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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 kon zijn, ben je 
ook 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 1 september 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 van rapport en getuigschrift    
van het vorige schooljaar

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

• studeren en welbevinden

• veiligheidsverklaring justitie (op SFC website)

• veiligheidsverklaring politie (op SFC website)

** 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.

REGISTRATIEPROCEDUREWELKOM

Na de opleiding Defensie en Veiligheid kan je kiezen 

om verder te studeren in het hoger onderwijs, om 

vervolgopleidingen te volgen om een specifiek 

veiligheidsberoep te kunnen uitoefenen of om in te 

treden op de arbeidsmarkt. Hier volgt een opsomming 

van mogelijkheden op de arbeidsmarkt*.

• Bewakingsagent

• Inspecteur of (beveiligings)agent van politie

• Brandweerman

• Penitentiair bewakingsassistent (cipier)

• Soldaat/matroos 

* Details over de voorwaarden bij de verschillende veiligheids-

beroepen kan je terugvinden in de volledige brochure.

ATTESTEN

Leerlingen die aan de wettelijke eisen voldoen kunnen 

daarenboven o.m. de volgende erkende bewijzen 

behalen:

• Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

• Getuigschrift hulpverlener

• Bewijs van succesvolle afronding van de 

toelatingsproeven als soldaat/matroos bij 

Defensie 

• Attest van slagen in een vergelijkende selectie 

voor een functie binnen het penitentiair 

bewakingspersoneel (door en onder de 

verantwoordelijkheid van Selor toegekend)

• Één of meerdere bewijzen met betrekking tot  

de het opleidingsonderdeel brandweer 

• Diploma secundair onderwijs 

WAT NA JE OPLEIDING/
ATTESTEN

Elk jaar worden er talrijke vacatures aangeboden 
bij defensie, de bewakingssector, de brandweer, de 
politie en het gevangeniswezen. Deze vacatures 
geraken steeds moeilijker ingevuld. Zie je jezelf in 
de toekomst werken in een  veiligheidsberoep  in de 
publieke of private sector? Heb je interesse in een 
job als bewakingsagent, politieagent, brandweerman, 
militair, douanier of cipier? Of wil je eerst nog wat 
meer ontdekken en uitzoeken welke verschillende 
jobs er zijn in de ruime veiligheidssector? Dan is de 
richting Defensie & Veiligheid dus zeker iets voor jou.

Je wordt in de derde graad gedurende twee jaar beter 
geïnformeerd over en voorbereid op de mogelijkheden 
binnen de veiligheidssector. De richting Defensie 
& Veiligheid heeft de dubbele finaliteit: ze bereidt 
je voor op  hoger onderwijs  én op de arbeidsmarkt. 
Na deze twee jaar ben je dus klaar om met een 
vervolgopleiding te beginnen of kan je onmiddellijk 
voor de arbeidsmarkt kiezen.  Enkele voorbeelden 
van vervolgopleidingen zijn professionele bachelor 
Maatschappelijke Veiligheid of bachelor Toegepaste 
Jeugdcriminologie, bachelor Rechtspraktijk, bachelor 
Toegepaste Criminologie, bachelor maatschappelijke 
veiligheid. Maar je kan ook kiezen voor een vervolg-
opleiding bij de politie of defensie. Kies je onmiddellijk 
voor de  arbeidsmarkt  dan heb je uiteraard een goed 
opstapje naar de veiligheidsberoepen bij defensie, de 
bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen, de 
justitiële sector, de douane of de politie.

Het Sint-Franciscuscollege biedt jou daarin volop 
ruimte om te groeien om de beste versie van jezelf te 
worden. Dat doen we in een sfeer van verbondenheid. 
Daarom voorzien we heel wat inspirerende 
nevenactiviteiten: van een heuse teambuilding tot het 
bezoeken van de verschillende werkplekken. 

En natuurlijk hebben we ook aandacht voor jou als 
persoon: we vragen veel verantwoordelijkheidszin, 
maar ondersteunen je zeker individueel op heel wat 
vlakken.



Vragen of informatie nodig?
veiligheid@sfc.be 

OPEN SCHOOLDAG
Zaterdag 11 maart 2023

INFOMOMENT 
Vrijdag 2 juni 2023

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. 

GOEDE REDENEN 
OM VOOR HET SFC 
TE KIEZEN

ACTIVITEITEN BINNEN 
DE OPLEIDING

Hoge kwaliteit van onderwijs met nodige attesten

Lessen veiligheidstechniek, seminaries en 
gastcolleges door experten uit het veld

Brede oriëntering door kennismaking met   
alle veiligheidsberoepen

Ontdekken van de realiteit op de werkvloer   
door activiteiten en meerdaagse

Focus op persoonlijke competenties, discipline   
en uitstraling

Een internaat op school

Je groeit uit tot de beste versie van jezelf

LESSENTABEL
DEFENSIE EN VEILIGHEID

• Aardrijkskunde

• Veiligheidstechniek   
Defensie en Veiligheid
• Bewaking, brandweer,  

defensie, justitie, politie

• Fysieke paraatheid    
(extra onderdeel bij LO)

• Maatschappij en samenleving

• Recht

• Specifiek Frans

• Werkplekleren

• Engels 

• Frans

• Geschiedenis

• Godsdienst

• Lichamelijke Opvoeding

• Natuurwetenschappen 

• Nederlands  

• Wiskunde
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TOTAAL

Tijdens het vak werkplekleren en seminaries raak je op 
een actieve manier vertrouwd met de uiteenlopende 
beroepsprofielen. Je leert niet alleen de meest voor 
de hand liggende domeinen kennen, zoals politie, 
bewaking, brandweer, defensie en justitie. Ook de 
minder bekende specialisaties komen aan bod, zoals 
douane, veiligheidsagent … 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, 
experten werkzaam binnen defensie en justitie, een  
kapitein van de brandweer en een leidinggevende 
veiligheidsagent om theorie en praktijk actueel 
tastbaar te maken.

Ook gaan we op werkbezoek en organiseren we 
verschillende intra- en extramurosactiviteiten om aan 
de doelstellingen te voldoen. Een inschrijving is pas volledig indien je dossier aan de 

toelatingsvoorwaarden voldoet. Om de kwaliteit te waarborgen 

kan de richting volzet verklaard worden. Voldoe je op de 

datum van volzetverklaring aan de toelatingsvoorwaarden dan 

is je plaatsje verzekerd.


