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Van doseren naar doceren 
De apotheker als docent 

 
Inleiding 
Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je 
vervult samen met je apotheekteam een belangrijke rol als farmaceutisch zorgverlener in de 
eerstelijnszorg in de wijk. Het is daarbij van belang dat je bijschoolt en zo op de hoogte blijft van 
de farmaceutische inhoud die het fundament is van het uitoefenen van je beroep. Dit ‘Life Long 
Learning’ proces geldt niet alleen voor jou als apotheker, maar ook voor het apotheekteam. Om 
je team in dit leerproces te kunnen sturen (wat moet er geleerd worden?), te ondersteunen (hoe 
gaat er geleerd worden?) en te controleren (is er een toename van kennis/vaardigheden?) is het 
van belang om als apotheker ook de rol van docent te ontwikkelen.  
In de training ‘Van doseren naar doceren’ maak je kennis met verschillende docentstijlen, neem 
je de theorie over leerstijlen (hoe leert iemand?) door, stel je voor je eigen apotheekteam correct 
geformuleerde leerdoelen (volgens Bloom) vast en werk je aan een lesplan om deze leerdoelen 
te bereiken. Als basis voor het ontwikkelen van onderwijs in je eigen apotheekomgeving wordt 
gebruik gemaakt van het PDCA-model.  
 
Doel 
Je kent de principes en basistechnieken van didactiek, weet deze toe te passen en je beschikt 
over een valide lesplan, waarmee je het leerproces van je apotheekteam stimuleert en zo de 
deskundigheid van de individuele medewerkers (meetbaar) vergroot.  
 
Resultaten 
ü Je kent de principes van de docentrollen (Roos van Leary). 
ü Je hebt inzicht in verschillende leerstijlen. 
ü Je hebt inzicht in de voorkeursleerstijlen binnen je team. 
ü Je weet hoe onderwijsonderdelen zich verhouden tot het PDCA-model. 
ü Je kunt het PDCA-model toepassen op onderwijs voor je team. 
ü Je kent de onderdelen van een goed geformuleerd leerdoel volgens Bloom. 
ü Je kan leerdoelen opstellen voor je team voor een specifiek onderwerp. 
ü Je hebt een lesplan opgesteld, gebaseerd op je geformuleerde leerdoelen voor een specifiek 

onderwerp voor je team. 
ü Je hebt het lesplan uitgevoerd en het geleerde getoetst. 
 
CanMedsrollen en competenties 

 

Met de training “Van doseren naar doceren; de apotheker als docent” werk je actief 
aan de volgende CanMedsrollen en daarbij behorende kerncompetenties: 
ü Academicus – Kennis en wetenschap.  
ü Communicator - Communicatie. 
ü Teamwerker – Samenwerking. 
ü Manager – Organisatie. 

 

 
De training stelt je direct in staat te werken aan leerdoel 9 uit het StiPCO:  
ü De openbaar apotheker is in staat om de deskundigheid van het apotheekteam 

te bevorderen m.b.t. onderwerpen die onder leerdoelen 1 t/m 8 worden 
genoemd. 
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Doelgroep 
- Apothekers die het apotheekteam of individuele medewerkers willen stimuleren in hun 

ontwikkeling.  
- Apothekers die het apotheekteam gevarieerde onderwijsactiviteiten willen aanbieden, 

passend bij de leerstijl van het team. 
- Apothekers die ‘Life Long Learning’ voor het apotheekteam willen stimuleren, toepassen en 

toetsen. 
- Apothekers die willen weten hoe ze effectief kennis kunnen overdragen aan het 

apotheekteam.  
 
Groepsgrootte 
6-10 deelnemers.  
 
Verantwoording en leermethodiek 
Binnen de training ‘Van doseren naar doceren’ wordt gewerkt met het PDCA-model, de theorie 
van Bloom over het opstellen van leerdoelen, Kolb’s ideeën over leerstijlen en de Roos van Leary 
om inzicht te krijgen in de docentstijl.  
 
In de training wordt het leerproces georganiseerd volgens de ALAPA-methode. 

 
1. Assessment – inschatting van en binnen de eigen praktijk. 
2. Learning – leren, opdoen van kennis. 
3. Analysis – analyse van de eigen praktijksituatie. 
4. Practice – oefening met behulp van simulaties en in de eigen werkomgeving. 
5. Application – toepassing in de dagelijkse praktijk. 
Dit betekent dat het leerproces stapsgewijs wordt vormgegeven. Voorafgaand aan de sessies 
worden (zelf)assessments uitgewerkt (A), (werkplek)opdrachten uitgevoerd en theorie (L) 
bestudeerd. Tijdens de sessies wordt kort stilgestaan bij de theorie, worden de assessments en 
opdrachten besproken (A) en wordt er vooral geoefend en ‘gedaan’ (P). Tussen de sessies door 
wordt het geleerde in de praktijk gebracht (A). De training wordt afgesloten met individuele e-
coaching om te reflecteren op de toepassing binnen de eigen apotheek. 
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De training “Van doseren naar doceren; de apotheker als docent” is interactief en praktijkgericht 
van opzet. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve en blended werkvormen 
zoals groepsopdrachten, video’s en casuïstiek uit de eigen apotheekpraktijk. Tijdens de training 
worden de deelnemers ondersteund met theorie, maar gaan voornamelijk zelf aan de slag om 
een valide en aantrekkelijk lesplan op te stellen voor het apotheekteam.  
 
