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Tips voor (vrouwelijke) bèta/technische medewerkers tijdens Girlsday
Maak meisjes tijdens Girlsday meisjes enthousiast over jouw opleiding of beroep! VHTO en jouw bedrijf zetten
zich tijdens Girlsday in om meisjes de kans geven zich goed en breed te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden. Daarmee voorkomen we dat de meisjes niet bij voorbaat bèta, techniek en ICT uitsluiten zonder deze
te kennen. Het is niet altijd gemakkelijk om de aandacht van meisjes van 10 tot 15 jaar vast te houden. Toch
valt of staat Girlsday daarmee. Graag geven we je tips over hoe je de boodschap van Girlsday aansprekend over
kunt brengen op de doelgroep.
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Prikkel de meisjes en maak hen nieuwsgierig.
Belicht niet alleen het vraagstuk of probleem,
maar juist ook de oplossingen. Stel vragen en
betrek ze bij je verhaal: wat zouden zij voor
een oplossing bedenken?
Houd geen monoloog, maar zorg voor (enige) interactie tussen jou en de meisjes. Als
de meisjes met weinig vragen komen, probeer hen dan te prikkelen door zelf vragen
te stellen zoals: Waar denken jullie aan bij
Werktuigbouwkunde? Welke werkzaamheden denk je dat er bij mijn baan horen?

•

Gebruik geen jongerentaal en vermijd jargon
en moeilijke woorden.

•

Overlaad leerlingen niet met informatie. Kies
een paar kernpunten en vertel daar zo persoonlijk mogelijk over.

•

Zorg voor afwisseling; wissel vertellen, vragen
en laten zien/doen af.

•

Vertel persoonlijke verhalen vanuit je eigen
ervaring.

•

Toon oprechte interesse in de leerlingen. Stel
open vragen waarop leerlingen niet alleen
‘ja’ of ‘nee’ kunnen antwoorden en vraag
door.

•

Laat je niet ontmoedigen door schijnbare desinteresse (wegkijken, onderuit gezakt zitten,
spelen met hun telefoon). Realiseer je dat
hun oren openstaan.

Sluit aan bij de belevingswereld van meisjes.
Denk aan de social media, iPhone, mode,
make-up, maar ook winkelen, sporten en
uitgaan. Overal is bèta/techniek en ICT!
Verbind je verhaal aan actuele onderwerpen
die leerlingen herkennen, zoals social media,
fileprobleem, klimaatvraagstuk, overgewicht
en gezond leven, vervuild drinkwater in
ontwikkelingslanden, wachtlijsten in de zorg,
etc. Hoe kun je een iPod nog beter maken?
Hoe voorkom je een olieramp? Waar moet
je aan denken bij het organiseren van een
festival?

Wat kun je beter niet doen:
• Zeggen dat exacte vakken moeilijk zijn en
dat je alleen voor bèta, techniek en ICT moet
kiezen als je uitblinkt in exacte vakken.
•

Benadruk het maatschappelijk nut van je
werk. Meisjes vinden het vaak belangrijk dat
zij iets bijdragen aan de maatschappij en
brengen bèta, techniek en ICT hier niet vanzelfsprekend mee in verband.

Vertellen dat je voornamelijk in je eentje
achter een machine staat, in het lab werkt
of achter de computer zit en dat je weinig
contact hebt met collega’s.

•

Tot in de technische details op je werk in
gaan zonder context te geven.

Wees open en eerlijk, maak contact met de
meisjes.

•

Negatief zijn over andere vmbo-sectoren of
havo/vwo-profielen en opleidingen.

