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Wat is een Se-n-Se?

Samenwerking met hogescholen en bedrijven

SE-N-SE
secundair na secundair

Volg je een Se-n-Se bij GO! scholengroep Gent, dan zit je middenin (of aan de groene 
rand van) de wijste stad van het land. Altijd veel te beleven, altijd vernieuwend en een 
tikkeltje eigenwijs. Dat is Gent.

In Gent loert jouw toekomst om elke hoek. In een straal van 10km rond onze scholen 
vind je een indrukwekkend aantal bedrijven en hogeronderwijsinstellingen. Zo ben je 
in jouw Se-n-Se ook letterlijk maar een paar stappen verwijderd van jouw toekomstige 
hogeschool of werkgever. Grote kans trouwens dat jij hen al ontmoet tijdens het 
programma van jouw Se-n-Se. Wij werken namelijk héél veel samen met al die partners. 
Hierdoor schakel je vlot naar een vervolgopleiding of een job.

GO! scholengroep Gent wil voor jou het verschil maken. Dat doen we voor al onze 
opleidingen via deze 5 krachtlijnen.

1. Een divers, geografisch verspreid aanbod 
2. Het pedagogisch project van het GO! zit in ons hart 
3. Onderwijskwaliteit is onze drijfveer, innovatie onze tool 
4. Sterke leerkrachten maken sterk onderwijs 
5. Duurzame en moderne infrastructuur

Wij hebben het voor jou!

Waarom een Se-n-Se volgen  
bij GO! scholengroep Gent?

Vree wijze locatie 

Breed aanbod domeinen
Binnen onze scholengroep bieden 3 scholen 10 Se-n-Se’s aan in 5 verschillende clusters 
(zie p. 4). We stelden het aanbod Se-n-Se opleidingen zorgvuldig samen en selecteerden 
enkel opleidingen met sterke vervolgtrajecten in het hoger onderwijs en/of een hoge 
jobzekerheid. We lieten ons voor de invulling van de opleidingsprogramma’s inspireren 
door het enthousiasme en de feedback van onze oud-studenten en de noden van het 
bedrijfsleven. Zo ben jij zeker van een boeiend, zinvol zevende jaar.
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Een Se-n-Se (secundair na secundair) is een 
zevende jaar waarin we jou klaarstomen 
om expert te worden in een bepaald 
specialisatiedomein. Met een Se-n-Se van GO! 
scholengroep Gent kan je later alle kanten 
uit. Bijzonder gegeerd op de arbeidsmarkt in 
regio Gent, maar ook als springplank naar een 
professionele bacheloropleiding in het Gentse 
hoger onderwijs.

Er bestaan reguliere en duale varianten. In 
beide gevallen breng je een groot deel van de 
opleidingstijd door op een werkplek. Een Se-n-
Se-opleiding duurt meestal 1 jaar (2 semesters).

www.scholengroep.gent/go-make-sense



STEM – LANDBOUW

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

STEM - OPERATOREN + TECHNICI
06

18

24

VEILIGHEID
26

VOORBEREIDEND LEERJAAR 
30

Agro- en groenbeheer | Agro- en groenmechanisatie (ook 
gekend als Landbouwmechanisatie)

Leefgroepenwerking

Integrale veiligheid

Voorbereidend leerjaar

5 CLUSTERS
Make sense of your future met deze 10  
Se-n-Se opleidingen. De klemtoon ligt op 
STEM (operatoren / technici / landbouw)  
en op opleidingen met een belangrijke 
maatschappelijke functie (integrale veiligheid/
leefgroepenwerking). Verder bieden we ook op 1 
school het ‘voorbereidend leerjaar’ aan.

4 5

Chemische Procestechnieken | Toegepaste Autotech-
nieken | Industriële onderhoudstechnieken | Technieker 
Industriële Procesautomatisatie | Stuur- en beveiligings-
technieken | Beveiligingstechnicus
Tectura Gent-centrum / Tectura Tuinbouwschool Melle

GO! Lyceum Gent

Tectura Gent-centrum / Tectura Tuinbouwschool Melle

GO! Lyceum Gent

Tectura Tuinbouwschool Melle



Toegepaste chemie 3/1

Algemene chemie 3/0

Toegepaste mechanica 4/2

Toegepaste fysica 2/0

Meet-en regeltechniek 3/3

Veiligheid en preventie 1/0

Stage - proceskennis 0/10

Totaal 16/16

Jouw toekomst na CPT

Na het volgen van het Se-n-Se CPT 
kan je nog alle kanten uit. Wil je gaan 
werken? Voor je het weet ben je aan 
de slag bij een bedrijf. De chemische 
sector schreeuwt om de juiste profielen 
voor hun 2.000 vacatures (per jaar) - 
operatoren zijn trouwens enorm gegeerd 
- en staat aan de top qua werkzekerheid 
en arbeidsvoorwaarden (loon en allerlei 
extra’s). 

Een greep uit de beroepen die mogelijk 
zijn na deze opleiding: laborant 
industriële productie, operator 
energetische en petrochemische 
installaties, operator installaties in de 
chemische en farmaceutische industrie, 
technicus kleurstoffen, veiligheid, 
hygiëne en leefmilieu, etc.

Wil je verder studeren? Prima, met CPT 
kreeg je een ideale voorbereiding op 
richtingen in het hoger onderwijs met een 
uitgesproken natuurwetenschappelijk 
(Chemie, Biochemie, Procestechnieken, 
Milieuzorg, ...) en paramedisch karakter 
(Farmaceutische en biologische 
technieken, Klinische chemie, Verpleging, 
...). 

6 7

Dit is het

Toelatingsvoorwaarden
- Diploma secundair onderwijs bij voorkeur in studiegebied Chemie 

- Diploma in een wetenschappelijk georiënteerde vooropleiding (basiskennis 
van fysica en chemie) zoals Biotechnische wetenschappen, Industriële 
wetenschappen of een wetenschappelijk-wiskundige ASO-studierichting, na 
toelatingsklassenraad. 

