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ANDERE KIJK OP TECHNIEK

GirlsFuture

Girlsday 2019: nieuwe
wereld ging open
SAS VAN GENT/YERSEKE - Ze vonden het best wel spannend,
zo’n bezoek aan een grote fabriek die volop in productie was.
Op de landelijke Girlsday, vorige week donderdag, kreeg een
groep brugklassers van het Reynaertcollege in Hulst een
rondleiding door de fabriek van Cargill, producent van zetmeel, glucose en ethanol, in Sas van Gent. Het NIOZ in Yerseke kreeg Technasium-leerlingen van Nehalennia (Middelburg) en Pontes Goes en Zierikzee op bezoek. Vol verhalen
kwamen de leerlingen thuis.
Girlsday is hard nodig, vinden
de initiatiefnemers. In technische beroepen zijn vrouwen
veruit in de minderheid, mede
door de onbekendheid en ook
vooroordelen (’Je wordt er vies
en vuil van’). Daar moet verandering in komen. Een groepje
Cargill-medewerksters, allen
met een technische achtergrond, had het bezoek aan de
fabriek voorbereid. Op de verschillende afdelingen gaven
vrouwen uitleg over hun werk.
Joyce van Assche en Manuela

Een medewerkster van Cargill
geeft uitleg. Foto Cargill

Cousin van Cargill vertellen dat
ze meiden wilden laten zien
dat technische beroepen vol
uitdaging zitten. “Het is teamwork, je vult elkaar aan”, zegt
een van hen. Er werd onder
andere rondgekeken in het laboratorium, de maïsfabriek en
de werkplaats. Luca, Demi en
Myrthe zagen een wereld die
ze absoluut niet kenden. Of het
later techniek wordt? Dat is af
te wachten, maar het bezoek
maakte best wel indruk.
NIOZ
Op Zuid-Beveland brachten
leerlingen van Zeeuwse Technasia een bezoek aan het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
in Yerseke. Een gebouw vol
computers, microscopen en
allerlei andere apparatuur om
alle onderzoeken goed te kunnen uitvoeren. De meiden luisterden geconcentreerd naar
de uitleg over alle techniek en

De leerlingen van het Technasium mochten bij het NIOZ ook door een microscoop kijken. Het was een
bijzonder leerzaam bezoek. Foto Rachel van Westen

mochten zelf ook kleine organismen en iets grotere diertjes
zoals krabbetjes en zeesterren
onder de microscoop bekijken.

Ilsanne, Gemma en Lula weten
eigenlijk nog geen van allen
welke studie ze willen gaan
volgen, maar deze middag vin-

De leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst ervaarden het bezoek
als bijzonder leerzaam. Foto Cargill

den ze wel interessant. Niet zo
vreemd ook, als je bedenkt dat
ze alle drie op het Technasium zitten. Daarmee zijn ze, als
meisje, trouwens absoluut in
de minderheid. “Ongeveer één
vierde van de Technasiumklas
is meiden”, vertellen ze. Maar
hoe dat komt? Dat kunnen
ze niet verklaren. “Misschien
denken meisjes toch wel eerder; ‘Da’s niks voor mij’”, opperen ze. Deze meiden delen
die mening in ieder geval niet.
Want onderzoeken? Da’s juist
superinteressant. “Onderzoek
naar de zee is belangrijk”, vindt
Ilsanne. “De zee is zeventig
procent van de aarde en we
weten er eigenlijk maar heel
weinig van. En dat is toch wel
een eng idee.”

In Nederland kiezen nog
steeds te weinig meisjes
voor bèta, techniek en ICT.
De landelijke Girlsday is een
van de activiteiten om daar
verandering in te krijgen.
In Zeeland speelt Huis van
de Techniek daar een belangrijke rol in.
Dick Schipper van Huis van
de Techniek, projectleider
van de Girlsday in Zeeland,
vertelt dat landelijk gezien
Zeeuwse jongens procentueel het hoogst scoren
wat betreft de keuze voor
een technisch profiel. Bij de
meisjes is echter nog een
wereld te winnen, aldus
Schipper. Hij bespeurt echter een kentering de laatste
jaren.
De Girlsday en de uitgave
van de glossy GirlsFuture
(’Meiden&Techniek, waarom niet’) sorteren effect, zo
stelt Dick vast.
Aan de Zeeuwse Girlsday,
vorige week donderdag,
namen zo’n 600 meiden
van een kleine veertig onderwijsinstellingen
deel.
Dick Schipper van Huis van
de Techniek spreekt dan
ook van een groot succes.
Voor meer info zie www.
girlsfuture.nl en www.huisvandetechniek.nl.

