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Busleyden Atheneum campus Stassart start met nieuwe studierichting: Defensie en 
Veiligheid. 

 

NIEUW: OPLEIDING DEFENSIE EN VEILIGHEID START OP 
BUSLEYDEN ATHENEUM CAMPUS STASSART 
 
Op 1 september 2021 start Busleyden Atheneum Campus Stassart in Mechelen met de 
nieuwe TSO opleiding (dubbele finaliteit) ‘Defensie en Veiligheid’, dé richting voor 
leerlingen die dromen van een toekomst in het leger, bij de politie, brandweer of de 
brede veiligheidssector. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op 
www.busleydenatheneum.be/campusstassart  of bel naar 015 28 62 60. 
 
De leerlingen worden in deze gloednieuwe opleiding, die in navolging van de andere 
afdelingen op de campus de naam Mil en Maxine kreeg,  klaargestoomd om na het 6de jaar 
aan de slag te gaan binnen de veiligheidssector, maar ze kunnen ook de keuze maken om 
verder te studeren in vervolgopleidingen van politie of defensie of in het regulier hoger 
onderwijs waar de laatste jaren ook een groot aanbod aan veiligheidsopleidingen wordt 
aangeboden. “Met  Defensie en Veiligheid zitten MIL en MAXINE safe in Busleyden 
Atheneum Campus Stassart”, geeft Tanja Janssens, directeur van campus Stassart, als 
woordspeling mee. 
 
Doorheen de 2 jaar durende opleiding in de derde graad maken de leerlingen kennis met 
een brede waaier aan actoren in het veiligheidsveld, zoals o.m. de werking en organisatie 
van private veiligheid, het leger en de politie, maar ook het gevangeniswezen en brandweer 
komen  aan bod.  
 
“De kracht van de opleiding is de praktische samenwerking met de verschillende sectoren 
die mee hun schouders onder deze opleiding zetten. Zo worden de specifieke lessen vaak 
gegeven door gastdocenten uit de sector die zo met passie hun kennis en vaardigheden 
kunnen overbrengen. Het uiteindelijke doel van deze opleiding is immers de leerlingen 
tewerk te stellen in deze sectoren,  die altijd op zoek zijn naar een nieuwe instroom van 
gemotiveerde talenten. Deze lessen zullen ook vaak in een realistische context buiten de 
schoolmuren doorgaan met ondersteuning van defensie, brandweer en politie. Voor velen 
een kinderdroom die uit komt”,  zegt Tanja Janssens, directeur van BA Campus Stassart. 
 
Deze opleiding, Mil en Maxine, is geschikt voor jongeren die onmiddellijk aan de slag willen 
binnen de bewakingssector maar is ook een uitstekende voorbereiding op de 
selectieproeven voor defensie, politie, brandweer, enz. Voor jongeren die willen doorstromen 
naar een veiligheidsopleiding in het hoger onderwijs is dit eveneens de beste opleiding. 
 
“Deze jongeren moeten alleszins ook geïnteresseerd zijn in recht en andere 
maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Bovendien moeten ze sportief zijn en een 
behoorlijke dosis theorie kunnen verwerken. Ook meisjes zullen zeker hun gading vinden in 
de opleiding en het werkveld! Het profiel van de veiligheidsmedewerker is niet meer de 
stoere krachtpatser, maar een assertieve en empathische problem solver. Daarom  krijgen  
de leerlingen ook  lessen psychologie en leren ze op een constructieve manier om te gaan 
met conflicten. Je ziet het, voor deze opleiding zoeken we allround persoonlijkheden met een 
gezonde mind-set en veel sociale vaardigheden!”, zegt Tanja Janssens. 
 
 



 

 
 
 
 

 
 


