
Infomoment 
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3e graad TSO Defensie en Veiligheid





Wie de opleiding Defensie en Veiligheid succesvol 
beëindigt, behaalt …

• het diploma secundair onderwijs

= toelating tot studies in het hoger onderwijs

• het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (ABB)

• een bewijs toelatingsproeven als soldaat/matroos bij Defensie (verkorte basisopleiding)

• de modulecertificaten 1 (Administratieve cultuur – houding en gedrag), 2 (Individuele 

bescherming), 5 (Fysieke paraatheid) en 10 (Levensreddende handelingen) van het brevet van 

basiskader BO1 voor de brandweer

• Attest van slagen in een vergelijkende selectie voor penitentiair bewakingsassistent (verkort 

opleidingstraject) = optioneel

• Een getuigschrift hulpverlener

Opgelet! Alleen het bewakingsattest behaal je volledig. Van de 
andere sectoren behaal je gedeeltelijk attesten/certificaten.



In het onderwijs

Matrix secundair onderwijs 3e graad 

(cfr. onderwijsvernieuwing 3e graad 2023)



Toekomstmogelijkheden

• Werken

- bewakingssector

- selectieproeven van defensie, brandweer, politie of penitentiair 
bewakingsassistent opstarten

• Verder studeren

- professionele bachelor (bvb. Rechtspraktijk)

- graduaatsopleidingen (bvb. Verpleegkunde op IVV)

- Se-n-Se-opleidingen (bvb. Leefgroepenwerking op IVV) 

Opgelet! De opleidingen binnen het studiegebied 
Maatschappelijke Veiligheid kunnen niet gevolgd worden 
na Defensie en Veiligheid. 



Lessentabel 5e jaar 6e jaar

Geschiedenis 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Godsdienst 2 2

Engels 2 2

Nederlands 3 3

Frans 3 3

Wiskunde 3 3

Natuurwetenschappen 3 3

LO 2 2

Recht 2 2

Mens en samenleving 1 2

Veiligheidstechnieken

Toegepaste theorie veiligheid
3 3

LO – fysieke paraatheid -
ontwijkingstechnieken

2 2

Werkplekleren 4 3

TOTAAL 32 u 32 u



Opleidingsspecifieke vakken

• Recht
• Politieke structuur en justitie in België, België als rechtstaat, strafrecht

• Arbeidsovereenkomsten en CAO’s, basisrechten en plichten van werkgever en werknemer, 

veiligheid en welzijn op het werk

• Domeinspecifieke wetgeving binnen de context van veiligheidsberoepen

• In het 6e jaar onder meer ook bewakingsrecht 

• Mens en samenleving

• Gezondheidsbevordering

• Identiteit en diversiteit

• Communicatie en sociaal gedrag

• Veiligheidstechnieken (zie volgende slide)



Veiligheidstechnieken
• Toegepaste theorie veiligheid

• Private veiligheid/bewaking

• Brandweer

• Defensie

• PBA

• Politie

• EHBO/bedrijfseerstehulp/Tactical First Aid

• LO: fysieke paraatheid en ontwijkingstechnieken

• Werkplekleren = vak waarin we kennismaken met alle facetten van en mogelijke werkplekken binnen de veiligheidssector

• Extra muros, praktijklessen op verplaatsing, (observatie)activiteiten

• Grote component Defensie, brandweer en PBA

• zo ga je bvb. elk schooljaar twee keer drie dagen op stage bij defensie

• Kleine component bewaking en politie 





Leerlingenprofiel
• Sportief en goede basisconditie

Je wordt medisch geschikt bevonden rekening houdend met de specificiteit van de beroepssectoren. Denk 

bijvoorbeeld aan het uitoefenen van stressvolle oefeningen waarbij naast het fysieke aspect ook mentale 

weerbaarheid van belang is. 

• Hulpvaardig

• Sociaal

• Theoretisch én praktisch ingesteld

• Gedisciplineerd

• Zelfstandig

• Matuur

• Teamplayer

Je hebt een gezonde dosis interesse in: 

maatschappelijke problemen, justitie, gezondheid, actualiteit...



