
Leergang bedrijfskunde 
voor apothekers 
Uw medicijn voor duurzaam ondernemen



Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op uw ondernemerstalent en wordt 

u voor de vraag gesteld: hoe kom ik de komende jaren gezond door en hoe zorg 

ik voor een bloeiende apotheek in een veranderende wereld?

Pragmascoop biedt een 

praktijkgerichte opleiding die uw 

persoonlijke ambitie centraal stelt en  

u helpt om uw toekomstige doelen te 

realiseren. Hoe? Door een opleidings

programma te bieden dat is afgestemd 

op uw persoonlijke situatie in 

combinatie met de meest recente 

inzichten op ondernemersvlak.  

Wij helpen u om u voor te bereiden op 

nieuwe eisen die aan u als apotheker 

gesteld worden. Of het nu gaat om 

bedrijfskundige zaken als het uitzetten 

van een nieuwe koers, het doorgronden 

van de cijfers, of het omgaan met de 

verdergaande eisen van zorg

verzekeraars, klanten en personeel.

Leergang bedrijfskunde 
voor apothekers 

Ons aanbod aan u



U leert het beste op de 

plek waar u het geleerde 

wilt toepassen. In uw 

eigen apotheek.  

Onze docenten laten u 

daarom veel oefenen 

met praktijk gerichte 

opdrachten.

Vooraf brengen wij uw 

persoonlijke situatie  

in kaart tijdens een 

doelstellend gesprek.  

Zo bent u verzekerd van 

een opleiding op maat.

Onze aanpak 
in de praktijk

De docenten van Pragmascoop beschikken over de 

nieuwste kennis, interventies en inzichten binnen de 

bedrijfskunde. Zij kennen de praktijk van vandaag,  

met een blik op morgen.

Door het klassikale karakter van de opleiding leert u 

tevens van de ervaringen van uw collega’s. U bent onder 

gelijkgestemden en u ervaart dat uw collega’s met 

dezelfde vragen zitten en met dezelfde problematiek 

worstelen. Maar ook oplossingen hebben gevonden!

Voor wie bestemd
Bent u eigenaar van of werkzaam bij een apotheek en 

wilt u zich bedrijfsmatig meer verdiepen en u beter 

voorbereiden op de veranderingen in de markt en uw 

apotheek? Aarzel dan niet om u aan te melden voor 

deze opleiding op pragmascoop.nl

Uw resultaat
Na afloop bent u beter in staat om:

•  een visie te ontwikkelen over uw 

toekomst als ondernemend apotheker

•  gerichter uw personeel aan te sturen

•  uw financiële doelstellingen te realiseren

•  uw service naar uw klanten te optimaliseren

•  onderscheidend te zijn ten opzichte van uw concurrenten

•  een goede relatie te onderhouden met alle zorgprofessionals



Opzet
De leergang bestaat uit zes – geheel op  

de apotheker afgestemde – modules:

1.  Bedrijfskundige & Persoonlijke 

ontwikkeling (1 dag)*

2.  Human Resource Management (2 dagen)

3.  Management en Organisatie (3 dagen)

4.  Commerciële en Communicatieve 

vaardigheden (2 dagen)

5.  Financieel Management (1 dag)

6.  Marketing (1 dag)*

Afhankelijk van uw persoonlijke behoefte 

kiest u zelf aan welke modules u wilt 

deelnemen (minimaal 4). 

*  De modules 1 & 6 zijn voor iedere 

deelnemer verplicht.

Waar en wanneer
De leergang wordt gegeven op goed 

bereikbare locaties in NL en start vanaf 

najaar ’14. Iedere opleidingsdag duurt 

7 uur (van 14.00 tot 21.00 uur).

Kosten
De kosten bedragen € 300 per opleidings-

dag. De totale kosten hangen af van welke 

modules u kiest (minimaal 4).

Niveauwaardering
Hogeschool SDO heeft deze leergang 

gekwalificeerd op HBO-niveau 1-2.

Indien wordt gekozen voor alle 6 modules, 

wordt een certificaat door SDO Hogeschool 

verstrekt.

Waarom kiezen voor de opleiding 
Bedrijfskunde voor Apothekers? 
•  gericht op de specifieke apotheekpraktijk

•  afgestemd op uw eigen situatie (intake 

gesprek) 

•  voldoet aan de meest recente inzichten 

•  u behaalt een eerstejaars HBO-certificaat 

(optie)

•  intensieve begeleiding door ervaren, 

gespecialiseerde docenten

•  modulaire opbouw, voor grootste deel 

naar eigen keuze in te vullen (*)

•  kleine groepen (max. 15 pers)

•  volledig onafhankelijk ontwikkeld  

voor de apothekersbranche

Wilt u meer informatie dan nodigen 

wij u uit om contact op te nemen 

met ons. U kunt hiervoor bellen met 

F. Claessen op 06 204 90 470 of 

G. Prins op 06 514 27 794 of kijk op 

pragmascoop.nl 

Meer informatie

De module Financieel Management 

is mede mogelijk gemaakt door


