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Samenvatting 
Op dit moment volgen 343 studenten een opleiding op de afdeling motorvoertuigentechniek, hiervan 

is 4,7% vrouw. Er is dus geen evenwichtige balans tussen mannelijke studenten en vrouwelijke 

studenten. Het Deltion doet haar best om vrouwen voor de technische opleidingen te werven. 

Helaas, haken ook veel vrouwen af tijdens de studie of na het behalen van het diploma. Zij stappen 

dan over naar een atechnisch beroep. Ik wil het Deltion handvatten bieden om vrouwen te behouden 

in de techniek.  

Het is belangrijk dat er meer vrouwen naar de techniek komen, omdat teams met meer diversiteit 

beter presteren. Vanuit de literatuur zijn er een aantal factoren die invloed hebben op het 

overstappen van vrouwen naar een atechnische sector. Een aantal redenen waarom vrouwen 

afhaken zijn een gebrek aan zelfvertrouwen, te weinig rolmodellen en te weinig goedkeuring van 

collega’s. Mannen en vrouwen zijn in het werkveld niet gelijk aan elkaar. Dit blijkt uit het contact met 

docenten, studenten en collega’s.  

Naar aanleiding hiervan heb ik een aantal deelvragen opgesteld die ik beantwoord heb middels 

interviews met docenten, mannelijke studenten en vrouwelijke studenten. Daarnaast heb ik een 

enquête uitgezet voor vrouwen die al in de techniek werken.  

Aan de hand van de resultaten heb ik de volgende handvatten kunnen bieden aan het Deltion. 

Vrouwen moeten geplaatst worden op vrouwvriendelijke stageplekken. Deltion zal het gesprek 

moeten aangaan met de stagebedrijven, om te zorgen dat vrouwen en mannen gelijke kansen 

krijgen. Ook moet het zelfvertrouwen van vrouwen worden opgebouwd, zodat ze weerbaarder zijn 

tegen eventuele nare ervaringen. Op school hebben docenten en studenten meer genderkennis en 

gespreksvaardigheden nodig. Bij het werven van studenten liggen ook een aantal verbeterpunten om 

te zorgen dat vrouwen in de techniek blijven. Zo is het belangrijk dat school een beter beeld neer 

gaat zetten van de techniek. Ook is het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen meer worden ingezet.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Ik ga onderzoek doen naar het tekort aan vrouwen in de techniek, omdat ik op de afdeling van 

motorvoertuigentechniek weinig meiden zie. De meeste klassen bestaan uit jongens en er zijn maar 

een aantal meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek. Dit blijkt ook uit de cijfers. Op dit 

moment volgen 343 leerlingen de opleidingen bij motorvoertuigentechniek. Hiervan zijn er 16 vrouw. 

Het percentage vrouw op de opleiding motorvoertuigentechniek is 4,7%.  

Het tekort kan echter niet alleen worden opgelost door het werven van vrouwelijk studenten in de 

techniek. Een groot deel van de oplossing ligt bij het behouden van vrouwen in de technische 

branche in het werkveld en bij de technische opleidingen. Veel meiden haken af van hun technische 

opleiding.  

In het werkveld is er ook een tekort aan vrouwen. De studenten van de opleiding 

motorvoertuigentechniek lopen stage bij autogarages. De docenten voeren stagebezoeken uit bij de 

studenten. Ik mocht vaak mee naar stagebezoeken. Ik zag dat we geen vrouwelijke studenten 

hebben bezocht bij hun stages. Ook zag ik geen vrouwelijke automonteurs in de garages.  

1.2 Context 
Naar aanleiding van mijn waarnemingen ben ik in gesprek gegaan met de opleidingsmanager van de 

afdeling motorvoertuigentechniek. Zij vertelde dat de opleiding zich voornamelijk bezig houdt met 

het werven van vrouwelijke studenten voor de opleiding. Binnen het Deltion hebben er 

vergaderingen plaatsgevonden over het werven en behouden van vrouwelijke studenten binnen de 

motorvoertuigen. 

Het Deltion richt zich nu voornamelijk op het werven van vrouwelijke studenten. Dit doen zij nu 

middels rolmodellen bij open dagen, bij voorlichtingen en bij reclamefoto’s. Daarnaast hebben zij ook 

de verwoording van doelen in reclamefolders aangepast. Dit lijkt langzaam zijn vruchten af te 

werpen, want er zijn meer meiden schrijven zich in bij de opleiding motorvoertuigentechniek. Echter 

haken veel meiden af van hun technische studie. Het Deltion heeft geen handvatten om ervoor te 

zorgen dat vrouwelijke studenten afhaken. Daarom wil ik onderzoeken welke handvatten ik het 

Deltion kan bieden om meer vrouwelijke studenten te behouden op het Deltion. 

Mijn opleidingsmanager was daarom blij om te horen dat ik onderzoek ging doen naar dit 

onderwerp. Daarentegen klinken collega’s minder enthousiast. Dit komt omdat er al meerdere 

(landelijke) initiatieven zijn geweest om meer meiden naar de techniek te trekken.  

1.3 Doelstelling 
Het doel van mijn onderzoek is dat ik de opleidingen motorvoertuigentechniek meer handvatten kan 

bieden om vrouwen te behouden op de technische opleidingen. Dit heeft tot doel dat er meer 

vrouwen een technische opleiding met succes afronden en het werkveld ingaan. Zodat er een betere 

balans komt tussen de twee seksen binnen de motorvoertuigentechniek.  

1.4 Relevantie 
Het onderzoek is dus zeker relevant voor het Deltion, omdat ik hen na mijn onderzoek concrete 

handvatten kan bieden om meer meiden binnen motorvoertuigentechniek te behouden. Daarnaast 

zullen de handvatten niet alleen toepasbaar zijn bij motorvoertuigentechniek. De handvatten zullen 

ook toegepast kunnen worden bij andere technische opleidingen binnen het Deltion. Daardoor is het 

onderzoek voor iedereen binnen de technische beroepen op het Deltion relevant.   



2. Theoretisch kader 

2.1 Het tekort aan vrouwen in de techniek 
Van alle mensen die werkzaam waren binnen de techniek was in 2021 14% vrouw (Techniekpact, 

2021). Ook als we kijken naar de Solvay-conferenties met alle bekende wetenschappers, zien we daar 

bij de eerste edities geen bekende vrouwelijke wetenschapper (Marage, 2019). Pas bij de vijfde editie 

van de Solvay-conferenties in 1927 zien we één vrouwelijke wetenschapper, Marie Curie. 

Maar het aandeel vrouwen in de techniek stijgt wel volgens 

Techniekpact (2021). Het Techniekpact biedt informatie over de 

technische arbeidsmarkt en over de opleidingen. Zo is in het 

eerste kopje te zien dat er een stijging is in het aantal personen 

dat in de technische branche werkt. Belangrijk hierbij is dat het 

aantal vrouwen dat kiest voor de technische branche met 39,5 % 

gestegen is. Het aantal mannen dat kiest voor een technisch 

beroep is met 9,2 % gestegen. Het aandeel van vrouwen in de 

techniek neemt daardoor ook toe, zoals hiernaast te zien is in de 

grafiek.  

 

2.2 Wat zijn de oorzaken van het tekort aan vrouwen in 

de techniek? 
Microsoft (2018) heeft een onderzoek uitgevoerd in 12 verschillende landen naar het tekort aan 

vrouwelijke studenten in de STEM vakken. STEM staat hierbij voor Science, Technology, Engineering 

en Mathematics, ookwel bètavakken in het Nederlands. Het probleem ligt volgens STEM in het 

onderwijs en het werkveld.  

