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Inleiding 

Diversiteit in mbo techniek en ICT 
Speciaal voor het mbo is een programma ontwikkeld om de v/m-diversiteit in de techniek- en 
ICT-opleidingen te vergroten. Voor en door mbo-scholen is het programma ‘Meer meisjes in mbo 
Techniek’ opgezet en uitgevoerd van 2017 - 2020. VHTO heeft met financiering van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kennis en instrumenten ingebracht die scholen 
kunnen gebruiken bij het verhogen van de instroom van vrouwelijke studenten, het aanpassen 
van de manier van lesgeven en begeleiden om studentes te behouden en om hen voor te 
bereiden op een toekomst in de techniek en ICT1. In de drie jaar dat het programma is uitgevoerd 
zijn steeds meer mbo-scholen gaan deelnemen aan ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. Tien scholen 
waren betrokken in het startjaar 2017 en gedurende de gehele projectperiode zijn er scholen 
bijgekomen zowel in 2018 als in 2019. Eind 2019 zijn in het totaal 27 mbo-scholen meer of 
minder actief betrokken bij het programma. In deze rapportage noemen we de participerende 
scholen ‘projectscholen’. Dit om in de landelijke cijfers een vergelijking te kunnen maken met de 
‘niet-projectscholen’. ‘Niet-projectscholen’ zijn mbo-scholen die wel vrouwelijke studenten 
opleiden in techniek en ICT maar niet meedoen aan het programma. Ook maken we onderscheid 
tussen projectscholen die vanaf de start in 2017 participeren en scholen die na 2017 zijn gaan 
deelnemen. Tussen projectscholen die actief deelnemen en die met een meer volgende 
opstelling maken we geen onderscheid in dit monitorrapport.  
 
Onderling vergelijken 
De monitor is gedurende de programmaperiode jaarlijks uitgezet en daarmee is dit de derde 
monitorrapportage ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. De rapportage bestaat uit een kwantitatief 
deel en uit een activiteitenoverzicht van de scholen. Het doel van de monitorrapportage is om 
trends zichtbaar te maken en de scholen inzicht te geven in hun positie ten opzichte van andere 
scholen. Bovendien brengen we in beeld wat de aanknopingspunten en activiteiten zijn die de 
scholen kiezen om v/m-diversiteit te bevorderen. De rapportage ronden we af met een overzicht 
van publicaties en tools en met de uitkomsten van de evaluatie.  
De kwantitatieve gegevens over de instroom en diplomering van vrouwelijke studenten in 
techniek- en ICT-opleidingen zijn ontleend aan de database van de MBO Raad2. De keuze om een 
centrale database te gebruiken is gemaakt om de studentenaantallen in techniek en ICT van de 
scholen onderling te kunnen vergelijken. Een nadeel van deze keuze is dat scholen zich niet altijd 
herkennen in deze cijfers. De eigen cijfers zijn bij alle scholen gekoppeld aan de 
organisatiestructuur, met eigen indelingen van opleidingen in afdelingen en gebouwen.  
Het activiteitenoverzicht laat zien wat de strategieën en activiteiten zijn die de deelnemende 
mbo-scholen inzetten. Deze informatie is ontleend aan de eigen opgave van de scholen.  
Het aantal vrouwelijke studenten dat instroomt in mbo-techniek en ICT groeit. Deze groei is 
vooral zichtbaar bij de scholen die participeren in ‘Meer meisjes in mbo Techniek’.  
  

                                                 
1 Zie deel 3: Publicaties en instrumenten. 
2 SBB heeft per opleiding bepaald of deze bètatechnisch is. Deze indeling wordt jaarlijks geüpdatet. De gebruikte 

indeling is van januari 2019. Deze indeling is toegepast over de gehele periode 2017-2019; de aantallen kunnen 
daardoor afwijken van de eerdere monitor-rapportages.  
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1. Kwantitatieve gegevens 

 
Instroom vrouwelijke studenten  
 
Tabel 1 Instroompercentage vrouwelijke studenten in een mbo techniek- en ICT-opleiding  

 
% 
vrouwen 

% 
vrouwen 

% 
vrouwen 

% 
vrouwen 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Grafisch Lyceum Rotterdam 49% 48% 46% 43% 

