Ontwikkelgesprek
Op 23 januari 2020 heeft het panel belast met de beoordeling van de bacheloropleiding
Farmaceutisch Consulent de ontwikkeling van de hogeschool en opleiding besproken. Dit is een
korte weergave van die besproken ontwikkelingen.

Van Mbo naar Hbo
Wettelijk hebben kandidaten met (ten minste) een havo of MBO 4 diploma toegang tot Hbo
bacheloropleidingen. In deze generieke regel wordt voorbij gegaan aan de inhoudelijke bagage die
MBO’ers met het specifieke beroepsdeel in de opleiding en de opgedane werkervaring voor hebben
op havisten. In de Hbo bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent maken studenten hiervan
maximaal gebruik door de vrijstelling voor de propedeuse voor MBO 4 apothekersassistenten met
tenminste twee jaar relevante werkervaring. Onze ervaring leert echter dat er in de beginfase van
de opleiding aandacht en expertise nodig is om de overgang van MBO- naar HBO-onderwijs soepel
te laten verlopen. Deze specifieke expertise heeft Capabel Hogeschool de laatste jaren opgebouwd,
en met resultaat: er is significante verbetering bereikt in studievoortgang en het tegengaan van
uitval. De extra aandacht voor studenten die de overstap maken van MBO- naar HBO-onderwijs zal
de komende jaren verder worden ontwikkeld binnen onze andere opleidingen.

Voltijdvariant
Tot op heden is de bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent een deeltijdopleiding. Wij zien door
concrete vraag vanuit studenten MBO4 die na de opleiding apothekersassistent meteen willen
starten, aanleiding om ook een voltijdvariant te ontwikkelen en te gaan verzorgen.

Rol van farmaceutisch consulent in breder perspectief
Capabel Hogeschool leidt veel POH’ers op. Deze medewerkers in de huisartsenpraktijk functioneren
tussen de huisarts en de doktersassistent. De functie zal door de hogeschool ook voor de arboartsenpraktijk worden ontwikkeld. Hoewel deze ordening in functies (assistenten, POH en arts) lijkt
op de structuur in de apotheek waarin de farmaceutisch consulent tussen de apotheker en
apothekersassistent functioneert, is ze niet gelijk. De farmaceutisch consulent heeft als gevolg van
het bereikte niveau aanzienlijk meer potentie om het functioneren van een apotheek (zowel
inhoudelijk als qua zorgcapaciteit) te verbeteren. De hogeschool signaleert dit en zal daarom de
haalbaarheid van een Hbo bacheloropleiding “huisartsenpraktijk consulent” verkennen.

Verbetering examinering en toetsing
De toetsing en examinering heeft in 2019 een ontwikkeling doorgemaakt die nog niet gereed is.
Twee elementen spelen hierbij een rol:
● De als zwaar ervaren studielast wordt in sterke mate bepaald door kennistoetsen en
● Het praktijkgestuurde karakter van het onderwijs van Capabel Hogeschool biedt een nog niet
volledig verkende ruimte om kennistoetsing ook via die praktijk te doen.
In 2020 is de verkenning van die ruimte een speerpunt.

Master in behandelende-, welzijn- en farmaceutische zorg
De hogeschool ontwikkelt in 2020 de master Health Care and Social work. Deze master richt zich
op domeinoverstijgende competenties die functionering als manager, onderzoeker of inhoudelijk
leider in zorg- en welzijn mogelijk maakt. Deze combinatie sluit aan bij ontschotting van de zorg en
de beleving van zorg door de burger. Capabel Hogeschool zal in de ontwikkeling van haar
onderwijs (meer) schenken aan deze sectoroverstijgende aspecten in het beroep.
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