
GEWOON beveiliging
Emiel Siemonsma, oprichter en directeur van GEWOON 
beveiliging, is een opvallend jonge, energieke man. Zijn 
bedrijf, opgericht in 2010, ontwikkelt en installeert letter-
lijk van alles op het gebied van beveiliging en elektrotech-
niek. Het Designlab van het Vakcollege Techniek op 
PCC Oosterhout kwam mede met steun van GEWOON 
beveiliging tot stand. Dankzij dit bedrijf werd voor een 
aanzienlijk bedrag aan beveiligingsapparatuur ter beschik-
king gesteld aan de school. Vakcollegeleerlingen kunnen nu 
op PCC Oosterhout al oefenen met installatie, afstelling en 
programmering van apparatuur die in de 
beveiligingsbranche worden gebruikt. 

Waarom draagt GEWOON beveiliging het Designlab op 
PCC Oosterhout zo’n warm hart toe? En waarom zijn 
vakcollegeleerlingen van de opleiding PIE op 
PCC Oosterhout zo tevreden met hun stageplaats bij 
GEWOON beveiliging?
Emiel: “Vakcollegeleerlingen van PCC Oosterhout steken 
tijdens hun stage met kop en schouders uit boven leerlin-
gen van andere scholen. Vaak zijn ze beter dan eerstejaars 
leerlingen van mbo3/4, met name door hun basis aan vak-
manschap en skills. Dat is voor mij de reden om te 

investeren in de opleidingen van 
Vakcollege Techniek.”

Het PCC biedt daarnaast ook tech-
niekprofi elen aan voor leerlingen 

van vwo, havo en tl: “Pre-
cies. Ik heb mavo gedaan, 

maar kwam totaal niet in 
contact met techniekon-
derwijs. Via de richting 

‘Administratie’ kwam ik in 
een zwart mbo-gat terecht, 

totdat ik toevallig bij een 
technisch bedrijf binnenstapte. 

Niet lang daarna ben ik voor mezelf begonnen en kijk: 
nu werken hier afhankelijk van de drukte tussen de tien 
en vijftien medewerkers. Daarom is jullie aanpak van 
Vakcollege Techniek een schot in de roos.”

Doorlopende leerlijn
Emiel’s grootste zorg is dat er ontzettend veel leerlingen 
in het mbo stoppen met hun techniekopleiding: “Techniek-
bedrijven in en rond Alkmaar schreeuwen om vaklui. Er is 
veel werk, dat stopt nooit. GEWOON beveiliging is daarom 
aanwezig op het Open Huis van PCC Oosterhout. Eerst 
moeten we genoeg jongens en meiden op basisscholen laten 
zien dat techniekonderwijs toekomst biedt. En vervolgens 
moeten we zorgen dat er een doorlopende leerlijn komt 
van het voortgezet onderwijs (zoals vmbo-techniek) naar 
mbo en – uiteindelijk - naar het bedrijfsleven.”

Van poort-tot-nok 
GEWOON beveiliging heeft een afdeling waar domotica-
installaties worden gemaakt, waarmee alles dat met Smart 
Technologie te maken heeft in huis, bedrijf of kantoorpand 
kan worden bediend. Daarnaast levert het bedrijf ook 
‘ouderwets’ vakmanschap: “Beveiliging gaat van poort-tot-
nok, dus ja, GEWOON beveiliging maakt ook zelf nog de 

cilindersloten. En dat is nog steeds 
pure precisie, die alleen met ervaring 
in metaalbewerking kan worden geleverd. 
Graag zie ik dan ook meer leerlingen van 
Vakcollege Techniek op PCC Oosterhout hier 
in mijn bedrijf, zodat ik uiteindelijk goede en 
gemotiveerde vaklui hier aan het werk krijg.”

Bedrijf in het kort: 
GEWOON beveiliging,10–15 werknemers, gevestigd in Alkmaar.
Werkgebied: Nederland & Europa.
Bijzonderheden: VEB-gecertifi ceerde onderneming, waardoor 
installaties in de hoogste risicoklasse kunnen worden gerealiseerd.
GEWOON domotica, Laadpaal123 en SUPER sloten maken deel uit 
van GEWOON Beveiliging. 

www.gewoon-beveiliging.nl

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-

bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 
stages of toekomstige banen. 
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