MBO Utrecht 9% 7% 9% 16% 

Techniek College Rotterdam 11% 13% 11% 13% 

ROC van Amsterdam 10% 11% 11% 13% 

ROC van Twente 12% 11% 13% 12% 

ROC Midden Nederland 9% 11% 11% 11% 

mboRijnland 10% 11% 9% 11% 

Horizon College 7% 9% 10% 11% 

VISTA College 12% 11% 12% 11% 

Alfa-college 9% 9% 10% 10% 

ROC van Flevoland 7% 9% 7% 10% 

ROC Ter AA 10% 8% 7% 9% 

Scalda 10% 10% 8% 9% 

Curio 8% 9% 9% 9% 

Aventus 8% 8% 11% 9% 

ROC Friese Poort 8% 9% 9% 9% 

Drenthe College 10% 7% 7% 9% 

ROC Nijmegen 11% 7% 8% 8% 

Leidse instrumentmakers School 13% 5% 8% 8% 

Deltion College 7% 6% 9% 8% 

Koning Willem I College 6% 5% 6% 7% 

ROC Mondriaan 8% 5% 7% 7% 

Graafschap College 6% 6% 7% 6% 

ROC Kop van Noord-Holland 6% 5% 5% 6% 

Gilde Opleidingen 4% 5% 5% 5% 

STC-MBO College 4% 4% 5% 5% 

Regio College 1% 3% 3% 4% 

Projectscholen gemiddeld 10% 10% 10% 11% 

Landelijk gemiddeld 14% 14% 14% 14% 
 
In tabel 1 staan de projectscholen op volgorde van het percentage vrouwelijke studenten dat 
instroomt in het studiejaar 2019/20. Het laat zien bij welke scholen het aandeel van vrouwen in 
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de opleidingen het hoogst is. Het Grafisch Lyceum Rotterdam staat bovenaan en heeft bijna 
evenveel vrouwelijke en mannelijke studenten. Dit is een mbo-school die met allerlei opleidingen 
voor de creatieve industrie interessant is voor meisjes en jongens. Bij de afdeling 
Mediatechnologie met de technische ICT-opleidingen is het instroompercentage vrouwelijke 
studenten 3%. MBO Utrecht komt op de tweede plaats met 16% vrouwelijke studenten in 
2019/20. Op de derde plaats met een instroompercentage van 13%, komen het Techniek College 
Rotterdam en het ROC van Amsterdam. Het aandeel vrouwelijke studenten dat instroomt is bij 
deze scholen gestegen van 11% in 2018/19 naar 13% in 2019/20. Dit instroompercentage komt 
bijna overeen met het landelijk gemiddelde van 14%. De groeidoelstelling van een deel van de 
projectscholen is voldoen aan het landelijk gemiddelde.    
 
De gezamenlijke projectscholen hebben een gemiddeld instroompercentage van studentes van 
11%. Dat dit onder het landelijke gemiddelde is begrijpelijk. Scholen die al een diverse 
studentenpopulatie hebben, zoals sommige gespecialiseerde vakscholen, participeren niet in het 
programma ‘Meer meisjes in mbo Techniek’.  
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Tabel 2 Instroom aantal studentes in mbo techniek- en ICT-opleidingen 
 

 
aantal 
vrouwen 

aantal 
vrouwen 

aantal 
vrouwen 

aantal 
vrouwen 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Grafisch Lyceum Rotterdam 490 436 444 405 

Techniek College Rotterdam 302 345 311 356 

ROC van Amsterdam 214 242 288 318 

ROC van Twente 224 202 236 235 

ROC Midden Nederland 208 229 242 219 

mboRijnland 129 166 143 156 

Deltion College 120 124 170 154 

Curio 138 131 134 136 

Alfa-college 91 98 122 126 

Horizon College 72 82 111 117 

ROC Friese Poort 108 120 119 111 

Aventus 100 107 150 110 

VISTA College 125 122 116 110 

Koning Willem I College 75 77 93 102 

Scalda 82 95 70 83 

ROC Mondriaan 83 57 88 77 

ROC Nijmegen 79 57 62 62 

Drenthe College 64 41 39 52 

Graafschap College 42 44 65 47 

MBO Utrecht 21 18 29 45 

ROC van Flevoland 29 34 25 38 

Gilde Opleidingen 31 40 39 37 

ROC Ter AA 40 32 33 37 

STC-MBO College 33 31 33 31 

Regio College 6 14 14 26 

ROC Kop van Noord-Holland 21 13 15 15 

Leidse instrumentmakers School 9 4 7 8 

Projectscholen totaal 2936 2961 3198 3213 

Landelijk totaal 6233 6315 6475 6541 

 
 
In tabel 2 staan de projectscholen op volgorde van het aantal meisjes dat instroomt in het 
studiejaar 2019/20. Het Grafisch Lyceum Rotterdam, het Techniek College Rotterdam en het ROC 
van Amsterdam hebben niet alleen procentueel maar ook getalsmatig de grootste instroom van 
meisjes in techniek en ICT. Op de vierde en vijfde plaats staan ook hier het ROC van Twente en  
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ROC Midden Nederland met 235 respectievelijk 219 meisjes die een techniek- of ICT-opleiding 
begonnen zijn in het schooljaar 2019/20. 
MBO Utrecht heeft in aantal weinig studentes omdat het een relatief kleine mbo-school is die 
een beperkt aantal opleidingen aanbiedt. Hoewel bij het Grafisch Lyceum Rotterdam de meeste 
studentes instromen (405 studentes) neemt hun aantal al vier jaar op rij af. Er zijn vijf scholen 
waar het aantal vrouwelijke studenten al vier jaar achter elkaar toeneemt. Dit zijn het ROC van 
Amsterdam, het Horizon College, het Alfa-college, Koning Willem I College en het Regio College. 
Deze scholen realiseren een continue groei van het aantal studentes in techniek- en ICT-
opleidingen. 
 