In Nederland krijgen meiden als ze gemiddeld 11,4 jaar zijn interesse in STEM. Maar meiden verliezen 

tussen hun 15e en 16e levensjaar hun interesse in deze vakken. Zij kunnen zich niet voorstellen dat zij 

ook wetenschappers, engineers en ICT experts kunnen worden. Sommige vrouwelijke studenten 

krijgen daarna toch weer interesse in STEM, maar dat is heel zeldzaam.  

Per land verschilt de oorzaak waarom meiden geen interesse hebben in STEM. Een aantal oorzaken 

zijn een gebrek aan zelfvertrouwen, een tekort aan rolmodellen of goedkeuring van collega’s. 

Meiden en jongens worden anders behandeld in STEM, waardoor het zelfvertrouwen van meiden 

daalt.  

Er zijn vijf factoren die meespelen in de interesse van meiden in STEM. Eén van de factoren is 

vrouwelijke rolmodellen. Er zijn te weinig vrouwelijke rolmodellen. Zouden zij er meer zijn, dan zullen 

meiden eerder geneigd zijn om voor STEM te kiezen. Ook hebben meiden te weinig praktijkervaring. 

Hoe meer ervaringen uit de praktijk en vaker met je handen werken tijdens de studie, beïnvloedt de 

interesse van meiden voor STEM positief. Ook zouden meiden graag zien dat ze meer aangemoedigd 

worden door docenten en mentoren voor STEM, dat gebeurt volgens hen nu te weinig. Daarnaast 

zien veel meiden het nut van STEM in het dagelijks leven niet. Ook willen meiden meer zekerheid 

over gelijkheid. Daarnaast zijn er nog veel andere factoren die een rol spelen. Als er aan deze 

factoren gewerkt wordt, zouden meer meiden in de techniek blijven aldus Microsoft (2018). 

 



Ook Endedijk, M. heeft in 2010 een onderzoek gedaan naar het aantrekken en behouden van 

vrouwen in de techniek. Van de deelnemers aan het onderzoek waren er 37% vrouwelijke studenten 

van bètastudies, 6% vrouwen die in de technische branche werken en 22% vrouwelijke oud-

studenten van een technische opleiding. Vrouwen kiezen minder vaak dan mannen voor een 

technische studie. Daarnaast stromen ze ook sneller af, dat komt door de genderstereotypen. 

Mannen zouden volgens dit stereotype beter zijn in STEM-competenties. Ook verdienen vrouwen 

minder. Vrouwen voelen zich daardoor beoordeeld in hun professionaliteit.  

2.3 Waarom haken vrouwen af tijdens hun technische studie? 
Het studiesucces hangt volgens Kaiser & Kolster (2016) af van de integratie van meiden op de 

opleiding. Integratie kunnen we op twee gebieden bekijken: sociale integratie of academische 

integratie. Sociale integratie gaat om het contact met de docenten en studenten. Het gaat hier om de 

sfeer binnen de klas.  

Academische integratie gaat over of de kennis en vaardigheden van de student aansluiten bij de 

verwachtingen van de opleiding en om de verwachtingen van de student over de studie. Naast de 

cognitieve vaardigheden van de student zijn vaardigheden als motivatie, zelfinzicht, nieuwsgierigheid 

en zelfregulatie ook factoren die meespelen in het studiesucces.  

2.4 Wat levert het oplossen van het tekort aan vrouwen in de techniek op? 
Een betere balans zorgt voor meer diversiteit en inclusie. Wanneer er een combinatie van mannen en 

vrouwen in het werkvlak is zorgt dit voor productievere uitkomsten. Omdat vrouwen visie-

ontvankelijker zijn. Ze staan meer open voor meningen van anderen, waardoor er beter overlegd kan 

worden. Daarnaast zijn vrouwen secuurder, wat ten goede komt bij precieze klussen in de 

motorvoertuigentechniek. Als er meer vrouwen behouden kunnen worden binnen de techniek, zorgt 

dit voor een diverser team en zorgt dat voor betere prestaties volgens carrière.nu (2019) en Voort 

(2021).  

Het tekort aan vrouwen in de techniek leidt naast een tekort aan diversiteit 

en inclusie ook tot vooroordelen over de technische beroepen. Vrouwen 

voelen zich onwelkom tussen alle mannen in de techniek. Bovendien 

isoleren vrouwen zich als ze wel in de techniek gaan werken (Jamieson, 

2018). Dit heeft gevolgen voor de loopbaan van vrouwen. Als vrouwen dan 

voor een technische opleiding hebben gekozen is het nog de vraag of ze de 

studie afronden en het werkveld ingaan. De meeste vrouwen gaan 

uiteindelijk toch in een andere branche werken, dan waar ze met hun 

technische opleiding voor gestudeerd hebben (CBS & SCP, 2020).  

2.5 Wat kunnen we doen om het tekort op te lossen? 
Om het tekort aan vrouwen in de techniek op te lossen geeft Microsoft een aantal concrete tips voor 

de politiek, onderwijs en werkveld. De docenten zouden kunnen zorgen voor nieuwe technologieën 

om meiden meer te prikkelen voor STEM. Ook zouden er toekomst-bestendige leerprogramma’s 

moeten komen, zodat docenten technologie gemakkelijker kunnen toepassen in hun lessen. Ook 

zouden de lessen praktischer moeten worden, om te zorgen dat studenten meer praktijkervaring 

opdoen. Daarnaast helpt het als er gender-neutrale klassen zijn, zodat meiden dezelfde kans krijgen 

als jongens. Deze handvatten zouden in het onderwijs moeten helpen om te zorgen dat meiden 

geprikkeld worden voor STEM. Meiden van deze tijd hebben wel het gevoel dat zij de eerste 

generatie zijn waar vrouwen evenveel kunnen als mannen. Echter heerst nog wel de angst dat zij 

alsnog ongelijk behandeld zullen worden.  



Vrouwen in de techniek (2020) heeft een community opgericht voor vrouwen in de techniekbranche. 

Zij willen op deze manier meiden werven voor de techniekbranche en het tekort aan vrouwen in de 

techniek oplossen. De doelgroep die ze willen bereiken zijn vooral de ouders van de kinderen die 

straks een keuze moeten maken. Kinderen van 12 zijn namelijk nog niet bezig met hun toekomstige 

baan, maar ze beginnen rond die leeftijd al wel met een richting kiezen. De community wil, 

voornamelijk via social media, jongeren bereiken door filmpjes en foto's te plaatsen. Ook zal deze 

community een aantal evenementen per jaar organiseren om meer vrouwen in de techniek te 

krijgen. Ook het onderwijs organiseert evenementen om meiden naar techniek te trekken. Naast 

Vrouwen in de techniek zijn er nog vele andere initiatieven die zich voor hetzelfde doel inzetten.  

2.6 Meer meiden in het technische MBO 
Het Deltion doet vooral zijn best om studenten te werven voor de technische opleidingen. Helaas 

haken er ook veel meiden af van de technische opleiding. De meiden haken af bij de overgang van 

vmbo naar het mbo, tijdens/na het eerste jaar op het mbo of na het behalen van hun diploma (VHTO 

Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, 2018).  

Meiden lijken minder plezier te halen uit de techniek, waardoor ze dus afhaken. Cultuur en 

opvoeding spelen een grote rol voor de beroepskeuze van meiden. Door de huidige cultuur en 

opvoeding krijgen ze een lager zelfbeeld t.o.v. de techniek en onderschatten ze zichzelf. Met als 

gevolg dat ze zichzelf niet in de techniek zien werken. Om te voorkomen dat meiden afhaken, moet 

ervoor gezorgd worden dat we de stereotypebeelden doorbreken en het onderwijs genderinclusief 

wordt. Meiden moeten zich thuis gaan voelen in de techniek.  

VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta /techniek (2020) heeft een programma 

opgericht waarin aandacht geschonken wordt voor het behouden van meer meiden in de techniek. 

Het programma heet ‘’Meer meisjes in mbo techniek’’ en er worden daarin 5 aanbevelingen gedaan 

voor het behouden van meiden in de techniek.  

Er is meer kennis en motivatie nodig om veranderingen teweeg te brengen in de man-

vrouwverdeling in mbo techniek. Als men meer kennis krijgt over het probleem, zullen mensen meer 

motivatie krijgen om te werken aan het probleem. Om grotere veranderingen teweeg te brengen 

zullen scholen vooral op bestuurlijk niveau het belang van genderdiversiteit moeten inzien.  

Daarnaast is het belangrijk dat het oriënteren binnen de technieksector vanzelfsprekender wordt. 

Hierbij is het structureel inzetten van vrouwelijke rolmodellen binnen de techniek essentieel. Ook is 

het belangrijk om te kijken naar gescheiden techniekdagen voor beide geslachten. Door de 

techniekdagen gescheiden te organiseren, zal ervoor gezorgd worden dat meiden minder 

genderverwachtingen hebben en dus vrijer kunnen oriënteren en experimenteren.  

Om ervoor te zorgen dat meiden zich meer welkom voelen in de klas is het nodig om de inhoud van 

het onderwijs aan te passen. De opleiding zou volgens VHTO Landelijk expertisebureau 

meisjes/vrouwen in bèta /techniek (2020) te weinig aansluiting voor meiden. De vakken zouden 

contextrijker en interactiever moeten worden. Vakdocenten spelen dus ook een erg belangrijke rol 

voor een betere man-vrouwverdeling op de technische opleidingen.  

Daarnaast speelt stage ook een grote rol. De meiden moeten zich prettig voelen op stage. Ze moeten 

dus op ‘’vrouwvriendelijke’’ stagebedrijven geplaatst worden. Daarnaast is het belangrijk dat 

docenten en stagebegeleiders erkennen dat meiden specifieke situaties (zullen) ervaren in een 

mannenomgeving.  



Veel docenten zijn nu niet op de hoogte van ervaringen die meiden opdoen op hun technische 

opleiding. Volgens VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta /techniek (2020) komt 

dit door een tekort aan genderkennis en gespreksvaardigheden. Door hier meer aandacht aan te 

besteden, zou het leerklimaat bevorderen.  

  



3. Probleemstelling en onderzoeksvraag 

3.1 Probleemstelling 
Uit het theoretisch kader is gebleken dat het tekort aan vrouwen bij de afdeling 

motorvoertuigentechniek een probleem is. Het Deltion zet zich nu voornamelijk in voor het werven 

van vrouwelijke studenten. Het probleem waar het Deltion mee kampt is het behouden van de 

vrouwelijke studenten op de opleiding motorvoertuigentechniek. Ik zal het Deltion m.b.v. mijn 

onderzoek handvatten bieden om meer vrouwen op de opleiding motorvoertuigentechniek te 

behouden. Op deze manier zal er een betere verhouding zijn tussen de twee seksen op de opleiding 

motorvoertuigentechniek.  

3.2 Hoofdvraag 
Het probleem leidt tot de volgende hoofdvraag: 

- Welke handvatten kan ik aan het Deltion bieden om meer vrouwen op de opleidingen 

motorvoertuigentechniek van het Deltion te behouden? 

3.3 Deelvragen 
Om goede handvatten te kunnen bieden zal ik de oorzaken van het verzuim van vrouwen bij de 

opleiding motorvoertuigentechniek gaan onderzoeken. Daarvoor wil ik contact met mannelijke 

studenten, vrouwelijke studenten en docenten van de opleiding motorvoertuigentechniek. Zij 

kunnen mij vertellen welke oorzaken volgens hen een rol spelen in het verzuim. Daarnaast zou ik 

graag in contact willen komen met vrouwen uit het technische werkveld om hen te vragen waarom 

zij denken dat vrouwen afhaken. Door deze vragen te beantwoorden kan ik de oorzaken over 

waarom vrouwelijke studenten afhaken goed in kaart brengen. Zo kan ik oplossingsgericht aan de 

slag en goede handvatten bedenken om meer vrouwelijke studenten te behouden op de technische 

opleidingen.  

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, stel ik de onderstaande deelvragen op.  

1. Waarom, volgens mannelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

2. Waarom, volgens vrouwelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

3. Waarom, volgens docenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

4. Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke studenten bij 

technische opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische vakgebied 

werken? 



4. Opzet onderzoek 

4.1 Methode 
Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden gebruik voor de deelvragen verschillende 

methoden om de resultaten te verzamelen en verwerken.  

 

Voor de deelvragen ‘’ Waarom, volgens mannelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de 

opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’ en ‘’Waarom, volgens vrouwelijke 

studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion 

in Zwolle?’’ zal ik zoals vernoemd in de deelvragen mannelijke en vrouwelijke studenten in een 

groepsinterview ondervragen. Daarnaast zal ik voor de deelvraag ‘’Waarom, volgens docenten, 

haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’ 

docenten ondervragen die mentor zijn (geweest) of BPV-bezoeken uitvoeren. Een 

semigestructureerd interview biedt bij deze drie deelvragen de kans om een diepgaand beeld te 

krijgen van de meningen en ervaringen. Daarnaast biedt het houvast om de vragen te stellen die we 

nodig hebben om deze deelvraag te kunnen beantwoorden. De resultaten van de interviews zal ik 

vergelijken. De analysemethode ‘’Horizontaal vergelijken’’ zal zich hier het best voor lenen. 

 

Voor de vraag: ‘’ Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke studenten 

bij technische opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische vakgebied werken?’’ is 

er een breed scala aan vrouwen in de techniek nodig. Ik wil namelijk ook vrouwen die niet persé op 

het Deltion gestudeerd hebben vragen naar hun meningen en ervaringen. Dit zal ik doen middels een 

enquête, omdat ik dan de meeste mensen zal bereiken. De enquête zal gedeeld worden via de 

community Vrouwen in de techniek (https://techniekvrouwen.nl/). In de enquête zullen zowel open 

als gesloten vragen gesteld worden. De gesloten vragen zal ik verwerken middels cirkeldiagrammen 

of histogrammen. De open vragen zal ik in de vorm van een lijst gaan verwerken en analyseren. Dit 

omdat ik dan een goed overzicht heb van de resultaten en ze daardoor goed kan vergelijken.  

 

  

https://techniekvrouwen.nl/


4.2 Onderzoeksgroep 
Om de deelvraag ‘’Waarom, volgens docenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’ te beantwoorden interview ik twee docenten 

die mentor zijn of bpv-bezoeken doen. Mentoren zullen al een aantal keer meegemaakt hebben dat 

vrouwelijke studenten afhaken van de technische studies. Zij kunnen mij het beste vertellen waarom 

vrouwelijke studenten afhaken, omdat zij het overstaptraject van studenten begeleiden. Studenten 

gaan het overstaptraject doen op het moment dat ze hun huidige studie niet meer willen doen en 

dus willen overstappen naar een andere opleiding. Het werkveld kan ook invloed hebben op het 

studiesucces van de student. Mentoren gaan op stagebezoek bij de studenten. Zij krijgen dus ook een 

goed beeld van de werkplek van de student op dat moment. Daarnaast wil ik de docenten vragen 

naar hun observaties in het klaslokaal. Ik wil hen vragen naar de sfeer in het lokaal, omdat de sfeer 

op de opleiding volgens de theorie ook bepalend is voor het afronden van de opleiding.  

