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Nieuwsbrief nummer 43, september 2013
De scholen zijn weer begonnen. Inmiddels hebben we alweer tientallen vrouwelijke
bèta/technische professionals ingepland om mee te doen aan voorlichtingsactiviteiten voor meisjes
op vmbo-, havo- en vwo-scholen en om gastlessen te geven op basisscholen. We hopen ook dit
jaar, net als in de afgelopen schooljaren, weer enkele duizenden (!) gastoptredens te kunnen
organiseren voor deze rolmodellen. Want één ding blijkt keer op keer uit (internationaal)
onderzoek: de rolmodellenaanpak heeft effect op het keuzegedrag van meisjes. De definitieve
instroomcijfers in het hoger onderwijs noch de m/v-verdeling zijn bekend, maar dat er een enorme
toename in de bèta/techniek is opgetreden is duidelijk. Als we de trend van de afgelopen jaren
volgen dan moeten dat ook heel veel vrouwelijke instromers zijn! Hopelijk is dat ook het geval in het
mbo? Of moeten we daar de komende jaren nog veel meer gezamenlijk ons best voor doen?
Cocky Booij, directeur VHTO

Onderwijs

..........................

Vooraankondiging: Conferentie voor
lerarenopleiders 5 november 2013

Speeddaten met vrouwelijke
bèta/technici weer van start!

Hoe moeten (toekomstige) leraren omgaan met

Op 12 september 2013 startten de eerste

verschillen tussen meisjes en jongens in de

voorlichtingen voor meisjes over bèta, techniek

klas, bij Wetenschap & Techniek in het

en ICT van dit schooljaar. Sinds 2006

basisonderwijs, en bij de bètavakken, techniek

organiseert VHTO op vo-scholen

en informatica in het voortgezet onderwijs? Kom

speeddatesessies tussen meisjes en

naar de VHTO-conferentie op dinsdag 5

vrouwelijke bèta/technische professionals.

november 2013 in Utrecht. Een conferentie voor

Deze professionals - inmiddels ruim 1.900

lerarenopleiders (pabo, lerarenopleidingen

vrouwen - staan in de online rolmodellen-

exacte vakken, techniek en informatica). Meer

database 'Spiegelbeeld' van VHTO. Meisjes

informatie via vhto@vhto.nl

op het vmbo, havo en vwo krijgen de kans om
meer te weten te komen over opleidingen en

'Dit Doe Ik' voor vo-leerlingen gereed
Het gedeelte voor vmbo-, havo- en vwoleerlingen van 'Dit Doe Ik' is gereed en wordt op
24 september gelanceerd tijdens het
rectorenontbijt. In het voorjaar van 2013
lanceerde Anne-Wil Lucas (VVD) al het
bassischoolgedeelte van de VHTObeeldenbank 'Dit doe ik'. Neem alvast een kijkje

beroepen in bèta/techniek. Bekijk de agenda.

op www.ditdoeik.nl bij het bassischoolgedeelte
en bekijk de flyer
Om meisjes na het speeddaten met
vrouwelijke professionals te voorzien van extra
informatie over bèta/technische opleidingen in
hbo en wo, heeft VHTO nieuwe
voorlichtingsboekjes ontwikkeld met in beide
boekjes 10 portretten van bèta/technische
studentes die vertellen over hun opleiding en
hun gemaakte keuzes.
Deze voorlichtingsboekjes zijn te bestellen.

Arbeidsmarkt
Wie wint de Femme Tech Award?
Op 12 november 2013 vindt de jaarlijkse Femme
Tech plaats en wordt de Femme Tech Bedrijven
Award uitgereikt. De award wordt uitgereikt aan
bedrijven die binnen hun branche
vooruitstrevend zijn in het werven, boeien en
binden van technische vakvrouwen. De
winnaars gelden als inspiratiebron voor andere
bedrijven binnen en buiten de branche. Meer
informatie

Activiteiten van vrouwennetwerken
Vrouwennetwerk Kivi Niria: High tea - Leer je
eigen leden kennen! Op 14 september 2013
13:00 tot 15:30 uur in Utrecht. Meer informatie

..........................
CIAO Academy
CIAO Academy: het eerste executive
opleidingsprogramma in Nederland gericht op
het klaarstomen van jonge vrouwen voor de rol
van Creative IT Alignment Officer. Het doel van
de opleiding is vrouwen met diverse
carrièreachtergronden aan te moedigen de
stap naar ICT te laten zetten. Tijdens een
eenjarig programma worden de deelnemers
op een praktische manier onderwezen over
ICT en bedrijfskunde in onze digitale
economie. De CIAO Academy start in januari
2014. Meer informatie