De landelijke instroomcijfers laten een continue stijging zien (tabel 3). Het aantal studentes dat 
een techniek- of ICT-opleiding kiest, neemt in de programmaperiode toe met 308. Een groei van 
5% (van 6233 naar 6541). Het gaat nog niet om grote aantallen, maar de trend is positief. In tabel 
2 is duidelijk te zien dat de toename niet gelijk verdeeld is over de projectscholen. Tussen de 
scholen onderling zijn grote verschillen en ook per school kan het aantal vrouwelijke studenten 
dat een techniek- of ICT-opleiding kiest per studiejaar sterk wisselen.  
 
Tabel 3 Instroom aantal studentes in mbo-techniek en -ICT landelijk 
 

 
 
Om te zien waar de groei vandaan komt is gekeken of er een verschil is in de toename van het 
aantal studentes bij projectscholen en niet-projectscholen. In tabel 4 is het aantal vrouwelijke 
studentes dat instroomt in een techniek- of ICT-opleiding onderverdeeld naar projectscholen en 
niet-projectscholen. Duidelijk is dat de projectscholen de grootste instroomtoename van het 
aantal studentes realiseren. Bij de projectscholen is de groei 9% in vier jaar en bij de niet-
projectscholen is de groei 1%. Het is een evident verschil dat erop wijst dat aandacht voor 
genderdiversiteit terug te zien is in de instroomcijfers.   
 
 

6233

6315

6475

6541

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

instroom studentes
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Tabel 4 Instroom aantal vrouwelijke studenten naar wel/geen projectdeelname 
 

 Niet- 
projectscholen  

Projectscholen 

 aantal vrouwen aantal vrouwen 

2019/20 3328 3213 

2018/19 3277 3198 

2017/18 3354 2961 

2016/17 3297 2936 

Toename in 
4 jaar 

31 
 

277 
 

 
 
Tabel 5 Instroom aantal vrouwelijke studenten naar deelname  
 

 Projectschool  
2017 e.v. 

Projectschool na 
2017 

 aantal vrouwen aantal vrouwen 

2019/20 1649 1564 

2018/19 1653 1545 

2017/18 1451 1510 

2016/17 1387 1549 

Toename in 
4 jaar 

262 15 

 
In tabel 5 zijn de projectscholen uitgesplitst in scholen die al in het eerste programmajaar 
participeerden en/of een genderscan hebben uitgevoerd3 en scholen die minder lang aandacht 
besteden aan meisjes en techniek omdat ze in 2018 of 2019 zijn gaan deelnemen. Uit deze 
uitsplitsing komt naar voren dat de mbo-scholen die al langer participeren bijna de gehele 
instroomgroei van vrouwelijke studenten voor hun rekening nemen. Deze scholen realiseren 
85% van de toename van de instroom van vrouwelijke studenten in mbo techniek- en ICT-
opleidingen (tabel 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Zie bijlage 1 
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Tabel 6 Aandeel in de toename van het aantal vrouwelijke studenten in de periode  
2016/17-2019/20 

 

 
 
 
Binnen de sector ICT & Creatieve Industrie kiezen meisjes vooral de creatieve opleidingen.    
 
Een derde van alle vrouwelijke techniek- en ICT-studenten bij de projectscholen volgt een 
opleiding in de sector Techniek en Gebouwde Omgeving. 
 
Instroom verdeeld over sectoren  
Tabel 7 geeft een overzicht van de instroom per sector. Gekeken is naar de drie bètatechnische 
sectoren; de sector Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO), de sector Mobiliteit, Transport en 
Logistiek en Maritiem (MTLM), en de sector ICT en Creatieve Industrie (ICT & CI). In de kolom 
‘Overig’ staat het aantal studentes in techniekopleidingen die zijn ingedeeld bij de sectoren 
Handel, Specialistisch Vakmanschap en Voedsel, Groen en Gastvrijheid4. Ook studentes in 
bovensectorale techniekopleidingen5 zijn onder ‘Overig’ meegeteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Zie bijlage 2 
5 O.a. opleidingen Leidinggeven en Ondernemerschap op basis van vakmanschap en Entree-opleidingen 

10%

85%

5%

geen projectschool

projectschool 2017 e.v.

projectschool na 2017
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Tabel 7 Instroom aantal vrouwelijke studenten naar sector 
 

