
Technisch vak Elektriciteit/
Elektronica

8

Technisch vak Elektriciteit/
Elektronica : beveiligingstechnieken

8

Technisch vak Elektriciteit/
Elektronica:  
automatische schakeltechnieken 

10

Werkplekleren 1 dag per week

Stage  
(extra uren worden gecompenseerd) 

1 dag per week

Jouw toekomst na TSBT

De Se-n-Se richtingen van Tectura 
Gent-centrum bieden bijna 100% 
werkzekerheid in de sector. Tectura 
Gent-centrum biedt maar liefst 3 Se-n-Se- 
opleidingen uit de top 5 aan die als best 
scorende richtingen vermeld worden qua 
werkzekerheid. Het Se-n-Se TSBT behoort 
tot die top 5. 

Tijdens de opleiding kan je het attest van 
‘erkend beveiligingsinstallateur’ met IBZ-
certificaat behalen. Zo maak je echt een 
vliegende start op de arbeidsmarkt. 

Wist je trouwens dat het Se-n-Se TSBT 
ook een springplank kan zijn voor een 
bacheloropleiding? Wil je hierna dus 
een academische of professionele 
bachelor volgen in het domein van de 
Elektromechanica en Elektronica, dan 
zijn er verschillende afstudeeropties 
mogelijk zoals Automatisering, 
Procesautomatisering, ICT, etc. 

https://tectura.be/Studieaanbod/stuur-en-beveiligingstechnieken
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Dit is het

Toelatingsvoorwaarden
-  Diploma secundair bij voorkeur vanuit de studierichtingen Elektromechanica, 
Elektrische Installatietechnieken, Elektriciteit/Elektronica of Industriële 
Elektriciteit

- Diploma vanuit andere studiedomeinen: enkel na een gunstige beslissing van 
de toelatingsklassenraad

Dit doen wij extra voor jou

Op Tectura Gent-centrum vinden we dat 
er geen betere plek is om te leren dan 
de werkplek. Zowel in onze duale als 
reguliere Se-n-Se-richtingen organiseren 
we zoveel mogelijk leermomenten 
buiten de schoolmuren. Denk aan 
stage, werkplekleren, praktijkdagen of 
bedrijfsbezoeken. 

Niet alleen realiseer je op die manier de 
leerdoelen, de leerstof en de opgedane 
vaardigheden blijven ook veel beter 
plakken. Bij TSBT werk je in semesters. 
Je leert de eerste 6 weken de nodige 
basiskennis en -competenties, daarna 
mag je die meteen toepassen op jouw 
stageplek opnieuw gedurende 6 weken, 
enz.

Samenwerking, innovatieve projecten, 
een breed netwerk en toegang tot het 
nieuwste materiaal: dat is de sterkte van 
deze Se-n-Se op Tectura Gent-centrum. 

Programma Tijdens deze opleiding leiden we je op als installateur/
technicus voor verschillende toepassingen en 
systemen: domotica – immoticasystemen, 
beveiligingssystemen voor inbraak- en brandbeveiliging, 
bordenbouw, industriële automatiseringssystemen en 
toegangscontrole & camerabewakingssystemen.

STUUR- EN 
BEVEILIGINGSTECHNIEKEN
(TSBT)

Ben je gepassioneerd door de wereld van automatisatie? 
Heb je oog voor de beveiliging van woningen en 
industriële toepassingen/bedrijven? Ben je sterk in 
logisch en analytisch denken en heb je een creatieve, 
kritische ingesteldheid? Dan zou het  Se-n-Se Stuur & 
beveiligingstechnieken wel eens de perfecte match 
kunnen zijn. 

Tectura Gent-centrum | Duaal : neen 
(indien voorkeur duaal: Beveiligingstechnicus)
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https://tectura.be/Studieaanbod/stuur-en-beveiligingstechnieken/

