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Rode hakken in de techniek  
 
Door: M.L.H. Lecluse-Dielen, M SEN 
 
Inleiding  
Je bent een meisje van 6 jaar en op vakantie. Buiten is het snikheet (37°�). 
Waar vinden jouw ouders verkoeling voor een hele dag? 
Vluchtend voor de hitte, in een auto met airco naar een gekoeld museum 
rijden om daar zo maar te ontdekken hoe elektriciteit werkt en opeens in de 
“Kooi van Faraday” te staan met 20.000 volt en verbaasde blikken om je 
heen. 
 
Belang van ervaring op doen 
Ervaring opdoen met techniek is belangrijk. De prikkel om te kiezen voor 
techniek op basis van eerdere ervaringen biedt voordelen. Een gemotiveerd 
kind wil namelijk de kans hebben te werken met en aan zijn of haar 
ervaringen en talenten. Zeker in een authentieke leeromgeving. 
Technische bedrijven krijgen het gemotiveerde personeel dat ze zoeken en 
dat voldoende vakgericht is opgeleid (Holtsma , 2012). 
 
 
Meisjes en jongens al vroeg aan de techniek 
Hoe laat je een kind zo effectief mogelijke ervaring opdoen met techniek? 
Neem een kind nog ruim vóór het 6e levensjaar mee naar technische 
bedrijven in omgeving. Beloon het kind voor zijn/haar nieuwsgierigheid. Open 
dagen in de techniek, treintjes en vliegtuigen kijken, het opbouwen van de 
kermis of ga naar een doe-museum. Waarom? Tussen de leeftijd 4 en 6 jaar 
ontwikkelen zich de voorkeuren. Dit doen kinderen door kijken, te imiteren, uit 
te proberen, te ontdekken en ten slotte door te herhalen en te oefenen. 
Meisjes ontwikkelen zich niet anders dan jongens op die leeftijd en kunnen 
dus ook in de technische bedrijven geïntroduceerd worden. Alleen de manier 
waarop ze leren is tussen jongens en meisjes verschillend. De jongens leren 
graag via plaatjes (echt/reëel) in tegenstelling tot meisjes die graag auditief 
leren (Grift van der, 2010) (Van Duuren, van Zuylen, & Partners, 2013). Voor 
technische bedrijven ligt hier de kans op interesse op te wekken voor het 
technische vak. Dit kan door op 4-6 jarige leeftijd voor jongens en meisjes een 
educatief programma aan te bieden in de vorm van met herkenbare 
verhaaltjes - met goede afloop. Voorbeeld de timmervrouw die een boomhut 
maakt. Door het naspelen of kopieergedrag te stimuleren, zoals het zelf 
bouwen van een boomhut, biedt dit ook mogelijkheden het beroepsbeeld 
onder de aandacht te brengen. Technisch onderwijs is stoer en verfijnd. 
Op 7-9-jarige leeftijd is het belangrijk om het verhaal of de informatie op een 
grappige en levensecht in woord en beeld met waanzinnige weetjes en een 
goede afloop, weer te geven (online, 2013). 
(Grift van der, 2010) 
 
Leerlingen die precies weten wat ze willen doen en dan vooral leerlingen die 
naar het vmbo gaan, moeten de mogelijkheid krijgen hun motivatie zo 
optimaal mogelijk te benutten. 



 

Technisch onderwijs, zoals het Vakcollege,
waar dat nodig is. Op die manier hebben 
school gaan, krijgen ze een gerichte
toekomstige werkgevers en werken ze direct naar een mbo
(beloning) toe (Lowe, 2009)
baan in de techniek. 
De meest effectieve leeromgevi
beschikbaar te maken of aan te bieden. 
authentieke projecten leiden tot samenwerkend leren. Bij projecten horen ook 
vaardigheden als plannen, presenteren en reflecteren. Voor h
verfijnen van de leerstijl is reflecteren voor de leerling belangrijk. Reflecteren 
kan bijvoorbeeld via een portfolio goed bijgehouden worden. In dit portfolio 
kan de leerling dan ook al zijn/haar vorderingen zien, iets wat de 
zelfstandigheid en zelfverzekerdheid van leerlingen kan bevorderen.
 

Solange achter de schermen van een groot bedieningspaneel dat installaties aanstuurt.
 