Studiejaar 2019/20 TGO MTLM ICT&CI Overig 

  
 aantal 
vrouwen 

aantal 
vrouwen  

aantal 
vrouwen  

aantal 
vrouwen  

Grafisch Lyceum Rotterdam     405   

Techniek College Rotterdam 146 7 50 153 

ROC van Amsterdam 96 4 114 104 

ROC van Twente 80 12 113 30 

ROC Midden Nederland 114 11 67 27 

mboRijnland 81 8 26 41 

Deltion College 47 11 79 17 

Curio 61 9 58 8 

Alfa-college 37 11 50 28 

Horizon College 27 6 75 9 

ROC Friese Poort 25 2 68 16 

VISTA College 51 3 45 11 

Aventus 50 2 31 27 

Koning Willem I College 54 6 34 8 

Scalda 39 1 27 16 

ROC Mondriaan 15 3 5 54 

ROC Nijmegen 13 1 31 17 

Drenthe College 15 6 20 11 

Graafschap College 21 1 12 13 

MBO Utrecht 33   12   

ROC van Flevoland 6   24 8 

ROC Ter AA 6   31   

Gilde Opleidingen 10 1 16 10 

STC-MBO College 12 19     

Regio College 13 2 4 7 

ROC Kop van NH 7 2 6   

Leidse instrumentmakers School 8       

Projectscholen totaal 1067 128 1403 615 

Verdeling projectscholen % 33% 4% 44% 19% 

Landelijk totaal 1676 200 3191 1474 

Verdeling landelijk % 26% 3% 49% 23% 
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Van de 3212 vrouwelijke studenten die in 2019/20 instromen bij de projectscholen kiest 33% een 
opleiding in de sector TGO, 4% in de sector MTLM en 44% volgt een mbo-opleiding in de sector 
ICT & CI. 19% stroomt in bij een techniekopleiding in een andere sector of bovensectoraal. 
Vergeleken met de landelijke verdeling over sectoren is bij de projectscholen de procentuele  
 
instroom in de sector TGO hoger, in de sector MTLM vergelijkbaar en in de sector ICT & CI lager. 
Voor de sector ICT & CI heeft dat te weer te maken met de vakscholen die opleiden voor de 
creatieve industrie en die niet deelnemen aan het programma ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ 
omdat de v/m-diversiteit geen probleem is. Het aandeel vrouwelijke studenten onder ‘Overig’ is 
op landelijk nievau hoger omdat hier de studentes meetellen die een techniekopleiding binnen 
de sector Voedsel, groen en gastvrijheid volgen aan een Agrarisch Onderwijs Centrum.  
 
Per school kan de verdeling heel anders zijn dan het gemiddelde percentage. Dit is afhankelijk 
van het opleidingsaanbod van de school. Niet alle projectscholen verzorgen onderwijs in de drie 
sectoren en scholen als de Leidse instrumentmakers School en het Grafisch Lyceum Rotterdam 
hebben een specialisme binnen één sector.  
Voor het aantal studentes in de sector TGO maakt het veel uit of een school de Analisten-
opleiding aanbiedt. De scholen met deze opleiding hebben vaak een hogere instroom van 
vrouwelijke studenten dan de scholen die deze opleiding niet hebben. Eén opleiding waar veel 
meisjes voor kiezen maakt al veel verschil in het aantal studentes dat instroomt in de sector. Bij 
de sector ICT & CI zien we iets vergelijkbaars. Meisjes kiezen veel vaker een opleiding in de 
creatieve industrie dan de technische ICT-opleidingen. Scholen die opleidingen op het gebied van 
communicatie, vormgeving en design aanbieden hebben daarom een hogere instroom van 
vrouwelijke studenten dan de scholen die alleen technische ICT-opleidingen verzorgen. De sector 
ICT & CI is in tabel 8 uitgesplitst in de technische en meer creatieve opleidingen6. Hier is zichtbaar 
dat van de 1403 studentes die in het studiejaar 2019/20 instromen 20% een ICT-opleiding kiest 
en 80% een CI-opleiding. In tabel 9 is de verdeling van studentes techniek en ICT over alle 
sectoren te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Zie bijlage 3 
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Tabel 8 Verdeling instroom vrouwelijke studenten binnen de sector ICT & CI 
 

Instroom 2019/20 
ICT-
opleidingen 

CI-
opleidingen 

      

Grafisch Lyceum Rotterdam 14 391 

Techniek College Rotterdam 25 25 

ROC van Amsterdam 33 81 

ROC van Twente 10 103 

ROC Midden Nederland 15 52 

mboRijnland 10 16 

Deltion College 16 63 

Curio 9 49 

Alfa-college 15 35 

Horizon College 17 58 

ROC Friese Poort 13 55 

VISTA College 12 33 

Aventus 7 24 

Koning Willem I College 7 27 

Scalda 9 18 

ROC Mondriaan 5 0 

ROC Nijmegen 8 23 

Drenthe College 9 11 

Graafschap College 3 9 

MBO Utrecht 7 5 

ROC van Flevoland 9 15 

ROC Ter AA 11 20 

Gilde Opleidingen 6 10 

STC-MBO College   0 

Regio College 4 0 

ROC Kop van NH 6 0 

Leidse instrumentmakers School     

Totaal projectscholen 280 1123 

Verdeling % 20% 80% 
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Tabel 9 Verdeling instroom vrouwelijke studentes 2019/20  
 
 

 
 
Het aantal vrouwelijke studenten dat een mbo-diploma techniek of ICT behaalt is de afgelopen 
jaren fors toegenomen.  
 