 

Studenten kunnen mij het beste vertellen over de sfeer op de opleiding en binnen het werkveld. 

Doen zich echt situaties voor waarin het zelfvertrouwen van meiden in hun carrière verdwijnt? Zo ja, 

wie veroorzaken dit dan? De studenten zullen me hier antwoord op geven. Om de deelvragen 

‘’Waarom, volgens vrouwelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’ en ‘Waarom, volgens mannelijke studenten, 

haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’ 

te beantwoorden zal ik dus vrouwelijke en mannelijke studenten middels een groepsinterview 

ondervragen. Ik interview 2 jongens individueel van de opleidingen motorvoertuigentechniek. Ook 

zal ik twee meiden van de opleiding motorvoertuigentechniek interviewen. Door de studenten 

individueel te interviewen zal een veilige sfeer ontstaan, waarin de studenten hun eerlijke mening 

kunnen geven. Groepjes zouden ervoor kunnen zorgen dat de mening van de studenten veranderd, 

vanwege de sfeer en de groepsdynamiek. Dit wordt door individuele interviews voorkomen.  

 

Om de vraag ‘’ Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke studenten 

bij technische opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische vakgebied werken?‘’ te 

beantwoorden zal ik vrouwen ondervragen die voor een technisch beroep gekozen hebben. Hun 

mening is erg belangrijk, omdat zij mij kunnen vertellen waarom zij denken dat vrouwelijke 

studenten afhaken. Ook kunnen zij mij vertellen hoe hun omgeving, docenten en het werkveld op 

hen reageren. Daarom wil ik een enquête delen via de community Vrouwen in de techniek 

(https://techniekvrouwen.nl/). Via dit platform kunnen we veel vrouwen uit de techniek vragen naar 

hun meningen en ervaringen. 

 

   

https://techniekvrouwen.nl/


4.3 Instrumenten 
De vraag ‘’Waarom haken vrouwen af bij de opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in 

Zwolle?’’ wordt beantwoord middels semigestructureerde, individuele interviews met studenten en 

docenten. De vraag ‘’Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke 

studenten bij technische opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische vakgebied 

werken?’’ zal ik beantwoorden middels een enquête. De enquêtes en interviews zullen we zelf 

ontwikkelen. Hieronder staat een operationaliseringsschema voor een opzet.  

Deelvraag Kernbegrip Deelaspecten Indicatoren Vraag/item in instrument 

- Waarom, volgens 

mannelijke studenten, 

haken vrouwelijke 

studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op 

het Deltion in Zwolle? 

- Waarom, volgens 

vrouwelijke studenten, 

haken vrouwelijke 

studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op 

het Deltion in Zwolle? 

- Waarom, volgens docenten, 

haken vrouwelijke 

studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op 

het Deltion in Zwolle? 

Studie-
succes 
(Kaiser & 
Kolster, 
2016) 

Sociale 
integratie  

Contact met 
medestudenten 

Hoe is het contact tussen de 
klasgenoten met de vrouwelijke 
studenten? 
 
Wat is de verhouding tussen 
meiden en jongens? 
 
Sluit de kennis van de 
vrouwelijke studenten aan bij de 
benodigde kennis voor de 
studie? 
 
Hebben de vrouwelijke 
studenten genoeg motivatie en 
zelfinzicht voor de opleiding? 

Samenstelling van 
de groep 

Academische 
integratie 

Aansluiten van 
verwachtingen van 
kennis bij de 
opleiding 

Motivatie 

Zelfinzicht 

Welke oorzaken spelen mee bij 

het afhaken of behouden van 

vrouwelijke studenten bij 

technische opleidingen volgens 

vrouwen die met succes in een 

technische vakgebied werken? 

 

Studie-
succes 
(Kaiser & 
Kolster, 
2016)  
 
Werkveld 
(Vrouwen in 
de techniek, 
2020) 

Sociale 
integratie 

Contact met 
medestudenten en 
collega’s  

Hoe is het contact tussen de 
klasgenoten en collega’s? 
 
Wat is de verhouding tussen 
meiden en jongens? 
 
Sluit de kennis van de 
vrouwelijke studenten aan bij de 
benodigde kennis voor de 
studie? 
 
Hebben de vrouwelijke 
studenten genoeg motivatie en 
zelfinzicht voor de opleiding? 
 
Spelen de bovengenoemde 
factoren volgens u een rol in het 
verzuim van vrouwelijke 
studenten bij technische 
opleidingen? 

Samenstelling van 
de groep van 
collega’s of 
klasgenoten 

Academische 
integratie 

Aansluiten van 
kennis bij de 
opleiding 

Intrinsieke 
motivatie 

Zelfinzicht 



4.4 Validiteit en betrouwbaarheid 

Validiteit 
Om te zorgen dat ik de juiste vragen stel in de instrumenten en de vraagstelling correct is. Maak ik 

o.a. gebruik van een semigestructureerd interview. Hierbij heb ik van tevoren een aantal vragen 

bedacht. Hierbij moet ik erop letten dat de vragen open en niet sturend zijn. Ik maak gebruik van een 

semigestructureerd interview, zodat ik bij eventuele miscommunicatie de vraag kan verhelderen. 

Daarnaast zal ik de interviewvragen al eens voorleggen aan een collega om ervoor te zorgen dat de 

vraagstelling klopt.  

Bij de enquête is het nog meer van belang dat de vraagstelling kloppend is. De vragen moeten 

opnieuw open en niet sturend zijn. Om te voorkomen dat de vragen niet correct verwoord zullen zijn, 

zal ik de vragen voorleggen aan een collega. Zij/hij kan de enquête dan al eens voor mij invullen. Op 

deze manier zorg ik ervoor dat eventuele miscommunicatie opgelost wordt, voordat ik de enquête 

echt zal afnemen. Door contact op te nemen met de belanghebbenden, kan ik ook zorgen dat het 

onderzoek democratisch wordt gevalideerd (van der Donk & van Lanen, 2020).  

Daarnaast maak ik ook gebruik van resultaatvaliditeit (van der Donk & van Lanen, 2020). Het 

onderzoek zal leiden tot bruikbare handvatten die de technische opleidingen op het Deltion kunnen 

toepassen om meer vrouwen te behouden. Dit verhoogt de validiteit, omdat ik weet waar ik naar toe 

moeten werken en dit duidelijk voor ogen houd.  

Betrouwbaarheid 
Hoe meer metingen, hoe groter de betrouwbaarheid. Om de betrouwbaarheid van mijn onderzoek 

te vergroten, zal ik zo veel mogelijk enquêtes afnemen. Daarnaast wil ik ook meerdere interviews 

doen voor de deelvraag: ‘’ ‘’Waarom haken vrouwen af bij de opleiding motorvoertuigentechniek op 

het Deltion in Zwolle?’’. Voor deze deelvraag heb ik drie doelgroepen: vrouwelijke studenten, 

mannelijke studenten en docenten. Ik zal 2 docenten interviewen, 2 mannelijke studenten en 2 

vrouwelijke studenten.  

Daarnaast is het belangrijk dat de doelgroepen hun eerlijke mening durven te geven. Er moet tijdens 

het interview gezorgd worden voor een veilige sfeer. Hierbij is het belangrijk dat degene die de 

interviews afneemt een neutrale houding aanneemt en niet oordeelt over het antwoord van de 

geïnterviewde. Voor de deelnemers van de enquête zal ook duidelijk moeten worden dat de enquête 

naar hun eigen mening/ervaring moet worden ingevuld. Door individueel de interviews af te nemen, 

wordt de veilige sfeer verbeterd.  

