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Wie de opleiding Veiligheidsberoepen (BSO)
succesvol beëindigt, behaalt ...
•

het diploma secundair onderwijs
‐ = toelating tot studies in het hoger onderwijs
‐ = mogelijkheid tot vrijstellingen indien daarna Integrale Veiligheid gevolgd wordt

•

het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (ABB)

•

een aantal erkende attesten:
‐
‐
‐
‐

Voetbalsteward
Gemachtigd opzichter
Bedrijfshulpverlener
Gemeenschapswacht

Wie de opleiding Se-n-Se Integrale Veiligheid (TSO)
succesvol beëindigt, behaalt...
het certificaat van Integrale Veiligheid
➔ de vrijstelling op de cognitieve proef wordt niet meer afgeleverd vanaf SJ 2021 – 2022 wegens een
•

hervorming van de selectieprocedure bij de politie. Een specifieke voorbereiding en ondersteuning op
deze proeven bij de selectieprocedure blijven echter wel inherent aan de opleiding.
•

het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent (ABB)

•

een aantal erkende attesten:
‐ Getuigschrift Bedrijfshulpverlener/Levensreddend handelen

‐ Brandweer: werken op hoogte, kleine blusmiddelen en eerste interventieploeglid

vrijstelling cognitieve proef federaal geschiktheidsattest
‐ Gemachtigd opzichter
‐ Preventieadviseur niveau III
‐ Voetbalsteward + divisiechef

Lessentabel
Veiligheidsberoepen (BSO)

Integrale Veiligheid (TSO)

Godsdienst RZL

2u

1u

PAV

4u

/

LO (met onderdeel ontwijkingen)

4u

6u

Nederlands

2u

2u

Frans

2u

2u

Engels

2u

2u

Recht

5u

4u

Veiligheidstechnieken

9u

11u

Werkplekleren

4u

5u

34u / week

33u / week

TOTAAL

Veiligheidstechnieken
vakken waarin bepaalde aspecten in de veiligheidssector uitgediept worden
•

Voor Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid
‐ cultuurinzicht en diversiteit
‐ private veiligheid

‐ communicatieve vaardigheden
‐ psychologische conflicthantering
‐ deontologie
‐ EHBO
•

Enkel voor Integrale Veiligheid
‐ politie
‐ brandweer (incl. 3 brandweeropleidingsdagen op PAULO)
‐ preventieadviseur niveau III

•

Enkel voor Veiligheidsberoepen
‐ publieke veiligheid

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

• Bezoeken
Brandweer Gent, politieschool PAULO, Securail, douane, gevangenis, FPC, Volvo Cars, Koning
Boudewijnstadion, interne bewakingsdienst…

• Gastsprekers
Douane, lokale en federale politie, Securitas, G4S, Seris, defensie, gevangeniswezen, gemeenschapswacht…

• Actieve WPL’s
5 stagewedstrijden tot voetbalsteward KAA Gent, Student Kick-off, gemeenschapswacht (voor VeB),
medewerking aan diverse momenten, Vlaams Kruis…

+ avontuurlijke eindreis naar de Franse Alpen

Studentenprofiel
• Interesse in maatschappij, actualiteit en veiligheid
• Flexibel en zelfstandig
• Stressbestendig

• Zelfdiscipline (door o.a. het uniform)
• Communicatief vaardig
• Teamplayer
• Basisconditie

Uniform
• in de lessen en tijdens
werkplekleren
• ‘s ochtends controle
• uitgebreide uitleg wat mag
en wat niet + wat je dient aan te
kopen: zie uniformbrief

Evaluatie
• dagelijks werk, examen en permanente evaluatie
‐ 50/50 dagelijks werk – examen
‐ examens in januari en juni

• testen via externe instanties
‐ politieproeven, examen recht (SELOR), brandweer…

• VeB: Geïntegreerde Proef (GIP)

Locatie
• Lessen (en de meeste gastcolleges) op campus Guislain
‐ campus met voornamelijk meerderjarige studenten
‐ tram 1 stopt vlakbij campus
‐ gratis parking op campus
• Sportlessen: sporthal Dracuna, zwembad Rozenbroeken, de Blaarmeersen,
sporthal Bourgoyen...
• Werkplekleren: PAULO, Ghelamco Arena, Koning Boudewijnstadion,
bezoeken in Zeebrugge, Gent, Antwerpen, Brussel…
• FIETS in Gent aan te raden voor verplaatsingen

Toelatingsvoorwaarden
1. indienen van een recente pasfoto
2. 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.
3. 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.
4. het instroomtraject succesvol doorlopen (zie verder)
•

aanvullende criteria voor Integrale Veiligheid:
‐ indienen diploma secundair onderwijs
‐ indienen attest medische geschiktheid (afgeleverd door de huisarts)

•

aanvullende criteria voor Veiligheidsberoepen
-

indienen studiegetuigschrift 1e en 2e leerjaar van de 3e graad

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 9 uur op campus Guislain OF online (n.t.b)
- aanwezigheid registreren door te mailen naar veiligheid@ivv-gent.be of door dit aan te duiden in het
google zorgformulier na jouw officiële inschrijving

2. Afleggen van een intakegesprek op campus Guislain (5 juli, 20 en 26 augustus)
• Je geeft je beschikbaarheid door via het google formulier zorggegevens na je officiële
inschrijving.
• Je neemt het specifieke opleidingsreglement en de uniformbrief door vooraleer je naar het
intakegesprek komt. Je krijgt deze documenten via mail nadat je het google formulier ingevuld
hebt.
3. Indienen van de nodige documenten, diploma’s en attesten (zie toelatingsvoorwaarden)

4. Afleggen van sportproeven (lopen + zwemmen) bij de start van het schooljaar

🡺 Toelatingsklassenraad (voor 10/09)

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 legt je intakegesprek vast via het google zorgformulier en je legt dit
vervolgens af op de afgesproken datum en tijdstip op campus Guislain.
3. Je dient alle nodige documenten, attesten en diploma’s in (zie toelatingsvoorwaarden).

Meer info nodig of een vraag?
• Mail naar veiligheid@ivv-gent.be
• Of contacteer de opleidingsverantwoordelijke Efien Ledure:
efien.ledure@ivv-gent.be

0478 47 60 88
Contacteer de opleidingsverantwoordelijke indien je interesse hebt om het specifieke opleidingsreglement over de
opleiding al voor jouw inschrijving te bekijken.

Ter info: VDAB
• Opleiding via de VDAB mogelijk
• Aanvraag via VDAB : kandidaat moet zelf contact nemen
(eva.vincke@vdab.be)