 
Gediplomeerde uitstroom  
Het aandeel van vrouwelijke studenten van alle techniek- en ICT-studenten die gediplomeerd 
uitstromen staat in tabel 10. De projectscholen staan op volgorde van dit percentage in het 
studiejaar 2018/19. Aangezien de studieduur per opleiding verschillend kan zijn en ook voor 
individuele studenten kan verschillen is er geen directe koppeling met het instroompercentage 
van eerdere jaren te maken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TGO
33%

MTLM
4%ICT

9%

CI
35%

Overig
19%

TGO

MTLM

ICT

CI

Overig
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Tabel 10 Gediplomeerde uitstroom percentage vrouwelijke studenten in mbo techniek- en ICT-
opleidingen 
 

Jaar van diplomering 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

  % vrouwen % vrouwen % vrouwen % vrouwen 

Grafisch Lyceum Rotterdam 46% 44% 54% 50% 

Techniek College Rotterdam 11% 11% 12% 13% 

ROC van Flevoland 10% 6% 12% 13% 

VISTA College 8% 9% 11% 13% 

ROC van Amsterdam 13% 14% 12% 10% 

ROC van Twente 9% 9% 10% 9% 

mboRijnland 8% 8% 9% 9% 

Scalda 6% 8% 7% 9% 

Leidse instrumentmakers School 11% 4% 11% 8% 

Horizon College 7% 8% 9% 8% 

ROC Midden Nederland 7% 8% 9% 8% 

ROC Friese Poort 5% 7% 9% 8% 

ROC Mondriaan 9% 11% 8% 8% 

Alfa-college 7% 9% 8% 8% 

Drenthe College 6% 8% 8% 8% 

Curio 7% 7% 8% 8% 

Aventus 5% 6% 8% 8% 

ROC Ter AA 5% 8% 5% 8% 

MBO Utrecht 8% 9% 5% 7% 

Deltion College 6% 7% 7% 6% 

Gilde Opleidingen 3% 4% 4% 6% 

Graafschap College 2% 4% 5% 5% 

ROC Kop van Noord-Holland 5% 7% 5% 4% 

STC-MBO College 4% 4% 4% 4% 

Koning Willem I College 4% 4% 3% 4% 

ROC Nijmegen 10% 9% 8% 3% 

Regio College 2% 2% 2% 2% 

Projectscholen gemiddeld  8% 9% 10% 9% 

Landelijk gemiddeld  11% 12% 13% 12% 
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Het aantal studentes dat met een diploma een mbo techniek– of ICT-opleiding verlaat is te 
zien in tabel 11. In vier jaar tijd is het aantal gediplomeerde vrouwelijke studenten 21% 
toegenomen. Dit is een landelijke trend die zowel bij de projectscholen als bij de ‘niet-
projectscholen’ te zien is. Er is echter geen relatie te leggen tussen deze positieve trend en 
deelname aan het programma ‘Meer meisjes in mbo Techniek’. Deze studentes zijn al voor de 
startdatum van het programma hun techniek- of ICT-opleiding gaan volgen. Het is interessant 
om het aantal gediplomeerde vrouwelijke studenten in de toekomst te blijven monitoren. 
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Tabel 11 Gediplomeerde uitstroom aantal vrouwelijke studenten in mbo techniek- en ICT-
opleidingen 
 

Jaar van diplomering 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

 
aantal 
vrouwen 

aantal 
vrouwen 

aantal 
avrouwen 

aantal 
vrouwen 

Grafisch Lyceum Rotterdam 332 398 631 388 

Techniek College Rotterdam 266 310 296 320 

ROC van Amsterdam 253 280 225 215 

ROC van Twente 153 169 196 179 

ROC Midden Nederland 121 143 168 166 

mboRijnland 104 108 124 137 

VISTA College 81 99 110 128 

Curio 116 120 120 127 

Deltion College 104 115 131 112 

Aventus 51 78 90 103 

ROC Friese Poort 64 93 117 102 

Alfa-college 63 99 85 92 

Scalda 50 61 63 80 

ROC Mondriaan 60 104 75 79 

Horizon College 55 68 70 78 

Koning Willem I College 56 56 47 65 

ROC van Flevoland 36 24 47 55 

Drenthe College 36 51 55 50 

Gilde Opleidingen 23 26 28 46 

Graafschap College 16 41 41 44 

ROC Ter AA 19 33 16 36 

STC-MBO College 29 29 29 33 

ROC Nijmegen 72 57 54 17 

ROC Kop van Noord-Holland 14 23 20 17 

MBO Utrecht 12 17 11 14 

Regio College 10 13 10 13 

Leidse instrumentmakers School 5 2 6 5 

Projectscholen totaal 2201 2617 2865 2701 

Landelijk totaal 4562 5187 5423 5523 
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2. Activiteiten mbo-scholen 

 
In het activiteitenoverzicht (tabel 12) is te zien welke focus de scholen aanbrengen om de 
v/m-diversiteit in hun techniek- en ICT-opleidingen te vergroten en welke activiteiten ze in het 
jaar 2019 ondernomen hebben. De gegevens zijn ontleend aan de eigen opgave van de 
scholen. 11 scholen hebben de monitorgegevens aangeleverd.  
 
Bij bijna alle scholen is de genderscan van VHTO het startpunt geweest voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten om draagvlak voor ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ te creëren. De 
genderscan is een 0-meting op basis waarvan de kansen en mogelijkheden voor meer 
genderdiversiteit per school in kaart gebracht zijn. Op basis van de aanbevelingen van VHTO 
hebben scholen eigen keuzes gemaakt en een plan van aanpak opgesteld om de diversiteit te 
bevorderen. Die zijn terug te vinden in het activiteitenoverzicht. 
  
