
Derde graad Farmaceutisch-technisch assistent in de 
BenedictusPoort  

Waarom kiezen voor Farmaceutisch-technisch  

assistent? 

 je bent goed en geïnteresseerd in wetenschappen  

 je hebt veel belangstelling voor de werking en berei-

ding van geneesmiddelen 

 je hebt een ruime interesse voor aandoeningen en hun 

oorzaken 

 je bent een onderzoeker, iemand die graag experimen-

teert 

 je wilt de kans om verder te studeren openhouden. 

 

Farmaceutisch-technisch assistent: iets voor jou? 

 

 

 farmaceutisch-technisch assistent is een algemeen 

vormende studierichting, die voorbereidt op onmiddel-

lijke tewerkstelling of verdere studies 

 

 je wordt opgeleid voor het werken in een apotheek. Je 

krijgt dan ook vakken zoals  

 farmaceutische plantkunde (gebruik van krui-

den als geneesmiddel),  

 farmaceutische technologie (je maakt zelf be-

reidingen),  

 geneesmiddelenleer (de verschillende genees-

middelengroepen, de werking en toepassing) 

 de parafarmacie (cosmetologie en voedings-

leer) 

 

 je bestudeert de wetgeving m.b.t. de apotheek en 

leert administratieve formulieren en tarieven hanteren 

 

 in deze richting gaat kennis gepaard met veel prakti-

sche oefeningen 

 

 deze opleiding is ook gekoppeld aan ongeveer 300 

uren stage in een apotheek 

 

 het is een opleiding waarin zelfstandig werk, nauwkeu-

righeid en verantwoordelijkheidszin belangrijk zijn. 

 

 



Wat na deze studierichting? 

 

Met  het diploma van farmaceutisch-technisch assistent 

kan je: 

 

 onmiddellijk aan het werk  

 in een officina (erkende openbare apotheek) 

 in een ziekenhuisapotheek 

 als bediende in een groothandel voor ge-

neesmiddelen 

 in een tarificatiedienst 

 als productiebediende in een farmaceutisch 

bedrijf 

 vertegenwoordiger voor een bedrijf farma-

ceutica, homeopathie of cosmetica 

 

 leerlingen die verder studeren zijn zeer goed voor-

bereid op het bachelorsdiploma, o.a.: farmaceuti-

sche en biologische technieken, lerarenopleiding  

wetenschappen, paramedische studierichtingen,  

wetenschappelijke studierichtingen, laborant,      

diëtiek, drogisterij en cosmetologie, verpleegkunde, 

…. 

 

 anderen kunnen ook de opleiding tot een Masterdi-

ploma aan. o.a: chemie, biologie, lichamelijke op-

voeding, ziekenhuiswetenschappen, apotheker, e.a. 

….. 

 

 ook zevende specialisatiejaren (Se-n-se) binnen het 

studiegebied Chemie behoren tot de mogelijkheid: 

apotheekassistent, biochemie, chemische proces-

technieken, drogisterij-cosmetica, water-en luchtbe-

heersingstechnieken,…. 

 

 

 zevende specialisatiejaren (Se-n-Se)  in ander stu-

diegebieden blijven tot de mogelijkheden behoren. 
 

Je vooropleiding? 

 

 de tweede graad techniek-wetenschappen biedt de 

beste voorbereiding, 

 

 ook gemotiveerde leerlingen uit de tweede graad TSO 

zoals “Sociale en technische wetenschappen” en 

“Industriële wetenschappen” of ASO-richtingen kun-

nen deze studierichting aanvatten 

 



 

Lessentabel van derde graad Farmaceutisch-technisch assistent 

 
3de graad  

 

vakken 1ste leerjaar 2de leerjaar 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 2 2 

Frans 2 2 

Geschiedenis 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Nederlands 2 2 

Wiskunde 2 2 

Toegepaste biologie 4 - 

Toegepaste chemie 5 2 

Tarificatie en wetgeving  1 1 

Geneesmiddelenleer  2 3 

Farmaceutische technologie 4 2 

Fysica 2 - 

Farmaceutische plantkunde - 1 

Toxicologie - 1 

Parafarmacie - 1 

Stage 2* 8 

 32 33 

* Op basis van deze lesuren ga je gedurende 2 weken op stage.  



Waarom kiezen voor Farmaceutisch-technisch assistent in de 
BenedictusPoort? 

Missie / Visie 

 

Wij werken met een levensregel voor leerlingen, 

gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus.  

Deze levensregel is een bron die zich richt op de 

groei van elk individu in het dagelijks leven. 

 

 GROEI: 

 Wij geloven in de groei van elke leerling 

 met zijn talenten, waarop wij een positief 

 antwoord geven. 

 LUISTERBEREIDHEID: 

 Aandachtig luisteren en begrijpen zijn het

 begin van elk groeiproces. 

 TIJD: 

 We gaan op zoek naar een gezond ritme 

 om te  groeien. 

 ORDE: 

 Orde en regelmaat werken aanstekelijk,

 dragen bij tot een aangename schoolsfeer 

 en geven zuurstof om te leren. 

 FLEXIBILITEIT: 

 Omgaan met verandering en diversiteit 

 biedt kansen in het leven. 

 GASTVRIJHEID: 

 Onze warme gastvrijheid leidt tot respect 

 voor iedereen. 

 ENGAGEMENT: 

 Elke dag opnieuw kiezen wij voor haalbare 

 uitdagingen. 

BenedictusPoort is een school die voor 

vernieuwing kiest 
 

De BenedictusPoort is een school die voor ver-

nieuwing kiest. Wij geloven in de groei van elke 

jongere en dit van het eerste middelbaar tot in 

het hoger onderwijs. Samen dragen wij zorg voor 

meer dan 1000 leerlingen, verspreid over 2 loca-

ties. 

Bereikbaarheid: 

 

BenedictusPoort  

campus Ledeberg 

 Hundelgemsesteenweg 93 

 9050  LEDEBERG 

 tel. 09 231 23 48 
 

Voor alle info: 

 

 www.benedictuspoort.be 


