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• Cultuur en diversiteit 

• Engels 

• Frans 

• Nederlands 

• Planning en organisatie 

• Recht 

• Sport 

• Toegepaste psychologie 

• Veiligheid: politie, brandweer, 
bewaking, preventie, 
bedrijfseerstehulpverlener, defensie 

• Werkplekleren 

• Cultuur en diversiteit 

• Engels 

• Frans 

• Godsdienst

• Nederlands 

• Planning en organisatie 

• Project Algemene Vakken

• Recht 

• Sport 

• Toegepaste psychologie 

• Veiligheid: bewaking, defensie, 
bedrijfseerstehulpverlener 

• Werkplekleren 
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Beste leerling

Wil je graag aan de slag als politieagent of 

brandweerman ? Is bewakingsagent worden iets voor 

jou? Heb je interesse in een job als douanebeambte 

of cipier (penitentiair bewakingsassistent)? Of 

misschien in een andere veiligheidsfunctie in de 

publieke of private veiligheidssector?

Dan is deze opleiding op het Sint-Franciscuscollege 

iets voor jou. Sinds het ontstaan van de 

opleidingen Veiligheid in 2009 zijn wij een 

officieel erkende opleiding . Dit betekent concreet 

dat wij samenwerken met officiële partners: 

de brandweerschool, de politieschool, Defensie, 

Binnenlandse zaken, Selor, … .

Verbondenheid in een sfeer van verantwoordelijkheid 

is in onze school belangrijk. Binnen dit geheel is 

er ook persoonlijke zorg en ondersteuning van elk 

individu .

Daarnaast voorzien we ook heel wat inspirerende 

nevenactiviteiten. Van een teambuilding over 

een final countdown tot het bezoeken van de 

verschillende werkplekken.

Het Sint-Franciscuscollege biedt jou volop ruimte 

om te groeien. Wij kijken samen met jou naar 

de brede waaier aan mogelijkheden in de ruime 

veiligheidssector.

We laten niet zomaar iedereen toe in onze 

veiligheidsrichtingen. Dit enerzijds o.w.v. de 

specifieke beroepsprofielen en anderzijds o.w.v. de 

wettelijke verplichtingen vanuit de overheid.

Op basis van het aanmeldingsdossier en de 

selectieproef beslist de toelatingsklassenraad om 

je al dan niet definitief in te schrijven. Ook het max. 

aantal leerlingen per richting en klas weegt mee in 

de beslissing. 

Verloop van screening:

Aanmeldingsdossier:

Het volledige aanmeldingsdossier moet 

tijdig worden ingediend met daarin volgende 

rekruterings- en schooldocumenten:

• kopie identiteitskaart
• kopie rijbewijs (indien behaald)
• uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 

bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 
10 april 1990’.

• kopie getuigschrift 2de jaar van de 3de graad 
(voor kandidaten 7 veiligheidsberoepen) 

• kopie diploma secundair onderwijs (voor 
kandidaten 7 integrale veiligheid) 

• kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs
• medisch attest (ingevuld door de huisarts)
• ingevuld document ‘studeren en welbevinden’

Selectieproef:

Je legt een mondelinge selectieproef af. Dit is een 

persoonlijke voorstelling (Powerpoint/Prezi) gekoppeld 

aan een gesprek waarin je vertelt over je vooropleiding, 

je kwaliteiten, werkpunten en je motivatie.

Deze proef vindt plaats op donderdag 1 juli en 

maandag 23 augustus 2021.

LESSENTABEL LESSENTABELTOELATINGSPROEFWELKOM

SE-N-SE: INTEGRALE 
VEILIGHEID 7DE JAAR

VEILIGHEIDSBEROEPEN 
7DE JAAR

TOTAAL TOTAAL



SELECTIEPROEVEN OP 
DONDERDAG 1 JULI EN 

MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021

Informatie via info@sfc.be

ZONDAG 21 MAART 2021
DIGITALE OPENSCHOOLDAG

Aanmelden tussen 13-18 uur 
via www.sfc.be

WELKOM OP ONZE INFOMOMENTEN

Alle info in deze brochure is onder voorbehoud 
onder meer van wijzigingen t.g.v. de evaluatie 
van de richting i.s.m. de overheid. De foto’s 
dateren van voor de coronacrisis.