Instroom en beeldvorming krijgen de meeste aandacht in de aanpak van scholen. Iedereen 
werkt aan een meer positieve, maatschappelijk relevante beeldvorming van het techniek- en 
ICT-onderwijs en organiseert activiteiten om vmbo-meisjes te interesseren voor de 
opleidingen. In 2019 ligt het hoofdaccent op het werken met vrouwelijke rolmodellen in alle 
wervingsactiviteiten en in de oriëntatieprogramma’s voor vmbo-leerlingen. Het werken met 
rolmodellen wordt bij enkele scholen al gemakkelijker om te organiseren omdat ze een 
alumninetwerk van gediplomeerde vrouwelijke studenten opbouwen. 
 
Meer scholen richten zich in 2019 naast instroombevordering ook op het onderwijsproces 
zelf. Deze scholen nemen ‘meisjes en techniek’ mee in onderwijsinnovaties zoals het 
ontwikkelen van een crossovers of in RIF-aanvragen. Een veilig leerklimaat en een 
schoolcultuur waar meisjes en jongens zich prettig voelen, heeft ook bij steeds meer scholen 
aandacht. Vaak begint dat door activiteiten te organiseren voor en met de vrouwelijke 
studenten en in gesprek te gaan over hun beleving van de schoolcultuur. De voorbereiding op 
de stage en genderbewuste stagebegeleiding krijgen meer aandacht in de opleidingen waar 
vrouwelijke studenten vaak de enige vrouw zijn in het stagebedrijf. Sommige scholen hebben 
een programma om het didactisch handelen van docenten in het algemeen te versterken 
terwijl bij andere scholen de bewustwording van genderstereotypen de insteek is om het 
genderbewustzijn in de techniek- en ICT-onderwijsteams te vergroten. 
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Tabel 12 Activiteitenoverzicht  
 

  

Alfa-
college Curio 

Deltion 
College 

Horizon 
College 

Koning 
Willem I 
College 

ROC van 
Amsterdam 

ROC Friese 
Poort 

ROC 
Midden 
Nederland 

ROC 
Mondriaan 

ROC 
van 
Twente 

Techniek 
College 
Rotterdam 

Instroom instroom % studentes 2017/18 9% 9%% 6% 9% 5% 11% 9% 11% 5% 11% 13% 

 instroom % studentes 2018/19 10% 9%% 9% 10% 6% 11% 9% 11% 7% 13% 11% 

 instroom % studentes 2019/20 10% 9%% 8% 11% 7% 13% 9% 11% 7% 12% 13% 

 is er een genderscan uitgevoerd  +    +    +    +    +     +    +    +    +    +   

 is er een plan van aanpak opgesteld  +    +    +     +    +    +    +     +    

Veranderstrategie beeldvorming techniek en ICT  +    +    +     +    +    +     +    +    +   

 instroom en werving  +    +    +    +    +    +     +    +    +    +   

 genderkennis vergroten  +    +    +     +      +     +    

 

genderinclusief lesgeven en 
begeleiden  +       +      +    +    +    

 onderwijsinnovatie    +    +    +    +    +      +    

 genderbewuste stagebegeleiding  +    +      +        +    

 

doorlopend LOB-programma vmbo-
mbo  +      +    +    +      +     

 leerklimaat en cultuur   +    +     +      +     +    

Sectoren TGO  +    +    +    +    +     +    +    +    +    +   

 MTLM   +    +    +       +    +    +    +   

 ICT&CI  +    +    +    +     +     +    +    +    +   

Activiteiten 2019 agenderen en aandacht richten     +          

 intern netwerk opzetten         +      

 opstellen plan van aanpak           +    

 kwaliteitsagenda opstellen   +            
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MissIT onderbrengen in House of 
Digital     +          

 

inzet studentes in vmbo-mbo 
techniekprogramma        +       

 crossover techniek -zorgverlening        +       

 

bewustwordingsactiviteiten 
docenten  +    +      +        +    

 

activiteiten voor en met vrouwelijke 
studenten  +    +      +    +       +    

 meidendag organiseren            +   

 inzet rolmodellen bij werving  +         +      +    

 

herzien flyers en 
voorlichtingsmiddelen         +     +    

 magazine techniek, positief framing      +         

Accent in 2019 
vrouwelijke rolmodellen in werving 
en onderwijs  +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    

 support studentes tijdens opleiding  +    +    +    +       +      

 

support docenten en 
studieloopbaanbegeleiders  +      +      +       
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3. Publicaties en instrumenten 

Onderstaande publicaties en instrumenten zijn binnen het programma ‘Meer meisjes in mbo 
Techniek’ ontwikkeld. Daarmee hebben mbo-scholen toegang tot relevante kennis over 
‘meisjes en techniek’ en kunnen ze gebruik maken van een aantal instrumenten en tools om 
met docenten te werken aan een genderinclusieve onderwijspraktijk en om vrouwelijke 
studenten te ondersteunen die een technische opleiding volgen.  
 
