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Nieuwsbrief nummer 46, januari 2014
Een nieuw jaar vol nieuwe kansen om meer meisjes en vrouwen hun talenten in bèta, techniek en
ICT te laten ontdekken! Kijkend naar de instroomcijfers van meisjes in mbo, hbo en wo kunnen we
niet anders dan concluderen dat het langzaamaan steeds gewoner wordt dat meisjes een
toekomst ambiëren in deze sectoren en alle inspanningen dus effect sorteren. Toch valt er ook nog
veel te doen! Zo kan het zelfvertrouwen van Nederlandse meisjes m.b.t. wiskunde nog een enorme
boost gebruiken. Ja, specifiek Nederlandse meisjes, want in vergelijking met andere landen
hebben onze meisjes een onrealistisch laag zelfbeeld als het om hun wiskundeprestaties gaat
(lees VHTO Visie hieronder). Docenten hebben hierbij een cruciale rol. Helaas worden onze
toekomstige docenten in hun lerarenopleiding helemaal niet voorbereid op het omgaan met
genderverschillen in de klas. Tijdens de VHTO-conferentie over Genderverschillen in
Lerarenopleidingen in november 2013 is daarom met de vakdidactici en opleidingsmanagers
afgesproken om daar in 2014 eens stevig verandering in aan te brengen! En zo zijn er nog meer
extra actiepunten voor 2014: allochtone meisjes en hun ouders, meisjes en ICT, retention op het
mbo, succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt…
Namens alle VHTO-collega’s wens ik u een heel goed 2014!
Cocky Booij, directeur VHTO
PS. Heeft u zich eigenlijk al aangemeld voor Girlsday 2014? Dat kan via www.girlsday.nl
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Platformbijeenkomst Stichting
Techniek=Troef
Op donderdag 16 januari 2014 organiseert
Stichting Techniek=Troef de
platformbijeenkomst 'Werven voor de
toekomst met de kennis van nu. Deel 3:
meisjes'. De bijeenkomst voor partners in de
regio Brabant Noordoost is een vervolg op
platformbijeenkomsten over het Betamentalitymodel en de zeven werelden van techniek.
VHTO verzorgt een interactieve workshop. Lees
meer

VHTO op Skills Masters 2014
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MacGillavry Fellowship symposium ‘Diversity in science’
In de tweede ronde van de MacGillavry
Fellowship van de Universiteit van
Amsterdam zijn maar liefst zes excellente
vrouwelijke wetenschappers benoemd. In de
eerste ronde in 2010 werden er al drie fellows
benoemd. Zij worden officieel welkom geheten
tijdens een MacGillavry Fellowship symposium
op 14 januari 2014. Lees meer

VHTO Visie

Er is nog veel te doen: PISA onderzoek 2012
In december 2013 zijn de resultaten bekend geworden van de PISA 2012, een driejaarlijks
wereldwijd onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Omdat in dit onderzoek
wiskunde het hoofdonderwerp was, is niet alleen gekeken naar de wiskundescores, maar ook naar
de attitude van de leerlingen ten aanzien van wiskunde.
Het goede nieuws is dat de dalende trend in wiskundeprestaties van Nederlandse meisjes is
gestopt. Ook zien Nederlandse leerlingen zichzelf (meer dan OESO gemiddeld) hun best doen voor
wiskunde en zijn ze van plan zich in de toekomst in te blijven zetten voor wiskunde.
Het minder goede nieuws is dat het plezier dat Nederlandse leerlingen hebben in wiskunde minder
groot is en de onzekerheid ten aanzien van wiskunde juist groter is dan het gemiddelde van alle
deelnemende OESO landen. Lees meer

Arbeidsmarkt
VHTO-rolmodel IT Hero 2013
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een succesvolle techondernemer is altijd een
man. Dat beeld willen wij bijstellen door
inspirerende en succesvolle vrouwen te laten
zien.' En hoe geef je vrouwelijke toppers meer
smoel? Met een lijst tonen zij vijftig
inspirerende techvrouwen. 'Het is niet bedoeld
om te klagen hoor, we willen op een positieve
manier succes laten zien met een vrouwelijk
gezicht.' Lees het gehele artikel in Sprout

Internationaal
Special Issue International Journal of Gender, Science and Technology
Het digitale International Journal of Gender, Science and Technology (IJGST) heeft in december
een nieuw (thema)nummer (Vol 5, nr. 3, 2013) online gezet, over sekseverschillen in
schoolloopbaankeuzes voor bèta/techniek. De Open University in de UK heeft bij dit themanummer
samengewerkt met het Network Gender & STEM, een initiatief van VHTO en de Australische
onderzoekster Helen Watt.
VHTO voert het secretariaat van dit Network Gender and STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics). De meerwaarde van dit internationale netwerk van onderzoekers ligt met name

op het terrein van de inhoudelijke samenhang, die door de wereldwijde uitwisseling van kennis op
dit terrein (uit onderzoek en via effectrapportages van projecten en interventies) wordt bereikt (lees
verder). IJGST erkent deze meerwaarde en beoogt met het themanummer een multiplyer effect te
geven aan de kennis m.b.t. Gender en STEM.
De tweede conferentie van het Network Gender & STEM zal plaatsvinden op 3-5 juli 2014 aan
de Technische Universität Berlin, Duitsland. Meer informatie
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Agenda

Colofon

Werkbijeenkomst Gender in het basisonderwijs
15 januari 2014, Utrecht

VHTO

Kick-off digiVita
20 januari 2014, Amsterdam
Werkbijeenkomst vrouwennetwerken in technische
bedrijven, branches en aan universiteiten
27 januari 2014, Utrecht
Meer informatie
Conferentie ‘meisjes en techniek/exact in vmbo en mbo’
15 mei 2014, Utrecht
Meer informatie en aanmelden
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Landelijke conferentie genderneutrale beelden
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