Dit doen wij extra voor jou

Tectura Tuinbouwschool Melle is een 
echte STEM-school met een focus op 
tuinbouw, agro en groen (Life) en chemie 
en biotechniek (Science). Het Se-n-Se CPT 
is de kroon op onze Science-pijler. 

De chemie doet het wereldwijd zeer 
goed. Vlaanderen kent heel wat 
topbedrijven, een deel daarvan bevindt 
zich in regio Gent (bv. North Sea Port). 

Deze Se-n-Se is er op onze school gekomen 
op vraag van en in samenwerking mét de 
Gentse chemische sector. Dat levert niet 
alleen boeiende ervaringen op tijdens 
het studietraject: als je de opleiding met 
succes afrondt, staan heel wat bedrijven 
uit de regio klaar om jou met open 
armen te ontvangen. 

Volg je CPT op Tectura Tuinbouwschool 
Melle, dan mag je zeker zijn van deze 
troeven: 

- intensieve begeleiding op maat van elke 
leerling 

- innovatieve en ondernemende mindset 
(we sleepten al heel wat STEM-prijzen in 
de wacht) 

- kritische, wetenschappelijke blik 

-  eigentijdse opleidingen die het goed 
doen op de arbeidsmarkt…

- én in het hoger onderwijs – dat kan 
ook niet anders met de campus Agro-en 
Biotech van HOGENT in onze achtertuin.

Programma Zoals elke Se-n-Se is ook deze opleiding zowel 
theoretisch als praktisch. 

* uren op school/uren stage
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CHEMISCHE 
PROCESTECHNIEKEN (CPT)

Als procesoperator word je een onmisbare schakel in 
de kwaliteitsvolle en veilige productie in een fabriek. 
Het beroep van procesoperator is complex, boeiend en 
gevarieerd. Je volgt allerlei fabrieksprocessen op vanuit 
jouw controlekamer, doet controles en stuurt bij. Meer 
concreet bedien je een centraal besturingspaneel met 
desk, videoschermen, consoles en computergestuurde 
monitoren. Je loopt controlerondes, neemt stalen, doet 
metingen en voert kleine technische verrichtingen uit.

De processen die je opvolgt, hebben betrekking op 
fysische of scheikundige reacties van vaste, vloeibare of 
gasvormige basisstoffen opgewekt vanuit geïntegreerde 
apparaten. Een voorbeeld van een fysische bewerking 
is mengen of aanmaak van korrels. Bij scheikundige 
bewerkingen kan je denken aan distilleren, scheiden of 
polymerisatie. Jij monitort deze processen nauwgezet en 
bewaakt de kwaliteit en de veiligheid.

Via dit filmpje kom je meer te weten over het beroep : 
https://www.vdab.be/beroepen/operator_chemie.shtml

Tectura Tuinbouwschool Melle | Duaal : ja
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https://tectura.be/Studieaanbod/chemische-procestechnieken-duaal 



Technisch vak Elektriciteit/
Elektromechanica

8

Technisch vak Mechanica/
Elektromechanica

8

Werkplekleren 1 dag per week

Stage 1 dag per week

Jouw toekomst na TIOT

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. Onze Se-n- Se ‘Industriële 
onderhoudstechnieken’ behoort tot 
die top 5. 

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

https://tectura.be/Studieaanbod/industriele-onderhoudstechnieken
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Dit is het Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Elektriciteit-Mechanica 

- 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 
veel sneller de leerdoelen. De leerstof 
en de opgedane vaardigheden blijven 
ook veel beter plakken. Bij TIOT 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 het Se-n-Se TIOT op Tectura Gent-
centrum. 

Programma Eerst en vooral krijg je de nodige theoretische kennis 
tijdens de lessen mechanische constructies, industriële 
elektriciteit en elektronica, automatisering en 
regeltechniek. 

Via stage en werkplekleren kom je in contact met 
diverse processen en productietechnieken. Zo kan

je meteen je theoretische en praktische kennis, 
vaardigheden en attitudes toepassen in een reële 
werkomgeving en help je concrete problemen op te 
lossen. 

INDUSTRIËLE
ONDERHOUDSTECHNIEKEN
(TIOT)

Als onderhoudstechnieker ben je gebeten door 
elektriciteit, mechanica én elektronica en werk je op 
het kruispunt van de domeinen pneumatica, hydraulica, 
automatisatie, CAD en CNC. 

Je takenpakket varieert van montage en demontage 
tot de volledige beheersing en automatisering van de 
industriële processen. Je leert storingen detecteren 
en oplossen, bestaande installaties onderhouden en 
eenvoudige systemen uit te breiden of te ontwerpen. 

Tectura Gent-centrum | Duaal : neen 
(indien voorkeur duaal: Technieker Industriële Procesautomatisatie)
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Jouw toekomst na TIP

Met het Se-n-Se TIP krijg je een eerste 
waardevolle praktijkervaring, die mooi 
staat op je cv en je helpt bij het zoeken 
naar een job. Maar je kan met dit diploma 
ook een bacheloropleiding volgen in 
het domein van de Elektromechanica 
met afstudeeropties als 
Automatisering, Procesautomatisering, 
Onderhoudstechnologie, etc. 

https://tectura.be/Studieaanbod/industriele-procesautomatisatie-duaal

10 11

Dit is het

Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Elektriciteit

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

Dit doen wij extra voor jou
Samenwerking, innovatieve projecten, 
een breed netwerk en toegang tot het 
nieuwste materiaal: dat is de sterkte van 
het Se-n-Se TIP op Tectura Gent-centrum. 

Programma Het takenpakket en de competenties als technieker 
Industriële Procesautomatisatie zijn divers. Je wordt 
tijdens de opleiding begeleid door een leraar/ 
trajectbegeleider uit de school en een ervaren mentor 
in het bedrijf. Het opleidingsprogramma bestaat uit 
volgende leerdoelstellingen en -activiteiten: 

- Je leest schema’s en voert voorbereidende 
werkzaamheden uit om nieuwe componenten (sensoren, 
actoren, regelcircuits,...) te integreren in het systeem. Je 
gaat daarna ook effectief deze componenten integreren 
en afregelen. 