Inhoud en programma 
 
Voorbereiding sessie 1 
eigen apotheek – tijdsbesteding drie uur 
Voorafgaand aan de training ontvang je de “Reader doceren in de apotheekpraktijk” en het 
“Werkboek basisvaardigheden doceren”. Je krijgt tevens een opdrachten- en studieoverzicht 
waarin uitgewerkt is welke opdrachten of assessments uitgevoerd dienen te worden en welke stof 
voorafgaand aan de eerste sessie bestudeerd dient te worden. De sessievoorbereiding is een 
verplicht onderdeel van de training. 
 
Sessie 1: Doceren hoe doe je dat? 
Utrecht - één dagdeel 
Tijdens deze sessie worden de principes en basistechnieken van didaktiek toegelicht 
(Motivational model, PDCA-cyclus). Je bespreekt je voorkeursstijl van docent zijn en wisselt 
ervaringen uit over Life Long Learning in jouw apotheekomgeving (wat gaat er goed, wat loopt 
niet?). Je oefent met het opstellen van leerdoelen aan de hand van Bloom en ontwikkelt een 
eerste versie van een lesplan voor een competentie waar je het apotheekteam op wil scholen.  
 
Toepassing in de praktijk en voorbereiding sessie 2 
eigen apotheek – tijdsbesteding drie uur 
Uitvoeren van het lesplan binnen de eigen apotheek en het toepassen van de stappen Plan en 
Do uit het PDCA-model. 
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Sessie 2: Reflectie op rol docent en toetsing van geleerde 
Utrecht – één dagdeel 
Tijdens deze sessie wordt teruggekeken op de uitvoering van het lesplan en gereflecteerd op de 
rol als docent. Met behulp van de stappen Check en Act uit het PDCA-model wordt het lesplan 
geëvalueerd en vervolgstappen gezet richting een positief leerklimaat in de apotheek. 
 
Toepassing in de praktijk 
eigen apotheek 
Je hebt handvatten gekregen om didactiek als tool voor deskundigheidsbevordering in te zetten 
in je apotheek. Je past de verschillende technieken en het geleerde nu toe in je eigen praktijk en 
reflecteert op je rol als docent.  
 
e-coaching 
online – tijdsbesteding dertig minuten 
De training wordt afgesloten met een individuele e-coaching waarin je terugkijkt op je vorderingen 
en je met de docent bespreekt hoe je verder gaat en je wilt ontwikkelen. 
 
Uitvoering en begeleiding 
De inhoud van de training ‘Van doseren naar doceren’ is gebaseerd op de workshop ‘Which skills 
do pharmacists need to establish a lifelong learning environment for their pharmacy team?’ 
gehouden tijdens het ‘Life Long Learning in Pharmacy congres (Split, Kroatië 2016). De training 
is ontwikkeld en wordt begeleid door Tamara Köhler. Tamara is opgeleid als apotheker en heeft, 
binnen de verschillende kennisniveaus binnen de farmacie (WO, Hbo en Mbo), ruime ervaring in 
het geven, ontwikkelen en evalueren van onderwijs. Ze is in het bezit van de universitaire Basis 
en Senior Kwalificatie Onderwijs. Daarnaast promoveert zij momenteel op onderzoek naar de 
kwaliteit van farmaceutisch onderwijs.   
 
Opbouw, duur en locatie 
De training heeft een doorlooptijd van drie maanden en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Tweemaal drie uur verplichte voorbereidings- en praktijkactiviteiten in de eigen apotheek. 
• Twee sessies van elk één dagdeel (drieënhalf uur) op een centrale locatie in het land. 
• Eén individuele e-coaching van dertig minuten online. 
 
De training ‘Van doseren naar doceren - de apotheker als docent’ vindt plaats in Utrecht. 
 
Data en tijden 
De training “Van doseren naar doceren - de apotheker als docent” bestaat uit twee bijeenkomsten 
van 09.00 tot 12.30 uur. Kijk voor data op de website. 
 
Certificaat 
Na afronding van de training “Van doseren naar doceren - de apotheker als docent” ontvang je, 
op basis van aanwezigheid, actieve deelname en voorbereiding, een certificaat van het FPZ 
Instituut. De training is door de KNMP met 7,5 punten geaccrediteerd en heeft 7,5 StiPCO 
stimuleringspunten. 
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Investering 
Voor de training “Van doseren naar doceren; de apotheker als docent” betaal je € 750,00. Dit 
bedrag is inclusief de “Reader doceren in de apotheekpraktijk” en het “Werkboek 
basisvaardigheden doceren” van het FPZ Instituut1, certificaat en arrangementskosten, echter 
exclusief 21% btw. 
 
Leveringsvoorwaarden 
Op de training “Van doseren naar doceren; de apotheker als docent” zijn de algemene 
voorwaarden van het FPZ Instituut van toepassing. 
 
Informatie en inschrijving 
Wil je meer weten over het scholingsaanbod van het FPZ Instituut kijk dan op www.fpz-
instituut.nl. Voor informatie over of inschrijving voor de training kan je contact met ons opnemen 
via info@fpz-instituut.nl. Je kunt je ook gelijk inschrijven op de site. 

                                                             
1 Deelnemers ontvangen deze documenten drie weken voor aanvang van de eerste sessie en indien de factuur is 
voldaan. 