Profiel, vaktijdschrift voor docenten in duurzaam beroepsonderwijs – online, Minder uitval 
door betere stagebegeleiding; Pleidooi voor inclusieve begeleiding van studentes in mbo 
techniekopleidingen. M. te Stroete, D. Koeman, M. Vingerhoets, L. Bleijenberg, april 2020 
 
VHTO, De tien inzichten in gender en STEM, uitgave maart 2018 
 
VHTO, Kennisbasis mbo; Meer meisjes in mbo Techniek, 2019 
 
VHTO, Hier ben ik op mijn plek. Verkennende studie naar meisjes en vrouwen met een 
bètatechnische mbo-opleiding, maart 2019 
 
VHTO, Beter Behouden; online digitale praktijkwijzer voor docenten en 
studieloopbaanbegeleiders, 2019 
 
Toolbox ‘Meer meisjes in mbo Techniek’, inhoud:   
Genderscan voorbereiden en uitvoeren  
Zelfscan en checklist communiceren over techniek en ICT voor communicatieprofessionals van 
mbo-scholen 
Checklist voor een mbo doe-dag voor meisjes 
Mentoring circle voorbereiden en uitvoeren 
Alumninetwerk van mbo vakvrouwen opzetten en onderhouden 
Flyer voor mbo rolmodellen om zich aan te melden voor Spiegelbeeld, de online database van 
VHTO  
 
Meer informatie op: www.meermeisjesinmbotechniek.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meermeisjesinmbotechniek.nl/
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4. Evaluatie  

Aan de start van het programma ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ zijn zeven doelen 
geformuleerd die alle beleidsgebieden van de mbo-instellingen raken. Er is bewust gekozen 
voor deze omvattende aanpak, omdat alleen door tegelijkertijd aan de verschillende doelen te 
werken de instroom, het behoud en de doorstroom van meisjes in mbo techniek- en ICT-
opleidingen structureel verbeterd kan worden.  
 
Doelen 
 

 Aandacht voor gender in technische opleidingen wordt een vaste waarde binnen mbo-
scholen. 

 Voorlichtingsactiviteiten die een brede doelgroep aanspreken. 
 Doorvoeren van onderwijsvernieuwingen gericht op genderdiversiteit in technische 

mbo-opleidingen. 
 Realisatie van een genderinclusieve cultuur en didactiek 
 Inbedding van de aandacht voor genderdiversiteit in de reguliere 

studieloopbaanbegeleiding. 
 Proactieve support bij stages en entree op de arbeidsmarkt voor vrouwelijke 

studenten. 
 Genderdiversiteit in het mbo wordt in internationaal perspectief geplaatst. 

 
Nu de eerste programma-periode van drie jaar ten einde is kijken we terug op de resultaten 
die bereikt zijn. Dat de ambitie die in de programmadoelen is gelegd in dit korte tijdsbestek 
nog niet volledig gerealiseerd zijn, spreekt voor zich. Zowel in de Stuurgroep als in het 
Ambassadeursnetwerk is het programma geëvalueerd en is uitgesproken dat het noodzakelijk 
is de aandacht voor genderdiversiteit in techniek en ICT te continueren en verder te 
implementeren binnen de mbo-scholen. In dit evaluatieoverzicht bundelen we de bevindingen 
en geven we aanbevelingen voor dit vervolg op de mbo-scholen. Want er is nog genoeg te 
doen.  
 
Gebaseerd op de evaluatie komen we tot vijf aanbevelingen voor mbo-scholen:      
 

 Bewerkstellig (meer) bestuurlijk commitment en geef meer sturing aan de interne 
processen.   

 Werk samen met vmbo-scholen aan een oriëntatieprogramma mbo-techniek dat een 
vaste plek heeft in het curriculum van het vmbo. 

 Versterk de rol van de technische onderwijsteams bij het vergroten van v/m-
diversiteit, met name bij het ontwikkelen van contextrijke lesinhouden en het gebruik 
van didactische werkvormen.   

 Werk aan de professionalisering van docenten (gender- en gesprektrainingen). 
 Zorg voor plaatsing van vrouwelijke studenten bij stagebedrijven waar ze welkom zijn. 
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Bestuurlijk commitment 
De aandacht voor gender in techniek en ICT is toegenomen op de mbo-scholen. Meer 
personen binnen de scholen zijn actief als intern Ambassadeur of participeren in een intern 
netwerk ‘vrouwen en techniek’. Een groter draagvlak voor v/m-diversiteit is een belangrijke 
stap om echte veranderingen op gang te brengen. De genderkennis die nodig is om de 
motivatie voor verandering te vergroten is toegankelijk gemaakt voor mbo-scholen en zal 
verder verspreid moeten worden onder docenten en studieloopbaanbegeleiders.  
Maar motivatie en kennis zijn niet genoeg. De aandacht die besteed kan worden aan gender is 
ook een kwestie van beschikbare tijd en middelen. Scholen waar op bestuurlijk niveau het 
belang van genderdiversiteit in techniek en ICT onderkend wordt, hebben meer 
mogelijkheden en capaciteit tot hun beschikking.  
 
