CHECKLIST
OPEN DAG MBO TECHNIEK EN ICT
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Nog steeds is het niet vanzelfsprekend dat de meisjes die een Open Dag bezoeken zich gaan oriënteren bij de techniek- en ICTopleidingen. Een grote groep meisjes sluit deze opleidingen op voorhand uit zonder te weten dat er interessante mogelijkheden
zijn en goede baankansen. Techniek- en ICT-afdelingen willen zich inspannen om ook vrouwelijke bezoekers te trekken.
Deze checklist bevat aandachtspunten die ertoe kunnen leiden dat steeds meer meisjes op de
OPEN DAGEN de afdelingen Techniek en ICT gaan bezoeken.

COMMUNICATIE OPEN DAG TECHNIEK EN ICT
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FF Richt je in de communicatie over de OPEN DAG op meisjes en jongens.
FF Let op het TAALGEBRUIK. Gebruik niet steeds ‘hij’ of ‘hij/zij’. Gebruik liever het onzijdige meervoud ‘jullie’.
FF Laat in het BEELDMATERIAAL meisjes en jongens zien die plezier hebben in techniek en ICT. Maak een FLYER specifiek
gericht op meisjes, waarin je ze expliciet uitnodigt voor een activiteit op de afdeling (Proefles of Speeddate met vakvrouwen,
High Tea) op een bepaald tijdstip.

ACTIVITEIT (ALGEMEEN)
FF Bedenk een activiteit in de categorie DOEN die aansluit bij de affiniteit/interesse van meisjes en niet alleen bij de affiniteit/
interesse van jongens.
FF Plaats de activiteit in een MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT en maak een duidelijke koppeling naar het DAGELIJKS LEVEN
van zowel jongens als meisjes.
FF Kies een activiteit die bijdraagt aan een POSITIEVERE BEELDVORMING van techniek bij met name meisjes.
FF Zorg dat er MONDELINGE UITLEG voorhanden is. Maak de activiteit uitdagend genoeg, maar wel uitvoerbaar zonder
voorkennis van techniek of ICT.

BEGELEIDING
FF Zorg voor een team van begeleiders dat bestaat uit mannen en vrouwen. Meer vrouwen dan mannen is ook mogelijk, als
TEGENWICHT tegen het mannelijke IMAGO van techniek en ICT.
FF Instrueer begeleiders dat ze van meisjes hetzelfde moeten verwachten als van jongens. Benadruk het BELANG dat ook
meisjes een opleiding in techniek of ICT gaan doen.
FF Geef VROUWELIJKE STUDENTEN van techniek- en ICT-opleidingen een taak in het aanspreken van meisjes die op bezoek
zijn. De flyer specifiek gericht op meisjes is hiervoor een goed HULPMIDDEL.

PROEFLES/SPEEDDATE (GIRLS ONLY)
FF Organiseer op een bepaald tijdstip een ACTIVITEIT exclusief voor meisjes. Laat vrouwelijke docenten de activiteit begeleiden.
FF Bied de mogelijkheid dat meisjes die de afdeling bezoeken ONDERLING en met VROUWELIJKE STUDENTEN in gesprek
gaan in een Proefles, Speeddate of bij een High Tea.
FF Maak een koppeling naar de WERELD VAN WERK door vrouwelijke rolmodellen over werk in techniek en ICT te laten
vertellen.
FF Gebruik voor deze activiteit een ruimte met een ‘MODERNE’ UITSTRALING en een SFEER die aantrekkelijk is voor meisjes.

ROUTE NAAR DE AFDELING
FF Zorg dat de Techniek- en ICT-afdelingen makkelijk bereikbaar zijn. Maak een ROUTE of laat begeleiders PENDELEN tussen
ingang en afdelingen.
FF Vestig de aandacht op de afdeling met behulp van vrouwelijke studenten en een PROGRAMMA met activiteiten die meisjes
en jongens aanspreken.
FF Maak de afdeling ZICHTBAAR op meerdere plaatsen in het schoolgebouw.

