Nascholingsplatform: veelgestelde vragen
Wat biedt het nascholingsplatform:
Op het nascholingsplatform kunt u digitale magazines volgen. Op dit moment
worden er 3 magazines aangeboden en het magazine Toezicht. Het magazine
Toezicht is alleen beschikbaar voor de drogist. Een magazine is een digitaal
tijdschrift waar u door heen gaat middels filmpjes, foto’s, multiple choice
vragen en andere werkvormen.
Wanneer u het magazine wilt volgen doet u eerst de instaptoets. De
instaptoets geeft u een indicatie van wat u nog aan kennis beheerst.
Vervolgens wordt het magazine ‘opengezet’. U dient het gehele magazine te
doorlopen voordat u de eindtoets kunt maken. Daarnaast kunt u in de
kennisquiz vragen maken en uw kennis testen. Dit bevat een spelelement.
Naast de digitale magazines kunt u op het platform ook nieuwsitems lezen
die voor u van belang zijn. Tenminste eens per week vindt u hier een nieuw
item. Het platform is nu nog in ontwikkeling en wordt straks volledig gevuld
met nieuwe magazines.
Hoeveel kost de nascholing?
Een abonnement op de nascholing ‘Zorg dat je bijblijft’ kost € 39,33 (incl.
BTW). Dit bedrag betaalt u per deelnemer per kalenderjaar. U kunt dit
voldoen d.m.v. een i-deal betaling.
Welke inhoud vindt u op het platform?
Het nascholingsplatform is gevuld met digitale magazines. Op dit moment
worden er 7 magazines aangeboden en het magazine Toezicht. Het magazine
Toezicht is alleen beschikbaar voor de drogist. De magazines horen elk bij
een thema. De thema’s komen overeen met de thema’s in de huidige

opleiding (assistent-) drogist. Dit betreft dus de verplichte
nascholingsonderwerpen. De thema’s en magazines zullen in de loop van
2016 aangevuld worden en in 2017 compleet zijn.
Is het mogelijk om bij de aanmelding meerdere deelnemers tegelijk
in te voeren?
Het is niet mogelijk om meerdere deelnemers tegelijk in te voeren. Dit heeft
te maken met de i-deal betaling en de registratie procedure per persoon. De
deelnemers (ofwel medewerk(st)ers) kunnen zich zelf aanmelden. Zij krijgen
dan een automatische activatiemail, waarna betaling volgt. De deelnemer
ontvangt een factuur in zijn mail.
Als u als werkgever voor de nascholing van uw medewerk(st)er wilt betalen
kunt u de factuur terugbetalen aan uw medewerk(st)er.
Hoe gaat aanmelden?
• Let op: bent u medewerker van Kruidvat of Trekpleister dan gaat de
aanmelding via uw hoofdkantoor.
• Voor overige drogisten en assistent-drogisten geldt het volgende: Op de
website www.nascholingdrogisterij.nl kunt u zich als deelnemer
aanmelden. U registreert uzelf eerst met de knop ‘registreren’. Daar
vult u uw mailadres in (2x) en zelfgekozen wachtwoord (2x).
• Vervolgens ontvangt u een activatiemail. Waarna u deze aanklikt, vult u de
verdere gegevens in.
• Klikt u ook even het groene vinkje aan? Dan ontvangt u de digitale
nieuwsbrieven Zelfzorg Info en Productnieuws van het CBD gratis ter
ondersteuning van uw advisering.
• Wanneer u de betaling voldaan heeft via de i-deal betaling heeft u toegang
tot het platform.
• Aan het einde van het kalenderjaar wordt u automatisch geïnformeerd over
de nieuwe deelname voor het volgend jaar.

