Voorbereiden genderscan ‘Meer meisjes in mbo Techniek’
Het doel van de genderscan is om met leidinggevenden en een aantal studentes van techniek- en
ICT-opleidingen te ‘scannen’ in hoeverre het onderwijs in Techniek en ICT gericht is op de instroom
en het behoud van een brede doelgroep jongeren, meisjes en jongens. De scan wordt gemaakt in
een bijeenkomst van directeuren en managers van Techniek- en/of ICT-opleidingen en bij voorkeur
in aanwezigheid van een CvB lid. De ambassadeur en VHTO bereiden samen de bijeenkomst voor.
De ambassadeur organiseert de bijeenkomst en VHTO begeleidt de bijeenkomst.
Opleidingen Techniek- en ICT
De genderscan betreft opleidingen uit de onderstaande 3 sectoren:

Techniek en Gebouwde Omgeving

Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem

ICT en Creatieve Industrie
Cijfermatige voorbereiding
Een week voor de bijeenkomst levert de ambassadeur cijfermateriaal aan bij VHTO over de
schooljaren 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 en studenttevredenheidsgegevens.

Instroomcijfers per sector/cluster/opleidingengroep uitgesplitst naar m/v. Het gaat om
‘zuivere’ instroom, iedere persoon die het vorige jaar niet stond ingeschreven voor een mboopleiding. Peildatum 1 oktober.

Gediplomeerde uitstroom per sector/cluster/opleidingengroep uitgesplitst naar m/v

Job-monitor sector Techniek en/of ICT (uitgesplitst naar m/v)
VHTO gebruikt deze informatie voor analyse en als 0-meting op basis waarvan scholen hun
groeidoelstelling binnen het project ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ kunnen formuleren.
Organisatie bijeenkomst Genderscan
Tijdsduur: managementmeeting 2 uur (aansluitend gesprek met studentes)
Tijdsduur gesprek met studentes: 30 minuten
Datum vaststellen: in overleg met VHTO (op maandag, dinsdag, donderdag)
Locatie: mbo-school
Vaststellen deelnemers: ambassadeur
Uitnodigen deelnemers: ambassadeur nodigt de betreffende onderwijsdirecteuren en managers uit
Uitnodigen 3 – 5 studentes aan Techniek- en ICT-opleidingen: ambassadeur
Advies en plan van aanpak
Na het afnemen van de genderscan schrijft VHTO een advies. De ambassadeur en VHTO vertalen de
adviezen naar een plan van aanpak. De ambassadeur monitort de uitvoering. Terugkoppeling vindt
plaats binnen de eigen mbo-school, in het Ambassadeursnetwerk en aan VHTO voor de landelijke
monitoring.

Voorbereiden genderscan mbo-Techniek en ICT

