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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. 
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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

https://www.lyceumgent.be/7-se-n-se-integrale-veiligheid


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! 
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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  


