
 
 
 
 
 

 
 
Ambassadeursnetwerk ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ 
Christien de Graaff, voorzitter van de stuurgroep ‘Meer meisjes in mbo  
Techniek, roept scholen op personen aan te melden voor het ambassadeursnetwerk. Met dit initiatief 
wil de stuurgroep meer meisjes voor de technische sector interesseren en behouden.   
 
Het ambassadeursnetwerk speelt een sleutelrol in de uitvoering van activiteiten op de mbo-scholen. 
Centraal in de aanpak staat de genderscan: een (cijfermatige) analyse op schoolniveau die een 
vergelijking met andere mbo-scholen mogelijk maakt. De aanpak haakt onder andere aan bij door 
scholen opgebouwde publiek private samenwerking, zoals Toptechniek in Bedrijf, het Regionaal 
investeringsfonds mbo en bij het Bèta Challenge programma. In 2017 en 2018 worden de mbo-
scholen bij hun activiteiten inhoudelijk ondersteund door VHTO, Landelijk expertisebureau 
meisjes/vrouwen en bèta/techniek. 
 
Deelnemers aan het ambassadeursnetwerk: 

 vinden het belangrijk dat meer meisjes in technische mbo-opleidingen instromen en dat 
vrouwelijke studenten behouden blijven voor techniek (dus: meer gediplomeerde vrouwen 
kiezen voor een technische mbo-functies of voor een bèta/technisch vervolg in het hbo). 

 krijgen support in de vorm van vier bijeenkomsten per collegejaar waarop scholing, 
ontwikkeling en kennisdeling centraal staan. 

 zijn de vertegenwoordiger van hun mbo-school in het ambassadeursnetwerk en de 
contactpersoon voor VHTO. 

 hebben op hun mbo-school de positie om activiteiten te initiëren, te laten slagen en tot 
onderdeel te maken van de reguliere studieloopbaanbegeleiding. 

 maken het mogelijk dat activiteiten voor studentes, docenten en management, in 
samenwerking met VHTO, op hun mbo-school uitgevoerd kunnen worden (denk aan: 
genderscans, trainingen voor docenten, voorlichtingsactiviteiten voor vo-meisjes en Mentoring 
Circles voor studentes). 

 hebben een actieve rol op de jaarlijkse werkconferenties. 

 hebben een netwerk binnen het mbo-veld. 
 
Aanmelden voor het ambassadeursnetwerk kan bij de MBO Raad: Mirjam Hensels 
M.Hensels@mboraad.nl of Pia Deveneijns, P.Deveneijns@mboraad.nl.  
 
De volgende mbo-scholen zijn al aangesloten bij het ambassadeursnetwerk: Alfa-college, Deltion 
College, Horizon College, ROC van Amsterdam, ROC Leiden, ROC Midden-Nederland, ROC van 
Twente. 
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