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Rolmodellen zijn belangrijk voor meisjes, zij kunnen zich met hen identificeren en zij laten zien
dat technische beroepen ook door vrouwen uitgevoerd kunnen worden. Selecteer daarom bij
voorkeur vrouwelijke werknemers met een technische functie die de Girls’ Day-activiteit
begeleiden. Ook stagiairs kun je betrekken bij Girls’ Day. Natuurlijk mogen er ook mannelijke
collega’s aanwezig zijn. Om de identificatie met vrouwelijke technische rolmodellen te
stimuleren, kan een bedrijf ervoor kiezen om een onderdeel ‘speeddaten’ aan de dag toe te
voegen. Dit is overigens alleen geschikt voor vo-leerlingen. 

Vaak starten bedrijven het bedrijfsbezoek met een leuke, informatieve presentatie over het
bedrijf. We raden aan om de presentatie zeer interactief te maken met veel foto’s en/of korte
filmpjes. Zorg dat de meisjes ook ruimte krijgen om vragen te stellen. En: houd de vaart er in!
Vertel een kort (max 10 minuten) en bondig verhaal en vermijd jargon of moeilijke (technische)
termen. Nog een aantal handige tips bij de introducerende presentatie: 

Overleg vooraf met de contactpersoon van de school wat de meisjes al weten van techniek.
VHTO adviseert de school vooraf een voorbereidende opdracht te laten doen. Het is goed om
daar naar te verwijzen. 
De presentatie kun je interactief maken door tussendoor vragen te stellen in de vorm van een
quiz. Let op dat een fout antwoord natuurlijk niet dom is en kies vragen met een verrassende
uitkomst.
Haak in op de actualiteit; welke invloed heeft (jullie) techniek op het leven van de meisjes?
Gebruik voorbeelden en onderwerpen die de meisjes kennen.



Jongeren hebben vaak geen idee hoe een werkomgeving eruit ziet. Dat beeld kun je ze geven
tijdens een rondleiding. In sommige gevallen weten de meisjes door een voorbereidende
opdracht wat jouw organisatie doet of maakt. Laat tijdens de rondleiding de verschillende
stappen van het proces zien. Ook als het geen fysiek product is, kan dat. Vergeet ook niet
lunchplek of waar leuke activiteiten worden georganiseerd. Kinderen hebben vaak geen idee hoe
bedrijf of werkplek eruit ziet dus de context is belangrijk. En vergeet aan het einde niet te laten
zien wat de toegevoegde waarde is van het product of dienst. We leggen de meisjes namelijk uit
dat techniek het voor mensen makkelijker maakt of mensen (en de samenleving) helpt. 

Voor veel deelnemers van Girls’ Day is deze dag een van de weinige kennismakingen met
techniek. Het is daarom zeer belangrijk dat deze kennismaking leuk is. Meisjes vinden het leuk
om iets te doen, te maken, of te ontdekken. Ons advies is om een activiteit te kiezen die past bij
de werkzaamheden van de organisatie. Op onze website vind je een inspiratielijst qua
activiteiten. Een aantal tips voor de doe-activiteit: 

Als het kan, laat de meisjes het gemaakte product mee naar huis nemen.
Zorg ervoor dat de activiteit niet te kinderachtig is en houdt rekening met de leefwereld van
meisjes. 
Test van tevoren of de kinderen het ook daadwerkelijk af kunnen maken in de ingeplande tijd.
Leerlingen maken namelijk graag iets af.
Leg de materialen klaar en zorg dat bijvoorbeeld het hout al is voorgezaagd.

https://www.vhto.nl/wp-content/uploads/2023/01/Girls-Day-Inspiratie-.pdf

