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Aanleiding
x Het HBO-I streeft naar 

diversiteit en inclusiviteit in het 
algemeen en naar een verhoging 
van het aantal vrouwelijke ict-
studenten in het bijzonder. Na 
de veldraadplegingen in 
2015/2016, het succesvol 
opzetten van een vrouwelijke 
community rolmodellen HBO-i 
in 2017/2018 (in samenwerking 
met VHTO), is een basis gelegd 
om diversiteit en inclusiviteit te 
toetsen aan de producten van 
het HBO-i en te onderzoeken 
welke producten HBO-i 
aanvullend kan leveren



Project doel

x Het HBO-i faciliteert en brengt 
onderzoekers en onderzoeken bij elkaar op 
het gebied van genderbalance in de ict   

x Het HBO-i  toetst  domeinbeschrijving en 
bijbehorende beroepsillustraties op 
genderbalance met behulp van ict mindsets 

x Behoud en groei community van 
vrouwelijke rolmodellen

x Formele samenwerking met VHTO



Resultaat

x Ontwikkeling van toolkit voor: 
x 1. Huidige en toekomstige vrouwelijke 

rolmodellen. De toolkit bevat informatie en 
onderzoeksgegevens om meer meisjes en 
vrouwen enthousiast te maken voor een 
toekomst in de ict. 

x 2. HBO-i leden. Informatie over instroom, 
behoud en uitstroom,onderzoeksgegevens, 
genderscans, praktische tips en trucs voor open 
dagen en communicatie-activiteiten. 



Resultaat
x Onderzoek en toetsing nieuwe domeinbeschrijving, 

inclusief beroepsillustraties over genderbalance. 
Onderzoeksvraag: is de nieuwe domeinbeschrijving 
‘genderbalanced’ beschreven? 

x Continuering en uitbreiding community vrouwelijke 
rolmodellen. Dit houdt in: 

x Faciliteren van bijeenkomsten met vrouwelijke 
community rolmodellen en onderzoekers, 
waarbij de vrouwelijke rolmodellen thema’s en 
onderwerpen aandragen. De vrouwelijke ict
rolmodellen worden opgenomen in de landelijke 
database van Vhto (Spiegelbeeld), waardoor zij 
inzetbaar zijn voor activiteiten in gehele 
onderwijsketen



Expertisegroep
kick off

x Linda Derksen, VHTO
Projectcoördinator basisonderwijs en vo. Ervaring met ICT ster. 
Doorbreken genderstereotypering basisonderwijs. 

x Eva Metz, namens Kennismanagement  HBO-i. Gaat promotie-
onderzoek doen over genderbalance op het gebied van ict. 
“Waarom is er zo veel  onderzoek is en waarom niet heel veel 
resultaat”. 

x Tineke Haitsma, studie-adviseur bij De Haagse Hogeschool. Doet 
onderzoek bij HBO-ICT van De Haagse Hogeschool over 
communicatiestijlen van de opleiding voor aankomende 
studenten m.b.t. genderbalance. 

x Inge Strijker, lectoraat Windesheim. Onderzoek hoe we vrouwen 
kunnen behouden voor ICT. We onderzoeken de acties die 
hiervoor gedaan zouden moeten worden op opleidingen (richten 
ons in eerste instantie op HBO) en binnen bedrijven.

x Renée Prins, HBO-I / Jet-Net en vo-ho netwerk. Projectleider. 



Aan de slag, 
fase 1

x Expertise groep deelt onderzoeken en 
ervaringen ten gunste van HBO-i
toolkit/box op het gebied van 
genderbalance

x Expertise groep fungeert als koploper van 
het project. Learning by doing, een lerend 
netwerk.

x We gebruiken ieder HBO-i
activiteit/evenement om ons project 
aandacht te geven. 

x We richten een werkgroep op die bestaat 
uit leden van de expertisegroep en een 
tweetal (mannelijke) leden van het HBO-i. 

x We onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn voor een formele samenwerking met 
het Vhto. 

x Tineke gaat aan de slag met een script en 
offerte voor een filmpje waarin 
verschillende types (PCM model) 
geïnterviewd worden. Filmpje kan 
onderdeel uitmaken van de toolkit. 



Activiteiten 

x 27 september 2017 – Platformvergadering
x Presentatie project door Renée 

x Oproep voor deelname in projectgroep 

x 6 oktober 2017 – Stage- en Job Event WTC Rotterdam
x Vhto (Linda) regelt spreker voor Stage-event. Doelgroep: tweedejaars HBO – ICT studenten 

(jongens en meisjes). Inzicht over stereotyperingen en genderbalance. 

x Huidige community vrouwelijke rolmodellen wordt uitgenodigd

x Werven nieuwe rolmodellen 

x Renée zorgt voor informatievoorziening

x 30 november 2017 – Kijkje in de Keuken / docentendag
x Locatie: De Haagse Hogeschool  Delft

x Thema: genderbalance

x Spreker: Sandra van Steenvelt 

x Zorgen voor voorbeelden vanuit HBO-I leden:

x Onderzoeken van Inge en Tineke

x Community rolmodellen

x Dress Code van Anne Bartilla

x .