Ook is het belangrijk dat de tijd genomen mag worden voor de interviews. Wellicht komen er andere 

antwoorden van de geïnterviewden op het moment dat zij tijdsdruk ervaren. Voor de studenten kan 

dit probleem ondermijnd worden door het interview tijdens de les te houden. Voor de docenten is 

het belangrijk dat er een afspraak en genoeg tijd wordt ingepland voor het interview.  

Voor de analyse van de interviews is het belangrijk dat de interviews kunnen worden teruggekeken. 

Hierdoor wordt voorkomen dat de interviewer de antwoorden van de geïnterviewden verkeerd 

interpreteert en daardoor onjuist analyseert.  

  



4.5 Schema opzet onderzoek 
Hoofdvraag: Welke handvatten kan ik aan het Deltion bieden om meer vrouwen op de opleidingen 
motorvoertuigentechniek van het Deltion te behouden? 

Deelvragen Onderzoeksgroep Methode Instrumenten 

Waarom, volgens 
mannelijke 
studenten, haken 
vrouwelijke 
studenten af bij 
de opleiding 
motorvoertuigent
echniek op het 
Deltion in Zwolle? 

2 mannelijke 
studenten van de 
opleiding.  

Ik zal de studenten 
semigestructureerd en 
individueel interviewen. 
Ik zal het interview 
opnemen, zodat ik de 
antwoorden later kan 
analyseren middels de 
methode ‘’Horizontaal 
vergelijken’’ (van der 
Donk & van Lanen, 
2020).  

Vragen die voorbij zullen 
komen in het semi-
gestructureerde interview 
zullen lijken op: 
 
Hoe is het contact tussen de 
klasgenoten met de 
vrouwelijke studenten? 
 
Wat is de verhouding tussen 
meiden en jongens? 
 
Sluit de kennis van de 
vrouwelijke studenten aan bij 
de benodigde kennis voor de 
studie? 
 
Hebben de vrouwelijke 
studenten genoeg motivatie 
en zelfinzicht voor de 
opleiding? 

Waarom, volgens 
vrouwelijke 
studenten, haken 
vrouwelijke 
studenten af bij 
de opleiding 
motorvoertuigent
echniek op het 
Deltion in Zwolle? 

2 vrouwelijke 
studenten van de 
opleiding.   

Ik zal de studenten 
semigestructureerd en 
individueel interviewen. 
Ik zal het interview 
opnemen, zodat ik de 
antwoorden later kan 
analyseren middels de 
methode ‘’Horizontaal 
vergelijken’’ (van der 
Donk & van Lanen, 
2020). 

Vragen die voorbij zullen 
komen in het semi-
gestructureerde interview 
zullen lijken op: 
 
Hoe is het contact tussen de 
klasgenoten met de 
vrouwelijke studenten? 
 
Wat is de verhouding tussen 
meiden en jongens? 
 
Sluit de kennis van de 
vrouwelijke studenten aan bij 
de benodigde kennis voor de 
studie? 
 
Hebben de vrouwelijke 
studenten genoeg motivatie 
en zelfinzicht voor de 
opleiding? 

Waarom, volgens 
docenten, haken 
vrouwelijke 
studenten af bij 
de opleiding 

2 docenten van 
de opleiding 

Ik zal de studenten 
semigestructureerd en 
individueel interviewen. 
Ik zal het interview 
opnemen, zodat ik de 

Vragen die voorbij zullen 
komen in het semi-
gestructureerde interview 
zullen lijken op: 
 



motorvoertuigent
echniek op het 
Deltion in Zwolle? 

antwoorden later kan 
analyseren middels de 
methode ‘’Horizontaal 
vergelijken’’ (van der 
Donk & van Lanen, 
2020). 

Hoe is het contact tussen de 
klasgenoten met de 
vrouwelijke studenten? 
 
Wat is de verhouding tussen 
meiden en jongens? 
 
Sluit de kennis van de 
vrouwelijke studenten aan bij 
de benodigde kennis voor de 
studie? 
 
Hebben de vrouwelijke 
studenten genoeg motivatie 
en zelfinzicht voor de 
opleiding? 

Welke oorzaken 
spelen mee bij 
het afhaken of 
behouden van 
vrouwelijke 
studenten bij 
technische 
opleidingen 
volgens vrouwen 
die met succes in 
een technische 
vakgebied 
werken? 

De vrouwen van 
de community 
‘’Vrouwen in de 
techniek’’.  

Ik zal een enquête 
uitvoeren om antwoord 
te krijgen op deze 
deelvraag. De gesloten 
vragen zal ik verwerken 
middels 
cirkeldiagrammen en 
histogrammen. De open 
vragen zal ik in de vorm 
van een lijst moeten 
verwerken en 
analyseren (van der 
Donk & van Lanen, 
2020). 

Ik zal een eigen enquête 
ontwikkelen. Een aantal 
vragen in de enquête zouden 
er als volgt uit kunnen zien: 
 
Hoe is het contact tussen de 
klasgenoten en collega’s? 
 
Wat is de verhouding tussen 
meiden en jongens? 
 
Sluit de kennis van de 
vrouwelijke studenten aan bij 
de benodigde kennis voor de 
studie? 
 
Hebben de vrouwelijke 
studenten genoeg motivatie 
en zelfinzicht voor de 
opleiding? 
 
Spelen de bovengenoemde 
factoren volgens u een rol in 
het verzuim van vrouwelijke 
studenten bij technische 
opleidingen? 

 

  



5. Resultaten 

5.1 Deelvraag 1 
Waarom, volgens mannelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Onderzoeksproces 
Om deze deelvraag te beantwoorden heb ik in een eerstejaars klas gevraagd of iemand geïnterviewd 

wilde worden. Gelukkig was er één student die geïnterviewd wilde worden, de rest van de klas was 

niet enthousiast. Ook heb ik een vierdejaarsstudent geïnterviewd, deze reageerde enthousiaster om 

geïnterviewd te worden.  

Weergave resultaten 
De volledige resultaten van de interviews zijn te vinden in Bijlage 2: Overzicht van resultaten. Ik zal 

hieronder de resultaten kort bespreken 

Situatie op stage 

Bedrijven waar de mannelijke studenten werken zien vrouwen als gelijk of willen meer vrouwen in 

het bedrijf. Er worden wel stereotyperende vrouwengrappen gemaakt, maar deze hebben geen 

kwade bedoeling. Kleinerend gedrag kan voor komen in grappen, maar dit is nooit kwaad bedoeld. 

Mochten mannelijke collega’s toch kleinerend gedrag vertonen, dan zal dit zijn omdat zij bang zijn 

dat vrouwen hun werk beter kunnen. De studenten hebben nog nooit gehoord dat er 

grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden of dat vrouwen een gevoel van incompetentie 

hadden. Vrouwen worden niet expres benadeeld. Maar sommige vrouwen kunnen misschien wel 

benadeeld worden, omdat ze kracht missen voor bepaalde klussen.  

Situatie op school met docenten 

De mannelijke studenten hebben niet het gevoel dat dat de docenten een mening hebben over 

vrouwen in de techniek. Docenten hebben geen uitgesproken stereotypebeelden over vrouwen in de 

techniek. Ook hebben deze studenten nooit gehoord dat er grensoverschrijdend gedrag heeft 

plaatsgevonden.  

