
Stappenplan voor het 

vinden van de perfecte 

BBL-student



 Plaatsen BBL-vacature op website apotheek en/of Apotheekwerk en/of 
Stagemarkt (apotheek)

 Promoot de vacature via flyers in de apotheek en social media 
(apotheek)

 Selectie van kandidaten: let op MBO-4/HAVO/HBO niveau (apotheek / 
FBA kan gewenst meelezen)

 Optioneel: kandidaten ½ dag laten ‘snuffelen’ in de apotheek 
(apotheek)

 Screenen van max. 2 de kandidaten op taal, rekenen & profiel en 
uitkomst terugkoppelen aan de apotheek (SBA)

 Kandidaat(en) laten meelopen in de apotheek en reeds aannemen als 
algemeen ondersteunend medewerker (apotheek)

 BBL contract aanbieden (apotheek)

 Aanmelden bij het ROCvA (kandidaat)
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Algemene informatie over BBL-aanpak en zij-instroom

'Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!'

 https://www.sbaweb.nl/bbl-aanpak-en-zij-instroom

 Op de website kan je de volgende downloads vinden:

• Voorbeeld vacaturetekst Versnelde BBL

• Voorbeeld afwijsbericht kandidaat

• Toelichting SBA Apotheekassessment

• Standaard BBL-contract

• Toelichting aanvraag Subsidie SectorplanPlus

• Ondersteuning aanvraag Subsidie Praktijkleren

• Artikel PW Apotheekassessment
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https://www.sbaweb.nl/bbl-aanpak-en-zij-instroom
https://www.sbaweb.nl/media/210625_voorbeeld_vacaturetekst_versnelde_bbl__4_.docx
https://www.sbaweb.nl/media/210430_voorbeeld_afwijsbericht_kandidaat.docx
https://www.sbaweb.nl/media/sba_apotheekassessment.docx
https://www.sbaweb.nl/media/standaard_bbl-contract_cao_19-21.pdf
https://www.sbaweb.nl/media/210625_toelichting_aanvraag_subsidie_sectorplanplus.pdf
https://www.sbaweb.nl/media/folder_subsidie_zorg_praktijkleren_eenvoudig_en_snel_geregeld_vanuit_spp_mei_2021.pdf
https://www.sbaweb.nl/media/artikelpwassessment.pdf


 Plaatsen BBL-vacature op website apotheek en/of Apotheekwerk en/of 
Stagemarkt (apotheek)

 https://apotheekwerk.nl/werkgevers

 https://mijn.s-bb.nl/Account? 

 Voorbeeld vacaturetekst Versnelde BBL
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https://apotheekwerk.nl/werkgevers
https://mijn.s-bb.nl/Account
https://www.sbaweb.nl/media/210625_voorbeeld_vacaturetekst_versnelde_bbl__4_.docx


 Promoot de vacature via flyers in de apotheek en social media (actie 
apotheek)

 Advertentie in huis-aan-huis krantje

 Poster in het raam van de apotheek

 Flyer op de balie van de apotheek

 Via social media (LinkedIn / Facebook / etc)
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 Selectie van kandidaten: let op MBO-4/HAVO/HBO niveau 
(apotheek / FBA kan indien gewenst meelezen)

 Voorbeeld afwijsbericht kandidaat
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https://www.sbaweb.nl/media/210430_voorbeeld_afwijsbericht_kandidaat.docx


 Optioneel: kandidaten ½ dag laten ‘snuffelen’ in de apotheek (apotheek)

 Doel: heeft de kandidaat een goed beeld bij de werkzaamheden van de 
apotheek?
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 Screenen van max. 2 de kandidaten op taal, rekenen & profiel en 
uitkomst terugkoppelen aan de apotheek (SBA)

 https://www.sbaweb.nl/hoe-vind-je-een-geschikte-bbl-er-doe-een-
assessment

 https://www.sbaweb.nl/sba-apotheekassessment
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https://www.sbaweb.nl/sba-apotheekassessment
https://www.sbaweb.nl/sba-apotheekassessment


 Kandidaat(en) laten meelopen in de apotheek en 
reeds aannemen als algemeen ondersteunend 
medewerker (apotheek)

 Doel: is er een match tussen de kandidaat en het 
team? Houd de motivatie van de kandidaat vast 
door deze reeds in dienst te nemen (wellicht handig 
in de (zomer) vakantieperiode)
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 BBL contract aanbieden (apotheek)

 Standaard BBL-contract
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https://www.sbaweb.nl/media/standaard_bbl-contract_cao_19-21.pdf


 Aanmelden bij het ROC (kandidaat)

 Aanmelden ROC Amsterdam:

https://talnet.educus.nl/app/digitaalaanmelden/ROCvA%20-
%20ROCvF/opleiding/WAG25650BR

Algemene website: https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Zorg-
Welzijn/Apothekersassistent

 Aanmelden ROC Flevoland:

https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Zorg-
Welzijn/Apothekersassistent

 Aanmelden ROC Amersfoort:

https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/apothekersassistent/

 Aanmelden ROC Haarlem:

https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/apothekersassistent/
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https://talnet.educus.nl/app/digitaalaanmelden/ROCvA%20-%20ROCvF/opleiding/WAG25650BR
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Zorg-Welzijn/Apothekersassistent
https://www.rocvanflevoland.nl/MBO-onderwijs/Sectoren/Zorg-Welzijn/Apothekersassistent
https://www.mboamersfoort.nl/opleiding/apothekersassistent/
https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-opleidingen/apothekersassistent/