WAT NA JE OPLEIDING ATTESTEN
ACTIVITEITEN BINNEN 
DE OPLEIDING

5 REDENEN OM VOOR 
SFC TE KIEZEN

Alle activiteiten die we binnen deze opleiding 

organiseren, houden nauw verband met 

de verschillende aspecten van de ruime 

veiligheidssector. Je leert dus niet alleen de meest 

voor de hand liggende domeinen kennen, zoals 

politie, bewaking, brandweer en defensie. Ook 

minder bekende specialisaties komen uitgebreid 

aan bod. Je maakt bovendien kennis met enkele 

bijzondere beroepsprofielen.

Tijdens het vak ‘werkplekleren’ raak je op een 

actieve manier vertrouwd met deze uiteenlopende 

profielen. Om de doelstellingen van het 

werkplekleren te realiseren, nodigen we specialisten 

ter zake uit, gaan we op werkbezoek en organiseren 

we verschillende intra-en extramurosactiviteiten.

Na onze veiligheidsopleidingen kan je, als je dat wilt, 

onder andere solliciteren voor volgende beroepen.

Integrale Veiligheid (Se-n-Se)
• Inspecteur van politie
• Brandweer
• Bewakingsagent
• Douanebeambte
• Cipier (penitentiair bewakingsassistent)
• Soldaat/onderofficier/matroos

Veiligheidsberoepen
• Bewakingsagent
• Douanebeambte
• Cipier (penitentiair bewakingsassistent)
• Soldaat/matroos
• Gemeenschapswacht
• Brandweer
• Beveiligingsagent politie

Ga je liever verder studeren? Met een diploma 

Integrale Veiligheid of Veiligheidsberoepen op 

zak, kan je van start in verschillende professionele 

bacheloropleidingen.

Integrale Veiligheid (Se-n-Se) 

Welke attesten kan je behalen?
• Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
• Modulecertificaat levensreddende handelingen 

(onderdeel nieuw brevet BO1 brandweerman): 
eerste interventie ploeglid, werken op hoogte, 
kleine blusmiddelen

• Voetbalsteward & divisiechef
• Bedrijfseerstehulpverlener
• VCA-attest
• Deelname functioneel parcours politie
• Deelname cognitieve testen politie
• Vrijwillige deelname PTO
• Vrijwillige deelname FGA

Veiligheidsberoepen

Welke attesten kan je behalen?
• Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
• Voetbalsteward
• Bedrijfseerstehulpverlener
• VCA-attest
• Gemeenschapswacht
• Gemachtigd opzichter
• Kleine blusmiddelen
• Vrijwillige deelname PTO
• Vrijwillige deelname FGA

1: De kwaliteit van ons onderwijs is top. Onze 

studenten kunnen de nodige attesten behalen 

om goed voorbereid op de arbeidsmarkt of in de 

hogeschool te starten.

2: De eerste dagen en weken vangen we je persoonlijk 

op en gaan we samen op teambuilding, zodat je je 

meteen thuis voelt op school en in de groep.

3: De richting Veiligheid sluit naadloos aan bij 

de realiteit op de werkvloer dankzij het ruime 

keuzeaanbod aan observatieactiviteiten in het kader 

van werkplekleren en als voetbalsteward.

4: Tijdens seminaries en gastcolleges door externe 

docenten en verschillende werkbezoeken maak 

je kennis met alle aspecten van een functie in de 

veiligheidssector.

5: Wij focussen op het verwerven van de noodzakelijke 

competenties en hechten veel belang aan discipline 

en een verzorgde uitstraling (uniform).


