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Wijchen, 31-07-2020

Betreft: aanmelding examens stichting Edufarma

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand treft u de aanmeldformulieren voor de examens:

 Farmaceutisch Vakman (FV)

 Farmaceutisch Technicus Algemeen (FTA&FTB)

 Farmaceutisch Technicus specialisatie Verpakken (PK)
 Farmaceutisch Technicus specialisatie Vloeibare en Halfvaste toedieningsvormen (VL)

De examens worden afgenomen op maandag 9 november bij het NBC in Nieuwegein. Ten gevolge van

het Covid-19 virus zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande edities. Daarnaast zijn er

bij het examen Farmaceutisch Technicus Algemeen enkele structurele wijzigingen.

Allereerst ten aanzien van de examenlocatie NBC zelf. Het NBC werkt volledig conform de richtlijnen van

het RIVM en de voorschriften van de overheid. Op basis hiervan zijn de volgende maatregelen van

kracht:

1. Alle examenkandidaten zullen minimaal 1,5mtr van elkaar worden geplaatst. Dit betekent dat er

beperkingen zijn ten aanzien van het aantal kandidaten dat voor de examens geplaatst kan

worden. Hieronder volgt meer hierover.

2. Alle kandidaten krijgen bij hun oproep een kleurcode die correspondeert met looproutes en

sector en zitplaats in de zaal. Wilt u daarom de kandidaten met nadruk wijzen op het belang om

de oproepbrief mee te nemen.

3. Alle kandidaten wordt gevraagd vooraf of via een speciale link in de oproepbrief, hetzij voor

binnenkomst bij het NBC, een vragenlijst met betrekking tot eventuele Corona gerelateerde

klachten in te vullen.

-volgende blad wijzigingen examens
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De wijzigingen bij de examens:

Farmaceutisch Vakman; dit examen wordt nu in één blok van 3,5 uur afgenomen, in plaats van 2

blokken van 1,5 uur. Hierdoor vervalt de lunchpauze. De kandidaten mogen vertrekken zodra zij met

hub examen gereed zijn. Bij vertrek krijgen ze een lunch box to go mee. Aanvangstijd van het examen is

10:00uur. De kandidaten zullen ruim van tevoren worden meegedeeld vanaf hoe laat de zaal open is.

Farmaceutisch Technicus Algemeen A&B; de opzet van beide deelexamens A&B wordt structureel

gewijzigd. Beide delen worden verdeeld in een multiple choice gedeelte met veertig vragen en een open

vragen gedeelte met acht vragen.

De examenduur blijft hetzelfde namelijk twee uur per gedeelte.

Aanvangstijd FT Algemeen deel A: 10:30uur

Aanvangstijd FT Algemeen deel B: 13:30uur

Voor kandidaten die beide deelexamens op één dag doen is er een lunchpauze van één uur in een

aparte ruimte die voldoet aan de 1,5mtr richtlijn.

Voor beide examens specialisaties Verpakken en Vloeibare en Halfvaste toedieningsvormen verandert

er niets. De examens blijven bestaan uit twee delen van twee uur met een lunchpauze van één uur. De

aanvangstijd voor beide examens is 10:30uur.

De aanmeldformulieren dienen volledig te zijn ingevuld en voorzien van een handtekening en stempel

van de werkgever. In verband met de toewijzing van vaste genummerde zitplaatsen verzoeken wij u de

verzamellijst (Excel sheet) ook in te vullen, hiervoor bij voorbaat dank.

De aanmeldformulieren dienen uiterlijk 1 oktober 2020 in het bezit te zijn van Edufarma. Zij kunnen

worden geretourneerd per mail via info@edufarma.nl

Per post naar secretariaat stichting Edufarma, Postbus 1, 6917 ZG Bergharen.

Aanmeldformulieren die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Tot slot in verband met het afgelasten van de examens van 9 april jl. hanteren wij een iets andere

aanmeldvolgorde dan normaal. Kandidaten die aangemeld waren voor het april examen hebben

voorrang bij de plaatsing. Zij worden gevolgd door kandidaten die om bedrijfseconomische redenen

voorrang krijgen, de rest van de kandidaten wordt op volgorde binnenkomst aanmeldformulieren

geplaatst.

De oproepbrieven zullen ongeveer 3 weken voor de examendatum worden verstuurd.

De examencommissies kijkt uit naar uw inschrijvingen.

Met vriendelijke groet,

Namens de examencommissies

Rudi Keulen, secretaris


