Een brede waaier
van richtingen
Eerste graad
Zie folder en brochure KSOM

Tweede graad
In deze brochure

Derde graad
In deze brochure

Je bent 12 jaar
en kiest uit:
Eerste leerjaar A
MODULE FAST
MODULE PLUS
MODULE FLEX

Je bent 14-15 jaar
en kiest uit:
ASO
ECONOMIE
keuzepakket TALEN
ECONOMIE
keuzepakket WISKUNDE
GRIEKS – LATIJN
LATIJN
keuzepakket ECONOMIE
LATIJN
keuzepakket WISKUNDE
SPORTWETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN

Je bent 16-17 jaar
en kiest uit:
ASO
ECONOMIE–MODERNE TALEN
ECONOMIE–WISKUNDE
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN-WETENSCHAPPEN
keuzepakket 1 (6u wiskunde)
keuzepakket 2 (4u wiskunde)
LATIJN-WISKUNDE
keuzepakket GRIEKS
LATIJN-WISKUNDE
keuzepakket WISKUNDE
MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN
SPORTWETENSCHAPPEN
keuzepakket 1 (6u wiskunde)
keuzepakket 2 (4u wiskunde)
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (8u)
keuzepakket 1
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (6u)
keuzepakket 2

Je bent 13 jaar
en kiest uit:
Tweede leerjaar
MODULE FAST
Grieks-Latijn
Latijn
MODULE PLUS/FLEX
Economie & Organisatie
Maatschappij & Welzijn
Moderne talen
& Wetenschappen
Sport
Voeding & Horeca

Campu

TSO
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN
SPORT

s Rozen

SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN

berg

Rozenb
erg 2
2400 M
ol
T 014 3
1 33 43
F 014 3
1 99 52
info@ro
ze
www.ro nbergmol.be
zenberg
mol.be

TSO
FARMACEUTISCH-TECHNISCH
ASSISTENT
GEZONDHEIDS- EN
WELZIJNSWETENSCHAPPEN
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
SOCIALE EN TECHNISCHE
WETENSCHAPPEN
TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
7de jaar (Se-n-Se)
APOTHEEKASSISTENT

http://www.rozenbergmol.be

Farmaceutisch-technisch assistent
(3e graad TSO)

Ijzersterke traditie!
Team van specialisten!
Moderne infrastructuur!
www.apotheekassistent.be

www.rozenbergmol.be

6e jaar

Farmaceutische vakken
5e jaar

Farmaceutischtechnisch assistent
godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

aardrijkskunde

1

1

toegepaste biologie**

4

-

toegepaste chemie*

5

-

biochemie

-

2

fysica

2

-

farmaceutische technologie*

4

2

farmaceutische plantkunde

-

1

parafarmacie

-

2

geneesmiddelenleer

2

3

tarificatie en wetgeving

1

1

toxicologie

-

1

wiskunde

2

2

geschiedenis

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

praktijk / stages

2

8

* met inbegrip van labo - ** met inbegrip van microbiologie

De farmaceutische vakken bereiden je voor op
het werk in de apotheek: maken van magistrale
bereidingen, gebruik en neveneffecten van geneesmiddelen, plantaardige geneesmiddelen en
homeopathie, voedingsleer en cosmetologie (parafarmacie) en farmaceutische wetgeving.

Wetenschappelijke vakken
Deze zijn noodzakelijk ter ondersteuning van de
farmaceutische vakken. Voldoende basiskennis
van de wetenschappen is vereist om deze studie
aan te vatten.

Stage
5de jaar 2 weken stage, 6de jaar 1 dag per week.
Het totaalpakket omvat 300 u stage.

Toekomstmogelijkheden
Dankzij de brede algemene vorming is studeren in het hoger
onderwijs natuurlijk mogelijk:
Professionele bachelor:
bv. Biomedische laboratoriumtechnologie: verschillende opties
o.a. farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie en
medische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde,
Verpleegkunde, Vroedkunde, Orthopedagogie, Sociaal werk,
Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O.
Hoger beroepsonderwijs:
b.v. Verpleegkunde (3 jaar)
Na de opleiding Farmaceutisch-technisch assistent kan je
ook onmiddellijk aan het werk in een apotheek, ziekenhuisapotheek, als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst..

Onze troeven

Ons leerkrachtenteam is onze sterkste troef. Onze lesgevers in de studierichting Farmaceutisch-technisch assistent
(3de graad TSO) zijn stuk voor stuk specialisten in hun vak
en zelf wekelijks actief in een apotheek.
traditie van meer dan 30 jaar
aandacht voor communicatievaardigheden
ons schoolrestaurant: broodjes, slaatjes, verse soep en een
pasta aan een democratische prijs
bereikbaarheid: Campus Rozenberg ligt in het hartje van Mol,
makkelijk bereikbaar met de fiets of met het openbaar vervoer

Heb je

nog vra

gen?

Neem co
ntact op
met info
@rozenb
ergmol.
Bezoek
be
zeker on
ze webs
ite met
over dez
veel extr
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a info
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