
PROFESSIONELE BONUS

• Met het diploma van de afstudeerrichting MLt krijg 
je een erkenning om in diagnostische laboratoria van 
ziekenhuizen en privé-laboratoria aan de slag te gaan.

• Met een credit voor het keuzevak Proefdierkunde in 
de afstudeerrichting FBLt verkrijg je het getuigschrift-
Proefdierkunde voor biotechnici Categorie B. 

• Het is ook mogelijk om mits een bijkomende  
apotheekstage van 300 uren de erkenning Farmaceu-
tisch Technisch Assistent te verkrijgen. 

EXTRA BACHELORDIPLOMA
IN 1 JAAR

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Contact
Ann Huygens
Opleidingsmanager
+ 32 (0)14 74 03 96
ann.huygens@thomasmore.be

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/ba-blt-vt
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Bachelor - verkort traject

Heb je al een bachelordiploma 
Biomedische Laboratoriumtechnologie met 
afstudeerrichting Farmaceutische & Biologische 
Laboratoriumtechnologie of Medische 
Laboratoriumtechnologie op zak, maar kriebelt 
het om in één jaar tijd het diploma van de 
andere afstudeerrichting te behalen? Dan krijg 
je bij ons meteen de kans om je te specialiseren 
in het medisch of het farmaceutisch en 
biologisch domein. Hierdoor kan je in alle 
biomedische disciplines aan de slag.

DOELGROEP

• Bachelors in de Biomedische Laboratoriumtechnologie 

DUUR EN UURROOSTER

• Iedereen start in september en volgt 1 volledig academie-
jaar. Tijdens het eerste semester volg je lessen en neem je 
deel aan labo’s. In  januari is er een examenperiode.

• Voor de afstudeerrichting Medische Laboratoriumtechno-
logie (MLt) bestaat het tweede semester enkel uit stage en 
labo medische microbiologie. 

• Voor de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische 
Laboratoriumtechnologie (FBLt) bestaat het tweede 
semester uit stage en 2 opleidingsonderdelen. Je legt 
enkel over deze 2 OPO’s examen af in juni. 

• Indien van toepassing: derde examenperiode in augus-
tus-september. 



VAN FBLT NAAR MLT                    SEM 1 2

VRIJSTELLINGSPAKKET 138 SP
Hematologie 2 4
Immuunhematologie 4
Klinische chemie 5
Clinical training klinische chemie 4
Medische microbiologie 4
Labo medische microbiologie 5
Klinische stage MLT 16
TOTAAL 21 21

VAN MLT NAAR FBLT                        SEM 1 2
VRIJSTELLINGSPAKKET 130 SP

Farmacologie en Farmacognosie 4

Galenica en farmaceutische wetgeving & tarificatie 5
Labo farmaceutische technologie 5
DNA-technologie 2 4
Werkveldverdieping 3
Farmacologie en Toxicologie 4
Stage FBLT 22
Keuzepakket 3 SP, kies uit:
• Proefdierkunde
• Forensische biologie
• Colloïdchemie & nanotechnologie
• Duurzame chemie

3

TOTAAL 21 29

@WORK

• 400 uren stage voor MLt (klinische chemie, 
hematologie, microbiologie, cyto(histo)logie/
pathologische anatomie, humane genetica, 
menselijk lichaamsmateriaal, functionele 
testen) op voorwaarde dat reeds 200 uren 
stage hebben plaatsgevonden binnen een 
wetenschappelijke onderzoekscontext, gericht 
op het bevoegdheidsdomein van MLT. 

• 600 uren stage voor FBLt (biomedisch 
onderzoek).

PROGRAMMA VERKORT TRAJECT


