•
•
•
•
•

Rondkijken bij Shell
Energy challenge
Excursie in de haven
Zelf leren vloggen
Certificaat

Vet Technisch Zomerkamp!

All girls | vmbo | 9 t/m 13 juli | 5 dagen | met 1 overnachting | gratis

Ben jij nieuwsgierig en creatief, en zit je op het vmbo? Kom
dan naar het 5-daagse Vet Technisch Zomerkamp. Samen
ontdekken we hoe leuk en creatief techniek is. We ontmoeten
vrouwen die werken in de techniek en gaan natuurlijk veel
plezier beleven. Denk aan dansend energie opwekken,
vloggen, pizzaparty en een escape room. Wil jij een kamp met
iedere dag leuke activiteiten met techniek? Meld je dan aan
voor het Vet Technisch Zomerkamp!

Wat gaan we doen?
Het programma zit lekker vol. We mogen rondkijken bij Shell Pernis, op
plekken waar je normaal niet mag komen. We gaan ook aan de slag met
een ‘energy-challenge’ waarbij je alles leert over energie opwekken! En
we gaan technische vrouwen interviewen terwijl je jouw eigen vlog leert
maken. Bij het Safety Center Moerdijk gaan we een echte escape room
doen! En natuurlijk gaan we ook op excursie. Op vrijdag is het zomerkamp
weer afgelopen. Je krijgt dan een certificaat waarop staat dat jij geschikt
bent voor het technische vak. Samenwerken, creatief problemen oplossen
en doorzetten, dat kun jij na het Vet Technisch Zomerkamp allemaal!

Overnachting
Bij een zomerkamp hoort natuurlijk ook met z’n allen blijven slapen! Op de
donderdag gaan slapen we een nachtje in een vakantiehuis in Ossendrecht.
Hier gaan we samen eten en leuke activiteiten doen in. Kom je met een
vriendin en wil je samen op een kamer slapen? Geen probleem! Geef het
even aan bij je inschrijving en dan houden wij er rekening mee.

Goed om te weten
Het Vet Technisch Zomerkamp is een all
girls zomerkamp van VHTO. Dat betekent
dat ook alle begeleiders vrouwen zijn. Het
programma vindt grotendeels plaats bij
Shell Pernis, maar we gaan ook op pad. De
plaatsten zijn beperkt dus meld je snel aan!
Aanmelden vóór 1 juli 2018.

Voor ouders/verzorgers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/
vrouwen en bèta/techniek (de organisator
van het kamp) via 020 888 4220 of
vhto@vhto.nl.
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