SECUNDAIR NA SECUNDAIR (Se-n-Se)
STUUR- EN BEVEILIGINGSTECHNIEKEN

Studieprofiel van de richting:

Is deze richting iets voor jou?

Zet jouw eigen inschatting van
jouw studieprofiel af tegenover
dit van de gekozen richting!
Dit kan op:
www.sint-michiel.be

Dit Se-n-Se jaar zal ertoe bijdragen extra vaardigheden en attitudes te verwerven
om zelfstandig systemen te installeren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en te
herstellen. We denken hierbij vooral aan:
•
•
•
•
•

diverse beveiligingssystemen (inbraak-en brandbeveiliging, toegangscontrole);
camerabewakingssystemen;
schakel- en automatiseringssystemen;
regelsystemen;
domotica-immoticasystemen.

Datum opmaak: november 2016.

Het “certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van
alarmsystemen en –centrales” kan tijdens dit jaar behaald worden. Dit certificaat, uitgereikt
door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, verschaft de wettelijke basis om
aan de slag te gaan als installateur (technicus) van alarmsystemen en centrales in een
beveiligingsonderneming.
Tijdens een uitgebreide bedrijfsstage en werkplekleren wordt in gespecialiseerde
domeinen competenties opgedaan op technologisch, administratief en sociaal vlak.
Bedrijfs-en beursbezoeken geven de opleiding een gepaste invulling op gebied van
materialenkennis.
Wie kan starten in deze studierichting?
Wie het diploma secundair onderwijs behaald heeft in de volgend studierichtingen:
•
•
•
•
•

elektrische installatietechnieken tso;
elektriciteit-elektronica tso;
elektromechanica tso;
industriële wetenschappen tso;
specialisatiejaar Industriële elektriciteit bso.

Wat na deze studierichting?
Na het beëindigen van dit Se-n-Se jaar kan men o.a. de volgende beroepsactiviteiten
uitoefenen:
•
•
•
•
•
•

technicus automatiseringssystemen;
technicus algemene elektriciteit (energieverdeling en -sturing);
technicus elektrotechnische uitrustingen (schakelborden,...);
technicus in de procesindustrie (meet-en regelsystemen);
technicus van beveiligingssystemen en alarmcentrales;
technicus van domotica-immoticasystemen.

Behaalde studiebewijzen.
Leerlingen die slagen krijgen het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair
(Se-n-Se).
Naast dit certificaat kan eveneens het “certificaat van kwalificatie en opleiding inzake
installatie en onderhoud van alarmsystemen en –centrales” behaald worden.

LESSENTABEL STSV
Vakbenaming

Uren/week

TV/Stage beveiligingstechnieken

14

TV/Stage industriële sturingen

14

Totaal technische vakken

28

Totaal

28

Voor uitgebreide informatie omtrent ons volledig studieaanbod technisch secundair onderwijs en beroeps
secundair onderwijs of het schoolleven kunt u terecht op www.vtiroeselare.be
Datum opmaak: november 2016.