TECHNIEKER INDUSTRIËLE
PROCESAUTOMATISATIE
(TIP) 

In het Se-n-Se TIP verdiep je je in de werking van 
processorgestuurde procesinstallaties en leer je hoe je 
de continuïteit van de installatie kan verzekeren. Na de 
opleiding weet je alles over het preventief en correctief 
onderhoud van een geautomatiseerde machine- en of 
procesinstallatie. Om de veiligheid en de kwaliteit van het 
product te kunnen garanderen, leer je ook om variabelen 
en parameters optimaal in te stellen. 

In elke fase van de opleiding is er aandacht voor veiligheid. 
Het is belangrijk dat je een risicoanalyse van de eigen 
werkzaamheden correct kan uitvoeren en dat je op de 
hoogte bent van machinerichtlijnen, EMC richtlijnen, 
ATEX richtlijnen en de procedures voor gevaarlijke stoffen. 

Dankzij de duale invulling van de opleiding krijg je een 
realistisch beeld van de job en weet je beter wat je later 
écht wil doen. Je werkt een groot deel van jouw leertijd 
met de nieuwste technologieën en in de modernste 
infrastructuur. Ook mooi meegenomen: je ontvangt een 
leervergoeding. 

Meer info vind je ook op de website van sectorfederatie 
Agoria : http://duaalleren.agoria.be/technieker- industri-
ele-procesautomatisatie-duaal 

Tectura Gent-centrum | Duaal : ja
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- Je lokaliseert en diagnosticeert een storing, je vervangt defecte onderdelen van 
de sturing en stelt deze af. Ook het rapporteren en registreren van de technische 
informatie m.b.t. de interventie behoort tot de opleiding. 

- Je voert preventieve en correctieve onderhoudsinterventies uit op installaties, 
controleert en interpreteert instrumentgegevens. 

Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later moet doen 
als technieker industriële procesautomatisatie. Bovendien maak je deel uit van een 
professioneel team. Hierdoor kan je ook een aantal ‘soft skills’ verder ontwikkelen, 
zoals werken in een team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen. Ook hier 
heb je een stap voor, als je later solliciteert.



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

12 13

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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Jouw toekomst na TBT

Met het Se-n-Se TBT krijg je een eerste 
waardevolle praktijkervaring, die mooi 
staat op je cv en je helpt bij het zoeken 
naar een job. 

Wist je trouwens dat TBT ook een 
springplank kan zijn voor een 
bacheloropleiding in het domein van 
de Elektromechanica en Elektronica 
met afstudeeropties als Automatisering, 
Procesautomatisering en ICT?

https://tectura.be/Studieaanbod/beveiligingstechnicus-duaal

14 15

Dit is het Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

- voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht

- voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de 
derde graad tso 

Dit doen wij extra voor jou

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

Programma Het opleidingsprogramma is duaal ingevuld: je 
combineert school dus met de werkplek. Je leert 
minstens 20 uur per week op de werkvloer. Het verschil 
met de opleiding ‘Stuur- en beveiligingstechnieken’ 
is dat je wekelijks dus nog meer tijd op de werkvloer 
doorbrengt.

BEVEILIGINGSTECHNICUS
(TBT) 

In deze opleiding leer je beveiligings- en 
camerabewakingssystemen installeren, in bedrijf stellen, 
onderhouden en herstellen. 

In de formule duaal leren krijg je een realistisch beeld 
van de job en weet je beter wat je later écht wil doen. Je 
werkt een groot deel van jouw leertijd met de nieuwste 
technologieën en in de modernste infrastructuur. Ook 
mooi meegenomen: je ontvangt een leervergoeding. 

Meer info vind je ook op de algemene website van Duaal 
Leren Vlaanderen : https://www.duaalleren.vlaanderen/
beveiligingstechnicus-duaal

Tectura Gent-centrum | Duaal : ja
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Jouw toekomst na TAT

Na jouw opleiding ben je helemaal klaar 
voor een job in de autosector. Maar wist 
je dat het Se-n-Se ook een tussenstap 
kan zijn voor een professionele 
bacheloropleiding? Je kan met dit 
diploma én een gerust gemoed starten 
in de bachelor Autotechnologie aan 
de Karel de Grote Hogeschool, Thomas 
More of Vives. 

https://tectura.be/Studieaanbod/autotechnieken-2

16 17

Dit is het
Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Auto 

- 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 het Se-n-Se TAT ga je tijdens 
jouw stage 2 dagen per week aan 
de slag in het werkveld. Je krijgt ook 
gedurende 4 weken een opleiding in het 
opleidingscentrum van 1 van de grote 
autoconstructeurs zoals BMW, Audi of 
Honda. Hiervoor werken we samen met 
de sectorfederatie. Zo ben jij helemaal 
mee met de nieuwe technologieën in 
airco of elektronica. 

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 Het lessenpakket bevat geen algemene vorming 
waardoor we maximaal kunnen inzetten op specialisatie 
en van jou echt een expert maken in autotechniek. Een 
groot deel van het opleidingsprogramma speelt zich 
buiten de schoolmuren af. Je bent vaak op stage en 
volgt gespecialiseerde cursussen buiten de school. 

We brengen ook expertise binnen in de school: je krijgt 
les van gastsprekers en beschikt dankzij een nauwe 
samenwerking met invoerders en lokale dealers over de 
modernste apparatuur en de meest recente technische 
informatie. 

In jouw lessenpakket is er zowel aandacht voor hybride 
en elektrische voertuigen, als voor meer klassieke 
aandrijfsystemen. Je leert ook de verschillende 
comfort- en veiligheidssystemen kennen én de 
dagelijkse werking in het garagebedrijf. Je wordt 
een kei in kostprijsberekeningen, schadevaststelling, 
facturatie, voertuigwetgeving, etc en leert werken met 
professionele software.

