Veiligheidssector

iets voor jou?

Integrale Veiligheid		
Veiligheidsberoepen

Se-n-Se TSO
7de Specialisatiejaar BSO

Volg deze opleidingen in GENT

Veiligheidsberoepen BSO - Integrale Veiligheid Se-n-Se TSO
Dat het programma voor beide richtingen verschillend is, merk je aan de lessentabellen.
Toch lopen de grote einddoelen gelijk: je leert de vaardigheden en theorie die je nodig hebt
om een job uit te oefenen in de veiligheidssector.

Neem je graag verantwoordelijkheid op?
Ben je flexibel? Sociaal en communicatief?
Ben je sportief? Zelfstandig? Een teamspeler?
Ben je stressbestendig?
•
•
•
•

Zegt de veiligheidssector jou iets?
Is een job als bewakingsagent of preventieadviseur jouw droom?
Of denk je eerder aan een job als gemeenschapswacht?
Bereid jij je graag voor op de politieschool of is de brandweer eerder iets voor jou?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat je droom uitkomt:
Volg een opleiding in Maatschappelijke Veiligheid.

Veiligheidsberoepen

7de specialisatiejaar BSO

Toekomstmogelijkheden
Als je met succes het jaar afsluit, behaal je het diploma
secundair onderwijs dat je toegang geeft tot onder meer
het hoger onderwijs en de Se-n-Se opleidingen TSO.
Je kan ook een aantal erkende attesten behalen
waardoor je onmiddellijk aan de slag kan als:
•
•
•
•
•

Bewakingsagent
Gemeenschapswacht
Bedrijfseerstehulpverlener (EHBO)
Voetbalsteward
Gemachtigd opzichter

Veiligheidsberoepen
Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten indien:
• je met vrucht het tweede leerjaar van de derde
graad van het secundair onderwijs beëindigd hebt,
• je een blanco uittreksel uit het strafregister kunt voorleggen,
• de toelatingsklassenraad een positieve beslissing neemt na
een intakegesprek en een sportproef.

7de specialisatiejaar BSO

Integrale Veiligheid

Se-n-Se TSO

Toekomstmogelijkheden
Als je met succes het jaar afsluit,
kan je naast het certificaat van een
opleiding secundair-na-secundair
ook een aantal erkene attesten en
certificaten behalen die je toegang
geven tot de arbeidsmarkt:
Basis brandbestrijdingsdienst
Bewakingsagent
Voetbalsteward
Eerste interventieploeglid
Divisiechef voetbal
Gemachtigd opzichter
Levensreddende handelingen
Preventieadviseur III
Basis valbeveiliging

De Se-n-Se-opleiding Integrale Veiligheid bereidt je
voor op de politieschool via de theorielessen maar
ook via externe sprekers, bezoeken en specifieke
voorbereidingslessen op de politieproeven. Ben je
geslaagd voor deze Se-n-se opleiding dan krijg
je ook vrijstelling voor de cognitieve proef bij de
politie.
Via theorie- en praktijklessen, werkplekleren, ...
doe je ervaring op bij de brandweer en kun je een
aantal attesten behalen.
Je kan ook doorgroeien naar studies in het hoger
onderwijs. Door de Se-n-Se opleiding ben je nog
beter voorbereid om verder te studeren.

Je behaalt in dit specialisatiejaar ook het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).

Integrale Veiligheid
Toelatingsvoorwaarden
Je wordt toegelaten indien:
• je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs,
• je een gunstig medisch geschiktheidsattest en
een blanco uittreksel uit het strafregister kunt voorleggen,
• de toelatingsklassenraad een positieve beslissing neemt na
een intakegesprek en een sportproef.

Se-n-Se TSO

Studieprogramma
Er ligt een sterke nadruk op de talenkennis
(Nederlands, Frans en Engels) opdat je je
mondeling goed zou kunnen uitdrukken, maar je
moet je eveneens schriftelijk uit de slag kunnen
trekken.
Daarnaast zal je intens sporten, binnen en
buiten. Je moet immers een goede fysieke
conditie hebben voor veiligheidsopdrachten.
Naast een stevig pakket theorie voor de vakken
Recht en Private en Publieke Veiligheid, zal je
eveneens getraind worden in
Veiligheidstechnieken:
gepaste communicatieve vaardigheden,
conflicthantering, EHBO, cultuurinzicht
en omgaan met diversiteit.

Veiligheidsberoepen
Integrale Veiligheid

BSO
Se-n-Se TSO

In de Se-n-Se opleiding Integrale Veiligheid
komen daarnaast ook Brandweer- en
Politielessen aan bod.
In de BSO opleiding Veiligheidsberoepen is de
algemene vorming een behoorlijk pakket
binnen je curriculum, want je behaalt immers
op het einde van de rit een diploma secundair
onderwijs.
Tijdens het werkplekleren maak je kennis met
de verschillende werkvelden (politie, private
bewaking, gemeenschapswacht, brandweer,
preventieadviseur, voetbalsteward, …).

Veiligheidsberoepen
Integrale Veiligheid

BSO
Se-n-Se TSO

Werkplekleren is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding.
We zullen verschillende bezoeken brengen aan plaatsen
waar veiligheid een belangrijk gegeven is. Denk maar aan de
politieschool, douane, de gevangenis, Securail of Volvo Cars.
Er zijn ook sprekers die vanuit het werkveld hun ervaring uit de
doeken doen.
Daarnaast zijn er enkele kijkdagen voorzien zoals bij de
Brandweer van Gent, de Gemeenschapswacht, ... en begeleid je
een aantal wedstrijden als voetbalsteward.
Het is echter ook belangrijk om verschillende culturen te leren
kennen, vandaar dat gastsprekers en een bezoek aan een
asielcentrum en moskee op het programma staan.

Wat heeft IVV Sint-Vincentius jou te bieden?
•
•
•

Een kwaliteitsvolle opleiding met oog voor permanente vernieuwing
Een lessenrooster dat regelmatig wordt doorbroken voor bezoeken,
kijkdagen, gastsprekers, een vierdaagse, ...
Een persoonlijke begeleiding door een dynamisch,
gemotiveerd en professioneel team.

Veiligheidsberoepen
Integrale Veiligheid
Lessentabel

BSO
Se-n-Se TSO
Veiligheidsberoepen
7de jaar BSO

Integrale veiligheid
Se-N-Se TSO

Godsdienst

2u

1u

Project algemene vakken

4u

Lichamelijke opvoeding

4u

6u

Nederlands

2u

2u

Frans

2u

2u

Engel

2u

2u

Recht

5u

4u

Veiligheidstechnieken

9u

11u

Werkplekleren

4u

5u

34u/week

33u/week

Algemeen

Lessentabel

Veiligheidsberoepen
7de jaar BSO

Integrale veiligheid
Se-N-Se TSO

Communicatieve vaardigheden

1u

1u

Psychologische conflicthantering

2u

1u

Cultuurinzicht en diversiteit

1u

1u

EHBO

1u

1u

Deontologie

1u

1u

Private Veiligheid

2u

2u

Publieke Veiligheid

1u

Veiligheidstechnieken

Politie

2u

Brandweer

1u

Seminarie Veiligheid en Preventie

1u
9u/week

11u/week

Infomomenten en kennismaking
We willen jou zo goed mogelijk informeren!
Kom daarom naar onze jaarlijkse opendeurdag
of infodagen (zie data op www.ivv-gent.be)

IVV Sint-Vincentius
Molenaarsstraat 30, 9000 Gent
Tel 09 235 82 40
campus.molenaarsstraat@ivv-gent.be
www.ivv-gent.be
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