
Meisjes maken kennis met beroepen in bèta, technologie en ICT

Wat is Girlsday? 
Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau 
meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om in samenwerking met 
bedrijven en scholen meisjes kennis te laten maken met bèta, 
techniek en ICT. Tijdens Girlsday openen vele bèta/technische  
en ICT-bedrijven en onderzoeksorganisaties hun deuren voor 
meisjes, waar zij deelnemen aan activiteiten die speciaal voor 
hen worden georganiseerd.

Waarom Girlsday?
VHTO geeft meisjes de kans zich breed te oriënteren op hun 
toekomstmogelijkheden. Girlsday laat meisjes de onontdekte 
wereld van bèta, techniek en ICT van dichtbij beleven. Ze mogen 
rondkijken bij bedrijven, kennismaken met (vrouwelijke) bèta/
technische professionals én zelf aan de slag.

Voor wie?
Van meubelmaker tot multinational, maar ook een technische 
of ICT-afdeling van een ziekenhuis of theater. Scholen kunnen 
meisjes (10-15 jaar) uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en 
de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs aanmelden.

Rol van VHTO
VHTO heeft een coördinerende rol, koppelt scholen aan bedrijven 
en stuurt instructie- en promotiemateriaal. VHTO fungeert  
als helpdesk en zorgt voor landelijke PR en publiciteit en een 
feestelijke kick-off van alle Girlsday-activiteiten in Nederland!
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Girlsday 2019 wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en TechniekTalent.nu

Ja, wij doen mee met Girlsday 2019!
  Meld uw school, bedrijf of onderzoeksorganisatie altijd  

aan via www.girlsday.nl.
  Geef aan of u al contact hebt met een bedrijf of school in 

uw regio of vraag VHTO de match tussen school en bedrijf 
te maken. 

   Bereid de Girlsday-activiteit goed voor.  
Handleidingen en tips voor het organiseren van Girlsday 
kunt u vinden op www.girlsday.nl.

Meer informatie en aanmelden? 
www.girlsday.nl

             /vhtoamsterdam
             @vhtoamsterdam
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