Het doel van deze activiteit is vrouwelijke

Spiegelbeeld-rolmodel Marieke
Huisman ontvangt Nederlandse Prijs
voor ICT-Onderzoek

studenten, academici en zakenvrouwen met

In juli 2013 is de Nederlandse Prijs voor ICT-

elkaar in contact te brengen en te inspireren om

onderzoek 2013 van €50.000,- uitgereikt aan

het beste uit zichzelf te halen. Op 10 oktober

dr. Marieke Huisman (Universiteit Twente). Zij

2013 van 16:00 tot 20:00 uur in Enschede Meer

leidt een team dat werkt aan betrouwbaarheid

informatie

en correctheid van parallelle software. De prijs

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) :

wordt op 31 oktober 2013 aan Marieke

King’s Castle - Om betere kansen voor

Huisman overhandigd door prof. dr. Arnold

vrouwelijk talent te creëren moeten vrouwen en

Smeulders (IPN), dr. Robert van der Drift

mannen samenwerken! Op 3 oktober 2013 van

(NWO) en prof. dr. Alexander Rinnooy Kan

19.00 tot 22.00 uur in Wageningen. Meer

(KHMW). Lees meer

Vrouwennetwerk Kivi Niria: Women in Science -

informatie

Internationaal

.........................
Get Connected & GetMobile!

Digital Woman of the Year Award 2013

De 'Get Connected Zone' van het project

Op 7 november 2013, tijdens Europa's grootste

GetMobile is een online platform waar

ICT-evenement ICT 2013 in Vilnius Litouwen,

afgestudeerden en organisaties een stage of

reikt Eurocommissaris Neelie Kroes drie Awards

uit: de Digital Woman of the Year Award, Digital

stage-kandidaat kunnen vinden. GetMobile

Girl of the Year en de Digital Impact

heeft als doel zo veel mogelijk vrouwelijke

Organisation of the Year. De Digital Woman of

afgestudeerden de kans te geven werkervaring

the Year Award is bijvoorbeeld prijs voor ICT-

op te doen in het buitenland. Het project

vrouwen die zich onderscheiden door middel

ondersteunt hen hierbij en stimuleert kleine

van leiderschap, creativiteit, ondernemerschap

bedrijven in Europa om meer vrouwen voor

en innovatieve ontdekkingen en die een groot

traineeships en stages aan te nemen. Meer

voorbeeld zijn voor vrouwen en meisjes als ICT-

informatie en aanmelden.

rolmodel . Vrouwen kunnen nog genomineerd
worden tot en met 30 september via
http://digitalwomanaward.com/

25 jaar WiTEC
WiTEC, the European association for Women in
SET (Science, Engineering and Technology)
bestaat dit najaar 25 jaar. Op 27 september
2013 komen verschillende partners, waaronder
VHTO, in Athene bijeen op de conferentie
Women in Science, Engineering and
Technology in Europe today. Meer informatie

Onderzoek
Internationale verklaring verschillen in
studiekeuze meisjes en jongens
Afgelopen zomer is de ‘review of theory and

Vrouwen en ICT: Een kans voor
organisaties?

research into the unequal representation of male

"De ICT biedt een geweldig carrièreperspectief

and female students in mathematics, science,

voor iedereen: man, vrouw, jong of oud", aldus

and technology’ verschenen. Dit

Eurocommissaris Neelie Kroes in het boek

onderzoeksartikel vormt het theoretisch kader

'Ronde vormen in IT'. Maar wat vinden de

van het promotie onderzoek van Demet Yazilitas

vrouwen in de ICT in Nederland daar nu zelf

(Vrije Universiteit Amsterdam). Deze

van? Geke Rosier heeft recent een onderzoek

literatuurstudie geeft een veelomvattende

gedaan om erachter te komen hoe de

analyse van de verklaringen die internationale

vrouwelijke ICT'ers in dit vak terecht zijn

wetenschappers geven voor de verschillen in

gekomen, in welke rol zij werken, hoe zij

studiekeuze tussen jongens en meisjes

denken over (vrouwelijk) leiderschap binnen

(gendered study choice). Lees meer

ICT en welke invloed ICT heeft en kan hebben
op de reputatie van bedrijven. Lees het
rapport

Agenda

Colofon

Rectorenontbijt over genderbewust onderwijsbeleid
24 september 2013 Meer informatie

VHTO

Eerste docententraining basisschoolproject Talentenkijker
25 september 2013 Meer informatie
Weekend van de Wetenschap
5 & 6 oktober 2013 Meer informatie

Landelijk expertisebureau
meisjes/vrouwen en
bèta/techniek
T 020 888 4220
E vhto@vhto.nl
W www.vhto.nl

Werkbijeenkomst Gender in het hoger onderwijs
31 oktober 2013
Conferentie Genderverschillen
5 november 2013

Volg VHTO
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