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Wat is Bewaking op de werkvloer?
Bewaking op de werkvloer is een werkpleklerenalternatief voor een leerlingenstage, gezien dit
laatste juridisch niet mogelijk is in de
bewakingssector. Bewaking op de werkvloer
bestaat uit 2 luiken: het werkbezoek en de
casusvraag. Tijdens een werkbezoek stelt het
bewakingsbedrijf zichzelf, alsook het beroep
bewakingsagent voor aan de leerlingen. Tijdens dat
bezoek wordt aan de jongeren ook een casusvraag
voorgelegd, waarbij de opgedane theorie wordt
afgetoetst aan praktijksituaties.

Edities Stad Gent, GO! Lyceum, IVV Sint
Vincentius, Securitas, SERIS Security,
Trigion en G4S
De eerste editie van Bewaking op de werkvloer
vond plaats tussen oktober 2019 en april 2020. In
totaal namen 69 Gentse leerlingen van de opleiding
7BSO Veiligheidsberoepen (IVV Sint Vincentius of
GO! Lyceum) deel aan het initiatief. Elk van deze
leerlingen ging op 2 werkbezoeken bij klantensites
van Securitas, SERIS Security of Trigion (met
uitzondering van een aantal werkbezoeken die
door corona werden geannuleerd). Tijdens deze
werkbezoeken stelden de bewakingsbedrijven
zichzelf voor, alsook hun klanten, het takenpakket
van hun bewakingsagenten, en een casusvraag. In
deze casusvraag leggen de bewakingsfirma’s een
realistische
probleemstelling,
vb.
een
deontologisch vraagstuk of een dilemma
betreffende communicatie of conflicthantering. De
leerlingen formuleren een antwoord op deze
casusvraag, en presenteren deze ook aan de
werkgever in kwestie. Op deze manier wordt de
theoretische kennis uit hun opleiding aan de
praktijk getoetst. Zowel de werkgevers, de
onderwijsinstellingen en de leerlingen waren
enthousiast over de uitvoering van deze pilot.
Zodoende volgende een tweede editie van
Bewaking op de werkvloer in schooljaar 2020-2021.
Met dezelfde scholen, een grotere leerlingengroep
(7BSO Veiligheidsberoepen én 7TSO Integrale
Veiligheid) en een extra werkgever nl. G4S werd het
concept herhaald, maar dit keer grotendeels
digitaal.

Waarom zou je als werkgever deelnemen
aan Bewaking op de werkvloer?
Door je deelname maak je kennis met een grote
groep van leerlingen die binnenkort de
schoolbanken verlaten met een relevante opleiding
op zak. Hierdoor verhoog je je eigen kansen om als
werkgever een aantal van je (knelpunt)vacatures in
te vullen.

Meer informatie?
Contacteer Team Onderwijsontwikkeling van het
Onderwijscentrum Gent via
Onderwijsontwikkeling@stad.gent