Kleinerende of benadelende opmerkingen kunnen in de vorm van onschuldig bedoelde grappen wel 

voorkomen. In kwade zin kleineren docenten vrouwelijke studenten niet. De grappen kunnen wel 

zorgen voor een vrouwonvriendelijke sfeer, maar dit wordt niet zo bedoeld. Ook wordt er niet 

gemerkt dat dit storend kan zijn of is voor de vrouwelijke studenten.  

Situatie op school met klasgenoten 

In het begin vonden de mannelijke studenten het spannend en leuk dat er meiden in de klas zaten. 

Nadat de meiden zich bewezen hadden worden ze echt onderdeel van de groep. De mannelijke 

studenten kunnen zich voorstellen dat meiden last hebben van de stereotyperende 

vrouwengrappen.  

De studenten hebben nooit gehoord dat vrouwen last hadden van grensoverschrijdend gedrag, een 

vrouwonvriendelijke sfeer, kleinerend gedrag of benadelend gedrag. Ook hebben ze nooit gehoord 

dat de vrouwelijke studenten een gevoel van incompetentie kregen van mannelijke studenten. 

Wellicht dat de vrouwelijke studenten dit idee zelf hebben, maar dit wordt niet door hun mannelijke 

klasgenoten gedeeld.  

Andere redenen waarom meiden afhaken 

De mannen vinden het ook belangrijk dat vrouwen naar de techniek komen. De vrouwen brengen 

diversiteit in het team, sfeer en een andere denkwijze mee naar de garage. De mannelijke studenten 



denken dat vrouwen afhaken vanwege het stereotypebeeld dat het beroep een ‘’mannelijk beroep’’ 

is. Klanten en collega’s kunnen een wel een sterkere mening hebben over meiden in de techniek. 

Daarnaast is het werk soms fysiek best wel zwaar, dit zou ook invloed kunnen hebben op de 

beroepskeuze.  

Ze hebben het gevoel dat het Deltion niet veel extra’s kan doen om te voorkomen dat vrouwen 

afhaken. Wellicht dat promoten en reclame maken kan helpen, maar dit wordt ook al gedaan. 

Analyse resultaten 
De mannelijke studenten hebben niet het gevoel dat het Deltion iets kan doen om te voorkomen dat 

vrouwelijke studenten afhaken van de opleiding. Ook geven ze aan dat vrouwen misschien last 

kunnen hebben van de stereotyperende vrouwengrappen. Ook hier valt weinig aan te doen, omdat 

deze grappen ook echt als grappen worden bedoeld en hier geen kwade bedoeling achter zit.  

  



5.2 Deelvraag 2 
Deelvraag 2 luidde als volgt: ‘’Waarom, volgens vrouwelijke studenten, haken vrouwelijke studenten 

af bij de opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’.  

Onderzoeksproces 
Om ervoor te zorgen dat ik twee vrouwelijke studenten van de opleiding kon interviewen heb ik 2 

vierdejaars studenten gemaild om te vragen of zij geïnterviewd wilden worden. Ook heb ik een 

eerstejaars studente gemaild die overstapt naar een andere opleiding.  

Op deze mails kreeg ik al snel een enthousiaste mail terug, waarop we al vrij snel een interview 

gepland hebben. De drie studenten waren erg open en eerlijk in de interviews. Ik merkte hierbij dat 

zij dit onderwerp net zo belangrijk vinden als ik. Dit zorgde ervoor dat ik goede informatie heb 

verkregen uit de interviews. Daarentegen merkte ik wel dat de vierdejaars studenten makkelijker 

konden reflecteren op de situaties, dan de eerstejaars studente.  

Weergave resultaten 
De resultaten van het interview heb ik uitgezet in een tabel middels de methode ‘’Horizontaal 

vergelijken’’. De resultaten kunt u terugvinden in Bijlage 2: Overzicht van resultaten. Hieronder zal ik 

de resultaten kort bespreken.  

Situatie op stage 

Bedrijven kunnen erg enthousiast zijn over vrouwelijke monteurs of juist de tegenovergestelde 

reactie laten zien. In het begin van de stage hadden collega’s vaak een mening, zowel positief als 

negatief. Sommige collega’s waren/zijn sceptisch over vrouwen in de techniek. Dit zijn vaak de wat 

oudere collega’s. De jonge collega’s zijn vaak verbaasd en nieuwsgierig. Nadat de meiden zich 

bewezen hadden, werden ze in het team opgenomen. Vrouwelijke studenten moeten zich echter wel 

meer bewijzen dan de mannelijke collega’s.  

De studenten voelden zich wel eens onzeker of ongemakkelijk in de werkplaats. Maar dit heeft vaak 

niets met vrouw zijn te maken, maar eerder met dat de studenten nog meer ervaring op moeten 

doen.  

Situatie op school met docenten 

Docenten vinden het juist leuk en zijn zowel verbaasd als trots dat ze meiden in de klas hebben. De 

studenten hebben nooit meegemaakt dat docenten stereotypebeelden hadden van vrouwen in de 

techniek. Ook hebben de studenten hebben nooit meegemaakt dat docenten hen kleineerden, 

benadeelden of dat er een vrouwonvriendelijke sfeer hing in de klas. Qua grensoverschrijdend 

gedrag zijn docenten juist héél voorzichtig. Mocht zich toch een situatie voordoen dan wordt dit op 

de juiste manier opgelost.  

Docenten maken wel eens grapjes die tegen de grens aan schuren, door deze grapjes zouden meiden 

wel eens het gevoel kunnen krijgen dat ze geen monteur zouden kunnen worden  

Situatie op school met klasgenoten 

De vrouwelijke studenten gaven aan dat alle eerstejaars vaak wel een sterke mening hebben over 

vrouwen in de techniek. Later accepteren zij de vrouwen in de autotechniek. Ook klasgenoten 

hadden in het begin van het eerste jaar een mening. Nadat de vrouwelijke studenten zich bewezen 

hadden werden ze opgenomen in de groep. Daarna werd de klas een team en hielp en helpt iedereen 

elkaar.  

De vrouwelijke studenten geven aan dat ze nooit last gehad hebben van grensoverschrijdend gedrag 

met klasgenoten. Ook hebben de studenten nooit meegemaakt dat er een vrouwonvriendelijke sfeer 



in de klas hing, dat de klasgenoten hen kleineerden of benadeelden of dat ze het gevoel kregen van 

klasgenoten dat ze geen monteur zouden kunnen worden. Wel worden er regelmatig grapjes 

gemaakt, maar hier zit zeker geen kwade bedoeling achter. De meiden bijten dan ook zeker wel van 

zich af.  

Andere redenen waarom meiden afhaken 

Meiden zijn wel nieuwsgierig, maar sluiten de techniek toch sneller uit. Dit kan aan verschillende 

redenen liggen. Ze zouden zelf het gevoel kunnen hebben dat ze daar niet thuis horen of dat ze geen 

monteur zouden kunnen worden als vrouw. Waardoor ze neigen naar een atechnisch beroep. Ook 

zouden ze voor een atechnisch beroep kunnen kiezen, omdat ze graag met andere vrouwen willen 

samenwerken.  

