
 

Nascholingsplatform: veelgestelde vragen  

Wat biedt het nascholingsplatform:  

Op het nascholingsplatform kun je digitale magazines volgen. Voor alle 
indicaties zijn er themamagazines en voor de drogist ieder jaar het 
magazine Toezicht. Een magazine is een digitaal tijdschrift waar je 
doorheen gaat met filmpjes, foto’s, multiple-choice vragen en andere 
werkvormen.  

Wanneer je een magazine wilt volgen, maak je eerst de instaptoets. De 
instaptoets geeft een indicatie van wat je nog aan kennis beheerst. 
Vervolgens wordt het magazine ‘opengezet’. Je dient het hele magazine te 
doorlopen voordat je de eindtoets kunt maken.   

Naast de digitale magazines kun je op het platform ook nieuwsitems lezen 
die voor jou van belang zijn. 

Hoeveel kost de nascholing?  

Een abonnement op de nascholing ‘Zorg dat je bijblijft’ kost € 34,50 (excl. 
BTW). Dit bedrag betaal je per deelnemer per kalenderjaar. Je kunt dit 
voldoen d.m.v. een i-deal betaling.  

Welke inhoud vindt u op het platform?  

Het nascholingsplatform is gevuld met digitale magazines. Er wordt 3 jaar 
nascholing aangeboden. Dit zijn 15 thema-magazines en voor ieder jaar 
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.  

Wat houdt de nascholingsverplichting in?  
Werk je bij een gecertificeerde winkel? Dan ben je verplicht om ieder jaar 
de nascholing te volgen. De nascholing voor de assistent-drogist bestaat 
uit 5 thema magazines. De drogist vult deze 5 magazines jaarlijks aan 
met het magazine Toezicht. 

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 registratieprocedure per 
persoon. De deelnemers (ofwel medewerk(st)ers) kunnen zichzelf 
aanmelden. Zij krijgen dan een automatische activatiemail, waarna 
betaling volgt. De deelnemer ontvangt een factuur in zijn mail.  

Als je als werkgever voor de nascholing van jouw medewerk(st)er wil 
betalen, kun je de factuur terugbetalen aan de medewerk(st)er.  

Hoe gaat aanmelden?  

• Let op: ben je medewerker van Kruidvat of Trekpleister? Dan gaat de 
aanmelding via jouw hoofdkantoor. Ben je medewerker van Etos 
(filiaalbedrijf)? Dan kun jij je aanmelden met jouw global id-nr.  

• Voor overige drogisten en assistent-drogisten geldt het volgende: op de 
website www.nascholingdrogisterij.nl kun jij je als deelnemer aanmelden. 
Je registreert jezelf eerst met de knop ‘registreren’. Daar vul je jouw 
mailadres in (2x) en zelfgekozen wachtwoord (2x).  

• Vervolgens ontvang je een activatiemail. Klik deze aan en vul de verdere 
gegevens in.  

• Klik je ook even het groene vinkje aan? Dan ontvang je de digitale 
nieuwsbrief van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven gratis ter 
ondersteuning van jouw advisering.  

• Wanneer je de betaling voldaan hebt via i-deal, heb je toegang tot het 
platform.  

• Aan het einde van het kalenderjaar word je automatisch geïnformeerd 
over de nieuwe deelname voor het volgend jaar.  