TOEGEPASTE 
AUTOTECHNIEKEN (TAT) 

Met het Se-n-Se TAT stomen we je klaar voor de job 
van autotechnicus. Na een korte in-servicetraining in 
het garagebedrijf of aanverwante bedrijven weet je 
perfect hoe je aan de hand van technische informatie 
autotechnische werkzaamheden moet voorbereiden, 
begeleiden, uitvoeren en evalueren. 

Als toekomstig autotechnicus maken we jou vertrouwd 
met de verschillende facetten van het garagebedrijf en 
leren we jou ook om verantwoordelijkheid op te nemen 
voor het eigen werk. 

Tectura Gent-centrum | Duaal : neen
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Project toegepaste autotechnieken 12

Stage 2 dagen per week



https://tectura.be/Studieaanbod/agro-en-groenbeheer
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Dit is het

Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair bij voorkeur in het gebied Land- en tuinbouw (TSO en 
BSEO) 

- Diploma vanuit andere studiedomeinen: enkel na een gunstige beslissing van 
de toelatingsklassenraad (mogelijk mits toelatingsproef) 

Dit doen wij extra voor jou

Tectura Tuinbouwschool Melle is een 
echte STEM-school met een focus op 
tuinbouw, agro en groen (Life) en chemie 
en biotechniek (Science). Ons aanbod 
bestaat uit eigentijdse opleidingen die 
het goed doen op de arbeidsmarkt, 
al dan niet via een tussenstap in het 
hoger onderwijs. Het Se-n-Se Agro- en 
Groenbeheer is de kroon op onze Life- 
pijler. 

We staan als school gekend voor 
ons breed netwerk van bedrijven, 
sectorfederaties en partners uit het 
hoger onderwijs. Dat maakt dat wij 
voor onze opleiding AGG een boeiend 
programma konden samenstellen met 
heel wat praktijkvoorbeelden in de 
brede agrarische sector. Daarbovenop 

Programma In het specifiek gedeelte doe je praktijkervaring op en 
verdiep je je in de wereld van mechanisatie. Tijdens het 
luik ‘seminarie’ bezoek je bedrijven in de diensten- en 
productiesector, toeleveringsbedrijven en vakbeurzen. 
Je krijgt een basiskennis bedrijfsbeheer en leert hoe 
je computerondersteund kan ondernemen. Je helpt 
in de loop van het jaar ook mee een stand of beurs 
opbouwen én je mag allerlei lezingen of seminaries 
bijwonen. 

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de stage. 
Elke week gaan de leerlingen 2 dagen (keuzemodule 
Tuinbouw) of 2,5 dagen (keuzemodule Dierenzorg) op 
stage op een bedrijf in de diensten- of productiesector 
of op een toeleveringsbedrijf. Je volgt dus halftijds les en 
loopt halftijds stage. Bovendien roteer je tijdens het jaar 
tussen twee stagebedrijven. Zo kunnen we jou diverse 
werkervaringen bieden. 

Sluitstuk van de opleiding is de geïntegreerde proef: 
een persoonlijk werk, vakoverschrijdend, waar je het 
ganse schooljaar aan kan werken. We evalueren hiermee 
niet enkel jouw beroepsvaardigheden, maar ook jouw 
algemene kennis en communicatievaardigheden.

krijg je de kans om in het buitenland 
op stage te gaan en aan internationale 
uitwisseling te doen i.s.m. Groene Kring 
(jonge landbouwers). We bieden jou 
via VDAB en RTC Oost- Vlaanderen ook 
extra opleidingen aan zoals ‘werken met 
graafmachines’.

Leuk extraatje: leerlingen AGG van Tectura 
Tuinbouwschool Melle nemen graag 
en met succes deel aan verschillende 
soorten wedstrijden bijvoorbeeld tijdens 
beurzen en events zoals de Tuindagen in 
Beervelde en de Floraliën of wedstrijden 
zoals Beloftevolle Hovenier (i.s.m. 
Belgische federatie groenvoorzieners) 
en de ondernemingsplanwedstrijd van 
Unizo.

AGRO- EN GROENBEHEER
(AGG)

Met het Se-n-se Agro- en groenbeheer leiden we jou op tot 
zelfstandig ondernemer of een leidinggevende functie in 
een bedrijf in de dienstensector, de productiesector of in 
een toeleveringsbedrijf binnen de brede groene sector. 
Deze praktijkgerichte opleiding slaat een brug tussen 
school en bedrijfswereld en zorgt voor een vlottere 
overstap later naar de werkvloer. 

Tectura Tuinbouwschool Melle | Duaal : neen
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Toegepaste economie - Bedrijfsbeheer 4

Mechanisatie en automatisatie 4

Seminarie 4

Toegepaste Informatica 2

Calculatie 2

Keuzemodule

Tuinbouw /  
Praktijk tuinbouw en tuinaanleg 
Stage

4 
 

16
Dierenzorg / 
Stage

20

Totaal 36



Jouw toekomst na AGG
Wist je dat onze leerlingen heel vaak gevraagd worden 
om te blijven op de stageplaats? Qua werkzekerheid kan 
dat tellen! Na jouw opleiding AGG kan je aan de slag 
in verschillende sectoren en bedrijven: bv. tuinaanleg 
en –onderhoud, boomkwekerij, bloemenwinkel, 
tuincentrum, bloementeelt, groenteteelt, fruitteelt, 
melkvee, melkverwerking, varkenshouderij, akkerbouw, 
paardenhouderij, manege, loonwerken, mechanisatie en 
machines, dierenverzorging, etc. 

Ook verder studeren is zeker een piste. We zorgen ervoor 
dat je niet enkel beroepscompetenties verwerft, maar 
ook competenties die jou helpen om een professionele 
bacheloropleiding te volgen. Met de campus Agro- en 
biotech van HOGENT in onze achtertuin is de stap naar 
hoger onderwijs zo gezet.
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“De  stagiairs  van  de  Se-n-se  Agro-  en  
groenbeheer staan met één been in het 
studentenleven en met één been in het 
werkveld, op die manier kan je de stage 
als   een   lang   lopende   sollicitatie   zien   
waarin   leerlingen   kunnen   groeien   en   
meer kansen krijgen om zich te bewijzen.

