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Leerlingen 7de leerjaar Veiligheidsberoepen van Busleyden Atheneum campus
Stassart leiden onderwijsbeurs mee in goede banen, woensdag 22/02, Technopolis

LEERLINGEN
VEILIGHEIDSBEROEPEN
VAN
HET
BUSLEYDEN ATHENEUM ACTIEF OP ONDERWIJSBEURS
Woensdag 22 februari vindt in Technopolis de onderwijsbeurs van Mechelen plaats.
Naar jaarlijkse gewoonte zorgen de leerlingen van het zevende jaar
Veiligheidsberoepen van Busleyden Atheneum campus Stassart voor het onthaal van
de bezoekers op de parking. Ook staan ze mee in voor de veiligheid. “Een beurs met
ruim 3000 bezoekers is de ideale gelegenheid voor onze studenten om hun
aangeleerde vaardigheden in de praktijk te tonen”, zegt Jeroen Govaerts, coördinator
veiligheidsberoepen. Interesse in de opleiding Veiligheidsberoepen? Zaterdag 22 april
is er een infodag van 13.00u tot 17.00u op BA Campus Stassart, Wollemarkt 36,
Mechelen, tel: 015 28 62 60.
Busleyden Atheneum werkt voor haar opleiding Veiligheidsberoepen samen met diverse
firma’s uit de sector. “Door bedrijfsbezoeken en werkplekleren krijgen onze studenten een
realistisch beeld van de veiligheids- en bewakingssector.”
Gemotiveerde jongeren vinden na een succesvolle afronding van dit extra jaar (7de leerjaar
secundair onderwijs) snel een job. Dat bevestigt ook Geert Vangenechten, verantwoordelijke
van de Werkwinkel Mechelen. “Tijdens de laatste twaalf maanden ontving VDAB in de
provincie Antwerpen 440 openstaande vacatures uit de veiligheidssector. Dit betekent een
stijging van meer dan 200% ten opzichte van de 12 maanden daarvoor.”
“Ik koos deze opleiding wegens de grote kans op werk”, vertelt Yannick (22). “Het is
bovendien een afwisselende opleiding en we doen veel sport. Na dit schooljaar wil ik starten
in de statische bewaking. Op termijn zou ik graag werken als begeleider van waardetransporten”. Soumia (21) volgde in het verleden een opleiding grootkeuken. Haar interesse
in veiligheidsberoepen werd gewekt toen ze een oud-leerling uit deze afdeling enthousiast
hoorde vertellen. “Ik zou graag werken op de beveiliging van de luchthaven en doorgroeien
tot teamleader.”
“Tijdens de onderwijsbeurs verzorgen onze leerlingen mee het onthaal van de bezoekers en
organiseren van de parking. Daarnaast controleren we op een discrete wijze de inkom en
houden een oogje in het zeil in de zaal. Wij geven informatie aan wie het vraagt en zullen op
een gepaste, professionele manier optreden mocht dit nodig zijn”, zegt Jeroen Govaerts,
coördinator veiligheidsberoepen.

Voor de journalist: meer info bij Dirk Nauwelaerts, BA Campus Stassart, 0473 45 06 36