Uniform

• in de lessen 

• op verplaatsing

• ‘s ochtends controle 

• gedetailleerde richtlijnen via 

uniformbrief



Evaluatie

• dagelijks werk, examen en permanente evaluatie

‐ 50/50 dagelijks werk – examen (onder voorbehoud)

‐ examens in december en juni

‐ Theorie, praktijk, vaardigheden en attitudes worden gescoord

• testen via externe instanties in 6e jaar 

‐ Bewakingsrecht (ABB) bij Selor

‐ PBA bij Selor (optioneel)

‐ Defensie in krokusvakantie 6e jaar (optioneel) 

• Geïntegreerde Proef (GIP) in 6e jaar (onder voorbehoud)



Locatie

• Lessen: campus Guislain (Jozef Guislainstraat 43 – 9000 Gent)

‐ campus met voornamelijk meerderjarige studenten

‐ tram 1 stopt vlakbij campus

• Sportlessen: sporthal Dracuna, zwembad Rozenbroeken, de Blaarmeersen, 

sporthal Bourgoyen...

• Werkplekleren: brandweeropleidingen op PAULO, defensie op verschillende 
locaties in België, ook andere werkplekleren momenten binnen en buiten 
Gent mogelijk

• FIETS in Gent aan te raden voor verplaatsingen LO



Toelatingsvoorwaarden

1. indienen van een recente pasfoto

2. in bezit zijn van de Belgische nationaliteit of van een land in de E.E.R. Ook je 

hoofdverblijfplaats heb je in België of in een land van de E.E.R. 

3. indienen attest medische geschiktheid (afgeleverd door de huisarts)

4. Indienen studiegetuigschrift 1e en 2e leerjaar van de 2e graad

5. het instroomtraject succesvol doorlopen (zie verder)

6. indienen van een blanco uittreksel uit het strafregister model 596.1.35 (bewaking, 

opleiding agent art 6 lid 1 1° wet 10 april 1990). Dit model is het enige model dat aanvaard 

wordt als toelatingsvoorwaarde ➔ enkel indien meerderjarig



Instroomtraject

1. Verplicht volgen van een infomoment over de opleiding

• Dit kan op de online infomomenten op 24 april en 25 juni 

- aanwezigheid registreren via www.ivv-gent.be/online-infomoment/

• Dit kan op 5 juli, 20 en 26 augustus telkens om 11 uur op campus Guislain 

- aanwezigheid registreren door te mailen naar defensie.veiligheid@ivv-gent.be of door dit aan 

te duiden in het google zorgformulier na jouw officiële inschrijving 

- ouders ook welkom

2. Indienen van de nodige documenten, diploma’s en attesten (zie toelatingsvoorwaarden)

http://www.ivv-gent.be/online-infomoment/
mailto:veiligheid@ivv-gent.be


Wat nu?

1. Je brengt je inschrijving in orde (vanaf 19 april 2021).

Dit doe je door te bellen naar 09 235 82 40 (keuzetoets 3). Je geeft aan dat je je 

wil inschrijven voor Integrale Veiligheid of Veiligheidsberoepen. Je gegevens worden 

genoteerd en je krijgt een mail met een inschrijvingsdocument + google formulier 

zorggegevens. Je print het inschrijvingsformulier uit. Je vult het in, handtekent dit en je stuurt 

het terug. Je inschrijving wordt als definitief beschouwd als je alles correct hebt ingevuld. 

Daarna volgt er een bevestigende mail.

2. Je volgt het infomoment (zie instroomtraject). 

3. Je dient alle nodige documenten, attesten en diploma’s in (zie toelatingsvoorwaarden). 



Meer info nodig of een vraag?

• Mail naar defensie.veiligheid@ivv-gent.be

• Surf naar www.ivv-gent.be/studieaanbod/defensie-en-veiligheid/

• Of contacteer de opleidingsverantwoordelijke Efien Ledure: 

efien.ledure@ivv-gent.be 0478 47 60 88

mailto:defensie.veiligheid@ivv-gent.be
http://www.ivv-gent.be/studieaanbod/defensie-en-veiligheid/
mailto:efien.ledure@ivv-gent.be