Koen Bevernage
Pomona BV  

“Ik   ben   in   het   4dejaar   ingestroomd   
op   Tectura  Tuinbouwschool Melle. 
Ik volgde het  specialisatiejaar  7AGG  
om  meer  te  weten  te  komen  over  
zelfstandig  ondernemen.  Gedurende   
dat   specialisatiejaar   deden   we  
veel  bedrijfsbezoeken,  bouwden  we  
praktijkervaring op in de praktijklessen en 
de stage en deden we een diepe kennis op 
van bedrijfsbeheer en mechanisatie.

Jarne D’Hauwer
afgestudeerd in juni 2021

“Samen    met    de    school    hebben    we    
deelgenomen        aan        de        wedstrijd        
“Beloftevolle      hovenier”,   een      wedstrijd   
waarin   je   je   theoretische   en   praktische  
kennis  over  tuinaanleg  moet  aantonen.  
We  behaalden  de 2de  plaats.  In         de         
ondernemingsplanwedstrijd         Plankgas  
van  Unizo  behaalde  ik  met  mijn  
ondernemingsplan  dat  ik  uitwerkte  over  
mijn  eigen  bedrijf,  de  1ste  plaats  binnen  
de  provincie  Oost-Vlaanderen.  Daarnaast  
heb ik een fijne en leerrijke stage-ervaring 
kunnen opdoen, die me heeft geholpen bij 
de stap naar het werkveld.

Thibo Bogaert
afgestudeerd in juni 202120 21
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- Diploma secundair bij voorkeur in het studiegebied Land- en Tuinbouw of Auto

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

Jouw toekomst na TLBM

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. Onze Se-n-Se 
‘Agro- en groenmechanisatie’ hoort tot 
die top 5. Een job als allround technieker 
voor landbouwmachines ligt dus voor 
het rapen. 

Andere carrièremogelijkheden zijn: 
bestuurder van landbouw- ,bosbouw- , 
tuinbouw- en grondverzetmachines, 
bedrijfsleider van een land- of 
tuinbouwbedrijf, after-sales medewerker, 
magazijnbeheerder, vertegenwoordiger, 
etc.

Wist je trouwens dat deze Se-n-Se ook 
een waardevolle tussenstap kan zijn voor 
een professionele bacheloropleiding? 
Je kan dankzij dit diploma met een 
gerust gemoed starten in de bachelor 
Landbouwmechanisatie aan Vives 
Roeselare of Thomas More Geel. 

https://tectura.be/Studieaanbod/agro-en-groenmechanisatie
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Dit is het Toelatingsvoorwaarden

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. Als student van deze 
richting ga je gedurende een aantal 
stageblokken aan de slag bij één van de 
vele landbouwconstructeurs in België. 
We combineren dit met praktijkdagen 
waarbij de verschillende machines 
en combinaties op het veld worden 
afgesteld. 

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 In deze studierichting heb je zowel theoretische als 
praktische vakken. Onze gedifferentieerde lesmethode 
motiveert jou om nog een versnelling hoger te 
schakelen. Dankzij een ruim aanbod uren stage maak 
je kennis met de bedrijfswereld. Extra troef: op al die 
bedrijven krijg je ook de mogelijkheid om in contact

te komen met indrukwekkende oogstmachines zoals 
maaidorsers, hakselaars, etc. 

Naast de stage brengen we ook regelmatig een bezoek 
aan diverse binnenlandse constructeurs en importeurs. 

AGRO- EN 
GROENMECHANISATIE
(TLBM)

Het Se-n-Se Agro- en groenmechanisatie is ook wel 
gekend als Landbouwmechanisatie. Ben je onder de 
indruk van het arsenaal aan blinkende machines en 
tractoren op landbouwbeurzen? Ben je geïnteresseerd 
in de mechaniek die achter al die agrarische 
krachtpatsers zit? Na deze opleiding hebben tractoren 
en landbouwmachines helemaal geen geheimen meer 
voor jou. Je kent hun werking en kan hen probleemloos 
afstellen en onderhouden. Klaar voor een job als allround 
technieker in de brede agrarische sector! 

Tectura Gent - centrum | Duaal : neen

STE
M

 | lan
d

b
ou

w
 

STE
M

 | op
eratoren

 & tech
n

ici 
M

aatsch
ap

p
ij en

 w
elzijn

Veilig
h

eid
Voorb

ereid
en

d
 leerjaar

Project landbouwmechanisatie / 
Stage

10 weken - 3 
dagen per week



Expressie 2

Nederlands 2

Opvoedkunde 8

Stage opvoedkunde 16

Verzorging 2

Complementair gedeelte

Opvoedkunde 2

Totaal 32

Jouw toekomst 
na deze Se-n-Se
Na afloop van deze opleiding krijg je een 
getuigschrift van opvoeder klasse 2a, 
waardoor je meteen aan het werk kan. 
De zorgsector is vandaag nog altijd een 
knelpuntsector, waardoor je een hoge 
werkzekerheid hebt. Bovendien draag 
je jouw steentje bij aan een warme, 
inclusieve maatschappij. w

Natuurlijk hoef je niet meteen de 
arbeidsmarkt op. Je kan het Se-n-Se 
ook gebruiken als ideale opstap naar 
een professionele bacheloropleiding 
zoals Orthopedagogie of Toegepaste 
psychologie. 

https://www.lyceumgent.be/7-se-n-se-leefgroepenwerking
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Dit is het
Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in het studiegebied Personenzorg 
(Sociale en technische wetenschappen) of Kinder- of bejaardenzorg 

- Andere studiegebieden zijn toegelaten mits de juiste motivatie  

Dit doen wij extra voor jou

Bij GO! Lyceum Gent ligt de wereld 
aan je voeten. We geloven dat je alles 
aankan als je je goed voelt. Onze 
school staat gekend voor onze warme 
aanpak, openheid en de persoonlijke, 
individuele begeleiding van leerlingen 
in hun leerproces. Het is voor ons dan 
ook heel natuurlijk om een Se-n-Se 
Leefgroepenwerking in ons aanbod te 
hebben. Wat we zelf uitdragen, willen 
we ook toekomstige opvoeders en 
begeleiders leren. 