Levensecht leren is prettiger en hierdoor onthoudt het kind 75% van de achter 
liggende theorie wat de meest 
 
 
Technische bedrijven  
In specifieke regio’s geven werkgevers aan dat er geen goed opgeleid 
technisch personeel te vinden is voor het werk dat verricht moet worden.
Bij de vacaturebank techniek stonden op 07
Nederland 6.428 vacature
geeft aan dat er 15.472 vacaturen zij
vacatures (VNU Vacature Media B.V., 2013)
crisis verkerende economie 
Vakcollege na 6 jaar en dus 
arbeidsmarkt komen. 
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Girlsday organiseert: in 2012 deden er bijna 7000 meisjes mee (VHTO, 2013). 
In 2013 vond Girlsday plaats op donderdag 25 april. 
 
Samenvattend: bedrijven stimuleer het onderwijs voor alle kleuters! 
 
 
Do’s en don t’s horend bij meisjes in de techniek 

• Bètameisjes moeten naar het bèta/technisch onderwijs. Het woord 
“bèta” suggereert bij laaggeschoolde al gauw de indruk dat het gaat om 
“stuudjes” en niet meer om “gewone” meisjes die goed zijn in 
wiskunde, natuurkunde of scheikunde. 

 

• Meisjes werken over het algemeen graag in een schone, rustige, 
opgeruimde omgeving. Natuurlijk vinden jongens dit ook prettig, maar 
het daadwerkelijk schoon en opgeruimd houden van de werkomgeving 
is op bepaalde werkplekken een hele kunst. Laat meisjes dus zien dat 
techniek niet vies hoeft te zijn. 

 
• Beroepskleding is in de techniek niet modieus, iets waar meiden meer 

om geven. Want dat ze niet prettig zitten geldt ook voor jongens 
natuurlijk. Zoiets: “Beroepskleding, zoals overalls en broeken, zijn vaak 
ontworpen voor mannen waardoor ze vrouwen vaak niet goed zitten en 
onmodieus staan. Dit terwijl meiden vaak behoorlijk gevoelig zijn voor 
kledingkeuze. Een ander onderdeel van de veiligheid bij 
beroepskleding zijn de schoenen. Zeker veilig maar ook te zwaar 
(stalen neus) en niet modieus of kleurrijk. Zakelijke, iets modieuzere 
werkkleding zal de keuze voor meisjes in de techniek complimenteren. 

 
• Ruw en zwaar werk in de techniek is nog steeds een argument dat 

meisjes gebruiken om niet in de techniek te gaan. De Arbowet stelt 
echter goede eisen ten aanzien van ruw en zwaar werk in de techniek, 
maar het psychologisch beeld is “nog niet bijgesteld” of veranderd. Hier 
ligt een taak voor de overheid door meer beelden van vrouwen in de 
techniek weer te geven. Daarnaast zijn er veel banen in de techniek 
waar je helemaal niet sterk of ruw voor hoeft te zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan programmeren, natuurkundig onderzoek of 
elektrotechniek. 

 
• Meisjes hebben vaak de sociale omgeving nodig om zelfverzekerd te 

zijn. Het organiseren van een “ Girlsday” kan kleine irritaties helpen 
verminderen en sommige problemen beter in kaart brengen, drempels 
helpen verlagen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat er al heel wat 
vrouwen in de techniek werken en dat zij het prima kunnen. 

 
Samenvattend: geen “ bètameisjes”, maar gewone meisjes; een schone 
opgeruimde werkplek hoort erbij; zakelijk modieuze werkkleding helpt meisjes 
bij het kiezen; het beroepsbeeld ruw en zwaar werk bijstellen; en organiseer 
een “Girlsday” om de sociale omgeving te benadrukken en meer 
zelfvertrouwen te geven. 
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Ten slotte 
Be prepared: 

• Stalen neuzen mogen ook rode hakken zijn. 
• De dames zijn gelijkwaardig aan hun mannelijke collega’s, en zorg dat 

hier ook hun omgeving van bewust is. 
• Denk aan hun wensen (die misschien ook op mannen van toepassing 

zijn) en voer die uit. Bijvoorbeeld: plaats damestoiletten en 
kleedkamers als deze er niet zijn. 

• Houd rekening met veranderingen binnen het bedrijf: naast mannen 
werken er nu ook vrouwen. 

• Laat 4- tot 6-jarige uit de omgeving kennis maken met technische 
bedrijven. 
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