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• Nederlands 

• Planning en organisatie 

• Recht 

• Veiligheidstechniek: bewaking, 
brandweer, politie, preventie, 
bedrijfseerstehulpverlener/
levensreddend handelen 

• Werkplekleren en seminaries 
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• Werkplekleren en seminaries
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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. 

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.

Let op:

Voor deze opleiding is het belangrijk dat je in orde bent 
met en je houdt aan de op dat moment geldende covid 
(en soortgelijke)-maatregelen en voorwaarden opgelegd 
door externen. SFC kan niet aansprakelijk gesteld worden 
indien je niet kan deelnemen aan bepaalde extra- en 
intramurosactiviteiten, noch als je daardoor attesten, selecties 
of diploma’s niet kan behalen. SFC is niet verantwoordelijk 
voor de extra kosten die mogelijks hierbij gepaard gaan.

Op  11 maart  ben je alvast van harte welkom op onze 
openschooldag. Op dit moment zal er een rondleiding 
plaatsvinden en kan je jouw identiteitskaart laten 
inlezen. Dit is de eerste stap van je registratieprocedure.

Indien je niet op onze openschooldag kan zijn, ben je 
van harte welkom op onze infosessie van 2 juni. 

Na deze stap, kan je beginnen je gegevensdossier* 
in orde te maken. Dit doe je door onderstaande 
documenten op papier te verzamelen. Het volledige 
gegevensdossier kan je aan het onthaal op school 
afgeven op de volgende data: 3 juli, 23 augustus en 24 
augustus. Dit kan tussen 9 en 16 uur bij mevrouw. Leen 
Claes. Enkel een volledig dossier wordt aangenomen. 
Het dossier dient vóór 29 augustus in orde te zijn. 

* Je gegevensdossier bevat volgende documenten: 

• uittreksel uit het strafregister finaliteit 596.1.35 
bewaking, opleiding agent art 6 lid 1 1ste wet 10 
april 1990’ (maximaal 6 maanden oud)

• kopie rijbewijs (indien behaald)

• kopie diploma secundair onderwijs

• kopie rapport 6de jaar secundair onderwijs

• medisch attest** (officieel sjabloon SFC,  
ingevuld door de huisarts) 

** Tijdens het schooljaar is het belangrijk om de 
leerdoelen van alle vakken te behalen, bij een 
langdurige fysieke ongeschiktheid kan dit implicaties 
hebben voor het behalen van bepaalde attesten of 
batige rangschikkingen.

Wanneer je het volledige dossier bij ons 
binnenbrengt, krijg je van ons ook een tijdstip om je 
kennismakingsgesprek af te leggen. Dit gesprek vindt 
plaats op 29 augustus en is verplicht voor het 7de jaar 
Veiligheid.
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SE-N-SE: INTEGRALE 
VEILIGHEID 7DE JAAR

VEILIGHEIDSBEROEPEN 
7DE JAAR
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KENNISMAKINGSGESPREK 
Dinsdag 29 augustus 2023

Vragen of informatie? 
veiligheid@sfc.be

WELKOM OP ONZE INFOMOMENTEN

WAT NA JE OPLEIDING ATTESTEN
ACTIVITEITEN BINNEN 
DE OPLEIDING

GOEDE REDENEN OM 
VOOR SFC TE KIEZEN

Tijdens de vakken werkplekleren & seminaries 

raak je op een actieve manier vertrouwd met de 

uiteenlopende beroepsprofielen. Je leert niet alleen 

de meest voor de hand liggende domeinen kennen, 

maar ook de minder bekende specialisaties komen 

aan bod. Je maakt bovendien kennis met enkele 

bijzondere beroepen.

Om doelstellingen van het werkplekleren te 

realiseren, werkt het SFC intensief samen met 

experten uit de ruime veiligheidssector. Deze 

experten geven leerstof mee vanuit de huidige 

context met recente ontwikkelingen uit de praktijk. 

Zo doen we beroep op diverse hoofdinspecteurs 

van de lokale politie, een kapitein van de brandweer 

en een leidinggevende veiligheidsagent om theorie 

en praktijk actueel en tastbaar te maken.

Ook gaan we op werkbezoek en organiseren we 

verschillende intra- en extramurosactiviteiten om 

aan de doelstellingen te voldoen.

Na deze veiligheidsopleiding kan je, als je dat wilt, 

onder andere solliciteren voor volgende beroepen.

Integrale Veiligheid (Se-n-Se)
• Politie inspecteur
• Brandweerman
• Bewakingsagent
• Douanebeambte
• Cipier (penitentiair bewakingsassistent)
• Soldaat/onderofficier/matroos

Veiligheidsberoepen
• Bewakingsagent
• Douanebeambte
• Cipier (penitentiair bewakingsassistent)
• Soldaat/matroos
• Gemeenschapswacht
• Brandweerman
• Politieagent

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) - te behalen attesten:
• Certificaat opleiding Se-n-Se
• Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
• Attest voetbalsteward en divisiechef
• Modulecertificaat levensreddende handelingen
• Getuigschrift hulpverlener
• VCA-attest
• Attest eerste interventieploeglid
• Attest werken op hoogte
• Attest kleine blusmiddelen
• Attest behendigheid
Optionele attesten: 
• Deelname functioneel parcours politie
• Deelname Psychotechnisch onderzoek bewaking
• Deelname federaal geschiktheidsattest brandweer

Veiligheidsberoepen - te behalen attesten:
• Diploma secundair onderwijs 
• Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
• Attest voetbalsteward
• Getuigschrift hulpverlener
• VCA-attest
• Attest kleine blusmiddelen
• Attest gemeenschapswacht
• Attest gemachtigde opzichter
Optionele attesten: 
• Deelname Psychotechnisch onderzoek bewaking
• Deelname federaal geschiktheidsattest brandweer

Hoge kwaliteit van onderwijs met   

nodige attesten

Seminaries en gastcolleges door  

experten uit het veld

Brede oriëntering door kennismaking   

met alle veiligheidsberoepen

Ontdekken van de realiteit op de werkvloer  

door activiteiten

Focus op persoonlijke competenties, 

discipline en uitstraling

Een internaat op school

Je groeit uit tot de beste versie van jezelf

OPEN SCHOOLDAG
Zaterdag 11 maart 2023

INFOMOMENT 
Vrijdag 2 juni 2023

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. 