Op Lyceum Gent voel je je thuis in 
een veilige, vertrouwde omgeving. 
Dat is de basis om jou met het nodige 
zelfvertrouwen verantwoordelijkheid 
te leren nemen en je leerproces mee in 
eigen handen te nemen. We maken veel 
tijd voor (zelf)reflectie over jouw groei en 
zelfontplooiing. 

Programma Het opleidingsprogramma bestaat uit twee modules. 
In elke module krijg je een blok theorie en 8 weken 
stage. We clusterden de leerinhouden in vier thema’s 
gekoppeld aan projecten. Na elk project wordt jouw 
kennis over de theorie en de praktijk getoetst via een 
schriftelijk en praktijkexamen. 

Door samenwerking, verantwoordelijkheid en reflectie 
neem je je leerproces in eigen handen. Tijdens de 
twee stages groei je uit tot een opvoeder/begeleider 
die bewust en zelfstandig handelt. Je proeft van het 
beroepsleven en ontdekt waar jouw talenten en passie 
liggen. Na de twee modules ben je klaar voor de job! 

LEEFGROEPENWERKING

Droom je ervan om in 1 jaar opvoeder of begeleider te 
worden? Geeft het je veel voldoening om kinderen en 
mensen met en zonder een beperking te ondersteunen 
in hun zelfontplooiing en levenskwaliteit? Werk je graag 
samen met anderen in een team? Dan is het Se-n-Se 
Leefgroepenwerking de ideale opleiding voor jou.

De invulling van de opleiding is praktijkgericht én 
competentiegericht: je sleutelt voortdurend aan je 
kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn voor 
de job. 

Extra troef: er zijn jaarlijks twee momenten om in te 
stappen in de opleiding: in september en in februari. Dat 
is ook handig als je studie in het hoger onderwijs niet 
was wat je gehoopt had en je toch snel het werkveld wil 
instappen als opvoeder of begeleider.

In deze video stellen onze leerlingen hun Se-n-Se zelf 
voor : https://youtu.be/yu1RTl5WFmI

GO! Lyceum Gent | Duaal : neen
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https://www.lyceumgent.be/7-se-n-se-integrale-veiligheid 
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Dit is het

Toelatingsvoorwaarden

- Diploma secundair onderwijs of slagen voor toelatingsproeven 

- Én medisch geschiktheidsattest plus uittreksel strafregister 

Dit doen wij extra voor jou

Experts: onze leerkrachten weten waar 
ze het over hebben. Velen combineren 
een carrière bij de politie, de brandweer 
of in de bewakingssector met een 
(deeltijdse) lesopdracht. Daarnaast 
komen er heel wat gastsprekers uit 
diverse veiligheidssectoren op bezoek die 
hun ervaring met jou delen. 

Kennismaking met de praktijk: we slopen 
de muren van het klaslokaal en trekken 
er samen met jou geregeld op uit om 
de praktijk te zien en er meteen zelf van 
te proeven: bv. een politiekazerne, een 
legerbasis, de luchthaven, de douane 
in de haven, bewakingsfirma’s, een 
brandweerkazerne, een gevangenis, een 
forensisch psychiatrisch centrum en 

Programma In het lesprogramma leggen we de nadruk op 
praktijkgericht leren. 6 uur per week leer je de

ins en outs van veiligheidstechniek en 4 uur per week 
zet je die kennis om in de praktijk. Het gaat dan om 
communicatievaardigheden, conflicthanterings- en 
zelfverdedigingstechnieken, EHBO, cultuurinzicht, 
omgang met diversiteit, etc. Een goede 
lichamelijke conditie is essentieel voor een job in de 
veiligheidssector: met 6 uur sport per week blijf je fit en 
gezond om alle uitdagingen rond veiligheid aan te gaan. 
Ook communicatie is belangrijk: daarom vullen we jouw 
lespakket aan met enkele talen. 

Onze se-n-se-opleiding Integrale Veiligheid is ook het 
perfecte voortraject voor de politieschool. We bereiden 
jou dan ook intensief voor op alle onderdelen van de 
selectieprocedure bij de politie. Dat doen we met vaste 
theorielessen, maar ook via gastsprekers en bezoeken 
aan verschillende politiediensten. Daarnaast oefen je 
geregeld het functioneel parcours (de fysieke proef) 
tijdens de sportlessen. En uiteraard komen ook de 
algemene veiligheidstechnieken die je in dit Se-n-Se 
leert, ook van pas in een job bij de politie. 

Flexibiliteit, stiptheid en verantwoordelijkheidszin 
vormen belangrijke competenties binnen de 
veiligheidssector. En ook die attitude willen we jou 
meegeven. Je krijgt veel vrijheid en autonomie, maar 

zoveel meer. Waar mogelijk, doen we 
actief mee! 

Jobweek: begin maart organiseren we een 
projectweek waarin we jou nóg dichter 
bij je toekomstige werkgever brengen. 
Onze ‘Jobweek’ vormt een combinatie 
van infosessies en actieve workshops. 
Aan het einde van de week voer je 
één-op-ééngesprekken met recruiters 
uit allerhande veiligheidssectoren 
(bewakingsfirma’s, defensie, politie, 
brandweer, gevangenissen, douane, 
Securail, Stad Gent, etc.). Wedden dat je 
net zoals heel wat andere leerlingen aan 
het einde van de Jobweek naar huis gaat 
met verschillende jobaanbiedingen? 

INTEGRALE VEILIGHEID

Droom je van een job in de bewakingssector, bij de politie, 
bij defensie, bij de brandweer of bij de douane? Ben je 
sportief en niet bang van een portie adrenaline? Sta jij 
stevig in je schoenen? Kan je stressbestendig handelen 
in noodsituaties? Kan je zelfstandig werken én in team? 
Dan ben jij geknipt voor dit Se-n-Se! 