Opvoeding van de ouders speelt toch ook een grote rol in de beroepskeuze. Je bent geneigd om je 

ouders te volgen in het beroep. Als zij een atechnisch beroep hebben, weten de ouders en studenten 

niet goed wat de techniek inhoudt en wordt dit eerder uitgesloten. Ook hebben ouders wellicht toch 

een mening over dat hun dochter de techniek ingaat. Het is belangrijk dat er meer vrouwelijke 

rolmodellen aanwezig moeten zijn in de techniek. Er mag bij open dagen meer aandacht getrokken 

worden voor vrouwen in de techniek. Ook geven studenten aan dat meer onbewuste reclame 

gemaakt moet worden. Zo zou bijvoorbeeld een jas geven aan de vrouwelijke, technische studenten 

met achterop ‘’Meiden in de techniek’’ meiden kunnen prikkelen. Waardoor er uiteindelijk meer 

meiden naar de techniek zouden kunnen komen. Helaas, kan het dan toch zijn dat vrouwen er op de 

opleiding achter komen dat het vak toch niet bij ze past.  

Analyse resultaten 

Vrouwvriendelijke stageplekken 

Opvallend was dat bedrijven dus juist heel enthousiast kunnen zijn of juist een tegenovergestelde 

reactie laten zien. Bij een negatieve ervaring krijgen meiden toch een gevoel dat benadeeld worden 

vanwege hun geslacht. Om uitval te voorkomen zouden meiden dus op een ‘’vrouwvriendelijke’’ 

stageschool geplaatst moeten worden, waar de meiden zich echt welkom voelen.  

Meer genderkennis en verbeteren van gespreksvaardigheden 

Op school heerst een veilig leerklimaat volgens deze studenten. De studenten hebben ook het gevoel 

dat er alles aangedaan wordt om voor een veilig leerklimaat te zorgen. De vrouwelijke studenten 

bijten zich daarbij door de stereotyperende vrouwengrappen heen en lijken zich er niks van aan te 

trekken. Daarentegen gaven de studenten wel aan dat het voor sommige vrouwelijke studenten wel 

lastig kan zijn om met deze grappen om te gaan. Belangrijk is dus dat zoals in de literatuur (VHTO 

Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in bèta /techniek, 2020) ook is beschreven docenten 

meer kennis zouden moeten krijgen van gespreksvaardigheden en van genderkennis, zodat ze 

kunnen zorgen voor een inclusiever leerklimaat.  

Zelfvertrouwen opbouwen 

De studenten die de opleiding wel halen gaven aan dat ze genoeg doorzettingsvermogen en 

zelfvertrouwen hebben om door de stereotyperende vrouwengrappen heen te bijten Eén van de 

studenten gaf aan dat stereotypen en grensoverschrijdend gedrag meer tot uiting komen bij 

autosport (buiten school en stage). Helaas kan het Deltion hier weinig invloed op uitoefenen. Het 

Deltion zou er wel voor kunnen zorgen dat meiden genoeg zelfvertrouwen meekrijgen om deze 

situaties te overwinnen (i.p.v. onzeker worden en daardoor toch afhaken van de opleiding).  

  



5.3 Deelvraag 3 
Deelvraag 3 luidde als volgt: ‘’Waarom, volgens docenten, haken vrouwelijke studenten af bij de 

opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle?’’.  

Onderzoeksproces 
Om antwoord te verkrijgen op deze deelvraag heb ik twee docenten gevraagd of zij geïnterviewd 

wilde worden over dit onderwerp. Ik kon al snel een interview met hen inplannen. Tijdens het 

interview merkte ik echter wel dat zij heel anders tegen het onderwerp aankeken dan ik. Dit vond ik 

super interessant! Ik moest daardoor wel van mijn vooraf opgestelde vragen afwijken.  

Weergave resultaten 

Situatie op stage 

Collega’s op stage hebben geen mening over vrouwen in de techniek. Vrouwen hebben ook geen last 

van een ongemakkelijke sfeer op stage. Ze worden niet aangemoedigd, noch belemmerd. Ook 

hebben de docenten nog nooit gehoord dat vrouwelijke studenten last hadden van stereotypen, 

grensoverschrijdend gedrag, kleineren, benadelen, een vrouwonvriendelijke sfeer of een gevoel van 

incompetentie op stage. 

Situatie op school met docenten 

Meiden moeten volgens docenten kiezen wat ze leuk vinden. Het is leuk als er meiden in de klas 

zitten, omdat de dynamiek dan anders is. Vrouwelijke studenten doen zeker niet onder voor 

mannelijke studenten.  

Er worden wel stereotyperende grapjes gemaakt, deze kunnen zowel een negatieve als positieve 

lading hebben voor vrouwelijke studenten. Zowel studenten als docenten maken deze grapjes. Toch 

krijgen studenten van docenten wel te horen hoe een vrouwelijk monteur eruitziet. Gelukkig trekken 

de vrouwelijke studenten zich hier niks van aan. Het tegengesteld gebeurt juist, waarbij vrouwelijke 

studenten een reactie uitlokken. Zo kwam er eens een student op school met lange acrylnagels.  

Ook hangt er nooit een vrouwonvriendelijke sfeer in de klas, mocht dit wel het geval zijn dan wordt 

hier direct gepast op gereageerd. Hetzelfde geldt voor grensoverschrijdend gedrag. De docenten zijn 

heel voorzichtig. Mocht zich toch een situatie voordoen, dan reageren de docenten gepast zodat 

ernstiger of een herhaling wordt voorkomen.  

Docenten hebben nog nooit gehoord dat docenten de vrouwelijke studenten kleineerden of 

benadeelden. Ook hebben de docenten nog nooit gehoord van vrouwelijke studenten dat zij van 

docenten het gevoel kregen dat ze geen automonteur zouden kunnen worden.  

Situatie op school met klasgenoten 

Klasgenoten van de vrouwelijke studenten hebben geen mening over vrouwen in de techniek. Wel 

worden er samen met de docenten stereotyperende grappen gemaakt samen met docenten. Maar 

zodra deze grappen een negatieve lading krijgen, corrigeren docenten dit. Van een 

vrouwonvriendelijke sfeer is dus geen sprake. De docenten hebben nog nooit gehoord dat de 

vrouwelijke studenten gekleineerd of benadeeld werden door hun klasgenoten. Meiden en jongens 

hebben beide wel eens het idee dat ze de opleiding niet aankunnen, dit is dus niet 

geslachtsgebonden. Er is wel eens grensoverschrijdend gedrag voorgekomen, maar dit hebben de 

studenten onderling opgelost. Deze situatie heeft er ook niet voor gezorgd, dat de vrouwelijke 

student afhaakte van de opleiding.  



Andere redenen waarom meiden afhaken 

De docenten vinden het leuk omdat er een andere sfeer en dynamiek heerst in de klas als er 

vrouwen in de klas zitten. Ze vinden wel dat meiden moeten kiezen wat ze leuk vinden. De 

vrouwelijke studenten moeten niet voor de techniek kiezen, omdat de techniek meiden nodig heeft.  

Een reden waarom meiden afhaken van de opleiding kan zijn omdat de opleiding tegenvalt. Dit kan 

komen, omdat de opleiding toch niet bij hen paste. Daarnaast kan het ook zijn dat ze niet goed 

weten wat de opleiding inhoudt, omdat ze niet genoeg onderzoek doen naar de opleiding.  

Ook kan het lastig zijn als je als enig meisje in de klas zit. Daar moet je wel tegen kunnen geven de 

docenten aan. Helaas hangt er ook het stereotypebeeld dat je minder verdiend met een mbo-

opleiding en dat het vies werk is om als monteur te werken. Vieze handen zouden meiden vervelend 

kunnen vinden. 

Opvoeding lijkt ook een rol te spelen in de keuze van meiden om wel of niet in de techniek te gaan 

werken. Als ouders een bepaald beroep uitoefenen, dan ben je als kind geneigd dit te volgen.  

Het Deltion kan echter niet meer doen om vrouwen te behouden binnen de techniek. Meiden krijgen 

kansen genoeg. We moeten beginnen met het werven van meiden op de lagere scholen en 

middelbare scholen. 

