege
twitter.com/rochorizon