Na een ongelooflijk boeiend jaar zal jij al een hele 
resem attesten kunnen voorleggen (van brandweer 
tot voetbalsteward!) en ben je goed voorbereid op de 
selectieproeven van de politieschool. En verder studeren? 
Dat kan ook! De wereld ligt aan je voeten. 

GO! Lyceum Gent | Duaal : neen
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we verwachten ook dat je je zelfstandig kan verplaatsen, dat je op tijd bent en dat 
je om kan gaan met onverwachte wijzigingen in het vaste lessenrooster. Net zoals in 
het werkveld is dit geen nine-to-five. 
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Engels 2

Frans 2

Nederlands 3

Werkplekleren - voetbalstage 6

Sport 6

Recht 2

Veiligheidstechniek  
(Communicatieve vaardigheden, Psychologische conflicthantering, 
Cultuurinzicht en diversiteit, Bewaking, Politie, Brandweer) 

10

Veiligheidstechniek: module politie: selectie 2

Totaal 33u



Jouw toekomst 
na Integrale Veiligheid

Onze Se-n-Se-opleiding Integrale 
Veiligheid vormt de ideale springplank 
naar een toekomst in de veiligheidssector 
met grote werkzekerheid: bij de politie, 
in de bewakingssector, bij defensie, bij 
de brandweer, bij de douane,...! Deze 
sector is booming. Defensie en politie 
zoeken jaarlijks meer dan 1500 nieuwe 
mensen. In de bewakingssector geraken 
duizenden vacatures moeilijk ingevuld. 

Je sluit dit zevende jaar af met een 
certificaat van een opleiding secundair-na-
secundair op zak, aangevuld met enkele 
waardevolle attesten zoals het algemeen 
bekwaamheidsattest bewakingsagent, 
het attest voetbalsteward en het attest 
divisiechef. En daar bovenop ook nog 
het attest bedrijfseerstehulpverlening, 
valbeveiliging, ploeglid eerste interventie 
en het attest kleine blusmiddelen. 

Wil je verder studeren? Dit Se-n-Se is 
een ideale opstap naar de professionele 
bachelors Integrale veiligheid of 
Maatschappelijke veiligheid. En uiteraard 
ben je ook helemaal klaar voor de 
poilitieschool! 

28 29
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“Dankzij  mijn opleiding integrale 
veiligheid aan GO! Lyceum  Gent  
kan  ik  nu  een  beroep  doen  dat  
ik  heel  graag  doe.  Stuk voor stuk  
topleerkrachten, die er volop voor 
bleven gaan ondanks      corona.   

Nathan Gyselinck
afgestudeerd in juni 2021  
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Levensbeschouwelijke vakken 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 5

Frans 3

Engels 3

Wiskunde 5

Natuurwetenschappen 4
Maatschappelijke vorming 4
Project/ seminarie 4
Totaal 32u
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Jouw toekomst 
na deze Se-n-Se

Deze opleiding bereidt jou voor op 
een professionele bacheloropleiding in 
het hoger onderwijs. Met een diploma 
secundair onderwijs op zak vergroot 
je ook jouw tewerkstellingskansen op 
de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit heel wat 
onderzoek! 

http://tectura.be/domeinen/voorbereidend-leerjaar/
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Dit is het
Toelatingsvoorwaarden
Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad onderwijs of het 
diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs. 

Je kan in september of februari instappen in de opleiding.

Dit doen wij extra voor jou

Onze school benadert het zevende 
voorbereidend leerjaar meteen zoals 
een opleiding in het hoger onderwijs. 
Onze leerkrachten coachen jou en 
volgen jou heel goed op. Samen met 
jou zijn we gemotiveerd om jouw 
kennis, vaardigheden en attitude aan 
te scherpen en jou helemaal klaar te 
stomen voor het hoger onderwijs. 

Programma In het 7de voorbereidend leerjaar krijg je een 
doorgedreven basisvorming met vakken zoals 
Nederlands, Frans, wiskunde, natuurwetenschappen,... 
en verbeter je je leervaardigheden. De 
beroepsvaardigheden die je de voorbije jaren leerde, 
zijn zeker niet verloren.  Hoger onderwijs vraagt wel 
nog bijkomende competenties zoals meer theoretische 
kennis en een minder praktijkgerichte benadering. 

We verhogen het werkritme stelselmatig, zodat je het 
op het einde van het schooljaar helemaal mee bent met 
het leerritme van het hoger onderwijs. 

VOORBEREIDEND 
LEERJAAR

Heb je een BSO-opleiding achter de rug en wil je graag 
verder studeren? Dan is het voorbereidend leerjaar echt 
iets voor jou. We breiden jouw beroepsvaardigheden uit 
met heel wat theoretische bagage, zodat je helemaal 
klaar bent voor de volgende stap in het hoger onderwijs. 

Tectura Tuinbouwschool Melle | Duaal : neen
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Wat kan een Se-n-Se betekenen voor jouw 
toekomst? We peilden bij recent afgestudeerden 
en bij bedrijven naar hun ervaring.

