
We begeleiden bedrijven om een gevarieerd en interactief programma aan te bieden.
Om het bedrijf daarin te ondersteunen en te zorgen dat het programma past bij de
meisjes die op bezoek gaan, raden we scholen aan om tijdig contact te zoeken met 
het bedrijf in kwestie. Hieronder hebben we een aantal zaken genoteerd die jullie 
als school in ieder geval met een bedrijf moeten afstemmen:

Vraag aan het bedrijf welke (technische) beroepen er zijn bij de organisatie, zodat je een idee
hebt over de technische richting waar meisjes op 30 maart meer over gaan leren; 
Ga je een voorbereidende opdracht in de klas doen, en heb je hierbij informatie of content
nodig vanuit het bedrijf? Neem dan ruim van tevoren contact op met het bedrijf en
inventariseer samen hoe het bedrijf kan bijdragen aan de voorbereidende opdracht; 
Stem met het bedrijf af welke activiteit zij willen organiseren. Geef aan of dit overeenkomt met
de voorkennis en interesses van de meisjes. Weten zij bijvoorbeeld al iets van dit onderwerp af,
of is het belangrijk dat zij er eerst meer over leren?
Vraag of het bedrijf een draaiboek maakt en neem dit van tevoren samen met het bedrijf door;
Stem ook af met hoeveel meisjes je naar het bedrijf komt, hoe laat jij en de meisjes arriveren en
door wie jullie ontvangen worden bij het bedrijf;
Om de lijntjes kort te houden, raden we aan om telefoonnummers uit te wisselen;
In principe is de school verantwoordelijk voor het vervoer naar het bedrijf, maar het staat het
bedrijf vrij om een vervoersaanbod te doen; 
Bespreek ook of voor eten en drinken wordt gezorgd, of dat de meisjes dit zelf moeten
meenemen. Communiceer dit ook duidelijk met de ouders!
Mocht het bedrijf voor eten en drinken zorgen, geef dan eventuele allergieën en dieetwensen
door; 
Als school ben je waarschijnlijk al gewend dat je de leerlingen toestemming vraagt als je ze
herkenbaar op de foto zet. Het kan zijn dat het bedrijf dat jullie gaan bezoeken ook graag
foto’s wil maken, en willen delen op hun socials of website. We adviseren bedrijven om vooraf
contact te zoeken om over het verkrijgen van toestemming. Houd hier dus rekening mee! Op
onze website is eventueel een toestemmingsformulier te downloaden, mocht dat nodig zijn;
We willen de effecten van Girls' Day dit jaar op grotere schaal meten. Daarom hebben we
bedrijven gevraagd om een nulmeting en een nameting uit te zetten.
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