Vanzelfsprekende techniekoriëntatie 
Op bijna alle participerende scholen is aandacht besteed aan de voorlichtingsactiviteiten. 
Vrouwelijke rolmodellen worden ingezet op open dagen en bij promotieactiviteiten en 
voorlichtingsmaterialen zijn herzien of aangepast. Studentes, vrouwelijke docenten en 
technische vakvrouwen zijn hierdoor veel meer in beeld, niet meer incidenteel maar 
structureel. Toch is het meestal nog steeds de vrije keuze van individuele vmbo-leerlingen of 
ze zich gaan oriënteren bij de sectoren Techniek en ICT in het mbo. Hierdoor zijn er nog steeds 
grote aantallen meisjes die helemaal nooit kennismaken met de opleidingen in deze sectoren. 
Omdat techniek en ICT een steeds meer verweven zijn in alle beroepen, is het aan te raden 
om toe te werken naar een situatie waarin techniekoriëntatie voor alle vmbo-leerlingen 
vanzelfsprekend is.  
Opvallend is dat maar weinig projectscholen voorlichtingsactiviteiten apart voor meisjes 
organiseren terwijl bekend is dat in gescheiden groepen genderverwachtingen veel minder 
bepalend zijn. In gescheiden groepen voelen meisjes zich vrijer om te experimenteren. Het is 
daarom aan te bevelen een met kennis onderbouwde visie te ontwikkelen over wel/geen 
aparte activiteiten voor meisjes.  
 
Grotere rol voor docententeams 
Nog maar enkele projectscholen kiezen onderwijsvernieuwing als insteek voor het bevorderen 
van v/m-diversiteit. Er zijn plannen voor nieuwe opleidingen en keuzedelen met een 
maatschappelijke component, maar er worden nog geen nieuwe (crossover)opleidingen 
aangeboden waarmee een bredere groep jongeren voor techniek kiest. Ook de lesinhouden 
en de manier van lesgeven en begeleiden zijn nauwelijks veranderd. Hoewel bekend is dat de 
inhoud van opleidingen niet goed aansluit bij vrouwelijke studenten, lijkt dit in de praktijk 
moeilijk te veranderen. Om de onderwijsinhoud contextrijker en de didactische benadering 
interactiever te maken is het nodig dat onderwijsteams, en met name de vakdocenten, dit 
oppakken. Daarom is het belangrijk hun rol bij het bevorderen van v/m-diversiteit te 
versterken. 
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Selectie stagebedrijven 
Vrouwelijke studenten die in het mbo een techniek- of ICT-opleiding volgen worden nog niet 
altijd adequaat voorbereid op het functioneren in de technische bedrijfscultuur. Ook voor hun 
minderheidspositie in een jongensgroep op school is niet altijd evenveel aandacht. Docenten 
en stagebegeleiders stellen zich meestal op het standpunt dat ze vrouwelijke studenten op 
dezelfde manier benaderen als mannelijke studenten, terwijl het juist van belang is dat zij oog  
hebben voor de specifieke ervaringen van vrouwelijke studenten in een mannenomgeving en 
hen begeleiden bij het ontwikkelen van een professionele identiteit in een masculiene cultuur.  
Ook een goede match met het stagebedrijf is een belangrijke factor in de verdere 
loopbaankeuzes van vrouwelijke studenten. Veel meer dan nu het geval is kunnen 
stagebegeleiders aansturen op plaatsing bij een ‘vrouwvriendelijk’ stagebedrijf.  
 
Professionalisering van begeleiders 
Het is bekend dat het leerklimaat en de school- en bedrijfscultuur een belemmering kunnen 
zijn zowel bij de instroom van vrouwelijke studenten, als tijdens de opleiding en zelfs bij de 
uiteindelijke beroepskeuze na de opleiding. Op veel mbo-scholen weten begeleiders echter 
niet hoe vrouwelijke studenten het leerklimaat en de mannelijke cultuur beleven. Er is in de 
techniekteams sprake van een soort ongemak om gevoelskwesties en omgangsvormen te 
bespreken met vrouwelijke studenten. In sommige gevallen beschikken begeleiders niet over 
voldoende gespreksvaardigheden, maar meer in het algemeen kunnen we stellen dat het 
docenten vaak aan kennis ontbreekt over hoe ze rekening kunnen houden met de relevante 
verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van techniek en ICT. Gender- en 
gesprekstrainingen om de genderkennis en de soft skills van techniekdocenten te vergroten 
zouden een goede aanvulling zijn op het professionaliseringsaanbod van mbo-scholen. 
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Bijlagen  

 
Bijlage 1   
Projectscholen 2017 e.v.  
 
Alfa-college 
Curio 
Deltion College 
Horizon College 
mboRijnland 
ROC van Amsterdam 
ROC Friese Poort 
ROC Midden Nederland 
ROC Mondriaan 
ROC van Twente 
 
Bijlage 2   
Techniekopleidingen bij projectscholen overige sectoren  
 
Sector Handel 
Mode/maatkleding 
Woningstofferen 
Parketvloer leggen 
 
Sector Specialistisch vakmanschap 
Goud- en zilversmeden 
Juweliersbedrijf 
Uurwerktechniek 
Creatief vakmanschap 
Orthopedistische techniek 
Tandtechniek 
 
Sector Voedsel, groen en gastvrijheid 
Vers: vakmanschap en industrie 
Voeding 
Agro productie, handel en technologie 
Groene ruimte 
 
Bijlage 3  
Opleidingen ICT 
 
Software development 
ICT support 
IT systems and devices
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