“Na het zevende jaar Integrale Veiligheid ben ik  gestart   
met   de   politieacademie  en nu werk  ik  als  politieagent.  
Ondertussen ben ik ook  begonnen met verder studeren. 
Ik zit nu in mijn tweede bachelor  Bestuurskunde  en  
publiek  management  aan  de Ugent.  Het  Se-n-Se  
jaar  heeft  voor  mij  heel  veel  betekend.  Het  heeft mij 
doen ontdekken dat een uniformenberoep echt wel iets 
voor mij is. Zonder het 7de jaar Integrale Veiligheid had  
ik  nooit  de  keuze  voor  politie  gemaakt  en  was  ik  
nooit zo goed voorbereid op de toelatingsproeven van de 
politie.  Het  heeft  mij  ook  persoonlijk  doen  openbloeien  
en mij steviger in mijn schoenen doen staan.  Ik zou het 
Se-n-Se ook aanraden, omdat het een richting is waar je 
alle kanten mee uitkan: zo kan je  onmiddellijk   op   de   
arbeidsmarkt    terecht,  voor jobs  die    steeds    belangrijker    
worden geacht  in  onze  maatschappij.  Mocht  je  toch  
niet  onmiddellijk  het  werkveld  in  willen,  is  het  ook  een  
goede voorbereiding op het hoger onderwijs (of kan het 
je in ieder geval een beter idee geven of je nog verder wil 
studeren).  Je  krijgt  les  van  mensen  die  in  het  werkveld  
staan en de praktijk kennen. Dat is een ongelooflijke 
meerwaarde. Daarnaast krijg je vaardigheden die je 
niet alleen professioneel maar ook in het privéleven kan 
gebruiken, bv. conflicthantering.   

Jens Thienpont
afgestudeerd in juni 2018
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Securitas (bewakingsfirma)  

Seris (bewakingsfirma)  
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Melle  in  de  richting  chemische  procestechnieken.  3  
weken  voor  ik  afstudeerde   had   ik   al   verschillende   
jobaanbiedingen   en  op 1 juli  ben  ik  dan  ook  beginnen  
werken als    procesoperator    bij    Eastman    Gent    
noord.    Mijn    verantwoordelijkheid omvat stalen te 
nemen en de installaties te controleren. Hierbij maak ik 
ook deel uit van het brandweerkorps van het bedrijf.Door  
de  opleiding  kreeg  ik  een  zeer  brede  kennis  van  
zowel   theoretische   als   praktische   zaken   van   zowel   
mechanica  als  chemie.  Hierdoor  kreeg ik de  wekring 
van de installaties sneller onder de knie. De stage heeft 
me ook geholpen om al vroeg te bepalen of  dit  de  job  
was  die  ik  wou  doen.  Door op  mijn  stagebedrijf  mee  
te  lopen  leerde ik ook enorm veel van  meer  ervaren 
operatoren.Ik  zou  deze  richting  zeker  aanraden: het 
beroep zelf  is misschien  nog  niet zo bekend, maar er zijn 
zeer  veel  voordelen  aan  gekoppeld. 

Senne Laethem
afgestudeerd in juni 2020

“De opleiding CPT van Tectura Tuinbouwschool Melle is 
voor zowel de student als voor ons als chemisch bedrijf 
de perfecte voorbereiding voor een boeiende job in  
de wereld van de chemie. Zo is Tectura voor ons een 
belangrijke partner om nieuwe talentvolle medewerkers 
te ontdekken !

Gunther Van Acker | Eastman
Training coordinator Ghent
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Binnen    de    bewakingssector    
bemerken we dat veel bedrijven 
openstaan voor jonge starters. 
Niet  alleen  omwille  van hun 
jeugdig enthousiasme maar  
ook  door  het  feit  dat  zij  
meedenken   in   hoe   security   
er   anno   2022   moet   uitzien.   
De  sector verandert snel: 
bewaking    wordt nu     veel     
meer  vanuit  een  total  security  
concept      (incl.      technology,      
monitoring,  academy...)  
benaderd. Hier is de instroom 
van jonge starters zeker 
een meerwaarde door hun  
affiniteit  met  technologische 
vooruitgang. Momenteel staan   
er,   enkel   en   alleen  al  bij  
Seris  Security,  500  vacatures 
open (400 vacatures voor     
bewakingsagenten     en     100  
vacatures  voor  technische  
personeel).     Hiermee komen 
we ook regelmatig in   het 
nieuws: 

https://kanaalz.knack.be/
nieuws/bewakingsfirma-
seris-op-zoekt-500-extra-
medewerkers/video-
normal-1807087.html  

Veel oud-studenten zijn 
momenteel aan het werk bij 
Securitas. Het Se-n-Se Integrale 
Veiligheid zorgt ervoor dat een 
leerling in de zomervakantie 
kan starten als jobstudent en 
erna vast in dienst kan blijven. 
Leerlingen studeren na de 
opleiding af met met het 
bewakingsattest én met een 
brede basis over veiligheid en 
het helpen van mensen in nood. 
Dat geeft hen een voorsprong 
op andere sollicitanten.

Er is ook een grote jobzekerheid. 
Zo heeft de covid-pandemie 
weinig tot geen impact op 
de bewakingssector gehad. 
We bemerkten louter een 
verschuiving in de activiteiten. 
Zo zijn er veel bedrijven die 
de deuren (tijdelijk) sloten, 
maar dan een beroep doen op 
mobiele bewaking i.p.v. statische 
bewaking.



Inschrijven

SE-N-SE
secundair na secundair

Vanaf 19 april 2022 is het mogelijk om je in te schrijven 
voor een Se-n-Se opleiding. Dat gebeurt via de school 
zelf. Neem contact op met de school of hou de 
schoolwebsite in het oog. Van zodra de inschrijvingen 
opengesteld worden, verschijnt er op elke schoolwebsite 
een inschrijvingsformulier, zodat je je alvast digitaal kan 
aanmelden.

scholengroep Gent
GO!

wij hebben het voor jou!

Meer informatie
Wil je graag meer info over een specifieke Se-n-Se richting? 
Dan neem je best contact op met de school in kwestie.

Barrestraat 6, 9000 Gent | 09 220 10 70 
info@lyceumgent.be

Lyceum Gent – campus Portus

Kortrijksesteenweg 12, 9000 Gent | 09 220 10 70 
info@lyceumgent.be

Lyceum Gent - hoofdzetel

Brusselsesteenweg 165, 9090 Melle | 09 210 45 40 
info@melle.tectura.be

Tectura Tuinbouwschool Melle

Coupure Rechts 312, 9000 Gent | 09 225 33 04 
info@gentcentrum.tectura.be

Tectura Gent-centrum

Schoonmeersstraat 26 | 9000 Gent
www.scholengroep.gent
info@scholengroep.gent