Analyse resultaten 
De docenten gaven aan dat het Deltion niks extra’s kan doen om meiden binnen de techniek te 

houden. Zij geloven dat meiden kansen genoeg krijgen en daarom zelf een goede keuze kunnen 

maken voor de opleiding. Wel liggen er kansen bij de lagere en middelbare scholen volgens de 

docenten.  

  



5.4 Deelvraag 4 
Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke studenten bij technische 

opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische vakgebied werken? 

Onderzoeksproces 
Om deze deelvraag te beantwoorden heb ik de enquête op social media gedeeld, daar kwam helaas 

geen reactie op. Ook heb ik de enquête doorgestuurd naar de eigenaar van techniekvrouwen.nl. Zij 

heeft de enquête toen gedeeld op LinkedIn. Hierdoor heb ik in totaal 56 reacties gekregen op mijn 

enquête. De vrouwen die de enquête hebben ingevuld waren erg enthousiast over mijn onderzoek 

en super nieuwsgierig naar de resultaten.  

Weergave resultaten 
De resultaten zijn terug te vinden in Bijlage 2: Overzicht van resultaten. Ik zal de resultaten nog kort 

bespreken hieronder.  

De respondenten waren hadden verschillende leeftijden en werkten tussen de 20 en 59 jaar in de 

techniek. De respondenten werkten in verschillende sectoren, maar de meeste werkten als engineer 

of manager.  

 

De meeste vrouwen werken in een bedrijf waar het overgrote deel man is. De meeste vrouwen 

hebben specifiek voor het bedrijf gekozen waar ze nu werken. Een groot deel daarvan heeft voor die 

werkplek gekozen, omdat ze hoorden dat die bedrijven vrouwvriendelijk zijn.  

Toch hebben de meest mannelijke collega’s in het bedrijf wel een mening over vrouwen in de 

techniek. Hierbij zijn op de meeste werkplekken de mannen positief over vrouwen in de techniek. 

15% Vindt dan ook dat er meer vrouwen in de techniek nodig zijn. Er zijn evenveel bedrijven waarbij 

de mannelijke medewerkers een negatieve mening hebben als bedrijven waar mannelijke 

medewerkers zowel positief als negatief denken over vrouwen in de techniek.  

Het overgrote deel van de respondenten gaf aan dat ze iets bijdragen in de techniek. Zo kunnen zij 

beter communiceren, werken ze meer gestructureerd, hebben ze een andere denkwijze en zijn ze 

besluitvaardiger.  

De sfeer in het bedrijf is erg wisselend. Het aantal vrouwen dat zich nooit, wel eens of regelmatig 

ongemakkelijk voelt is ongeveer even groot. Toch worden vrouwen vaker wél aangemoedigd binnen 

een bedrijf dan niet. 47% Van de respondenten geeft aan dat zij nooit belemmerd worden in hun 

ontwikkeling in hun technisch vakgebied.  

 

 



De respondenten geven aan dat zij op het werk wel last hebben van stereotypebeelden van hun 

collega’s. Het wisselt echter hoeveel last vrouwen hiervan hebben. Grensoverschrijdend gedrag op 

het werk komt gelukkig veel minder voor. De respondenten hebben hier dan ook minder last van. 

Het overgrote deel van de respondenten geeft aan dat ze weinig/geen last van hebben van 

grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen die hier wel last van hebben, geven dit een hoger cijfer, de 

cijfers bevinden zich dan tussen 1 en 9. Kleinerend gedrag komt in alle gradaties voor van heel weinig 

tot regelmatig. De meeste vrouwen hebben hier geen/weinig last van. De meeste respondenten 

hebben geen tot weinig last van een gevoel van incompetentie. Ook zijn er veel respondenten die 

aangeven dat er geen vrouwonvriendelijke sfeer op het werk hangt. Als vrouwen toch last hebben 

van bovenstaande factoren/situaties, dan zijn dit vaak door de vrouwonvriendelijke grappen, 

seksueel getinte berichten of ongevraagde aanrakingen van collega’s of klanten. Ook maken vrouwen 

mee dat klanten of collega’s denken dat ze geen technische kennis hebben of dat hun functie niet 

erkend wordt.  

Op de opleiding had 21% docenten of klasgenoten een negatieve mening over vrouwen in de 

techniek. 20% Geeft aan dat docenten zowel positief als negatief dachten over vrouwen in de 

techniek. Toch gaf 23% van de respondenten aan dat docenten en klasgenoten positief dachten over 

vrouwen in de techniek. Vrouwen werden op de opleiding ook vaker wel aangemoedigd dan niet. 

Toch voelden de meeste respondenten zich regelmatig of soms ongemakkelijk als vrouwelijke 

student.  

Op school hebben de respondenten een stuk minder last van grensoverschrijdend gedrag, kleinerend 

gedrag, een gevoel van incompetentie of een vrouwonvriendelijke sfeer op school. Het opvallendste 

verschil is in het geval van de stereotypen. Op school hadden de respondenten een stuk minder last 

van stereotypebeelden dan op het werk. Hieruit kunnen we concluderen dat de respondenten zich 

op school een stuk veiliger voelden dan op de werkplaats.  

 

 

Het overgrote deel van de respondenten heeft tijdens hun carrière wel eens het gevoel gehad dat ze 

niet in de techniek konden werken. Desondanks hebben ze toch ook sterk het gevoel dat ze beter in 

de techniek kunnen werken dan mannen.  

De respondenten geven aan dat de nare ervaringen een grote rol spelen bij het verlaten van de 

technische sector. Daarnaast spelen weinig begrip voor een zwangerschap ook een grote rol. De 

bedrijven willen vaak niet dat vrouwen in deeltijd gaan werken. Respondenten geven aan dat 

vrouwen vaak een negatief beeld hebben over de techniek en dat vrouwen zich geen voorstelling 

kunnen maken van het werken in de techniek. Als het beeld helderder en verbeterd wordt, dan 

zullen er minder vrouwen afhaken.  



Om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen binnen de techniek blijven, moet ervoor gezorgd worden 

dat vrouwen welkom zijn. Hierbij is het belangrijk dat ze gelijke kansen krijgen als mannen. Zo 

moeten ze hetzelfde salaris krijgen en dezelfde carrièrekansen krijgen. Daarnaast moeten de 

faciliteiten op het werk verbeterd worden. Vrouwen vinden het belangrijk dat er kleedruimtes en 

toiletten zijn voor vrouwen en wellicht ook kolfruimtes. Werkgevers moeten meer waardering en 

interesse tonen in hun personeel om te zorgen dat ze in de techniek blijven werken. Dit kan door hen 

te stimuleren om zich te ontwikkelen en te zorgen voor flexibele werktijden, zodat er voor de 

werknemers een goede balans tussen werk en privé ontstaat.  

Voor scholen is het belangrijk om een beter beeld van de techniek te laten zien. De toekomstige 

studenten moeten zich beter kunnen gaan voorstellen wat de techniek nu eigenlijk inhoudt. De 

techniek is heel breed, de diversiteit aan banen in de techniek moet meer worden uitgelicht. Ook is 

het belangrijk om te laten zien hoeveel impact een baan in de techniek heeft op de maatschappij. 

Om te zorgen dat het beeld van de techniek verbeterd, is het belangrijk dat scholen bijblijven qua 

ontwikkeling in gereedschap. Daarnaast is het belangrijk dat scholen laten zien dat de techniek een 

heel creatief vakgebied is. De werving van vrouwen voor de techniek moet al beginnen bij de 

basisscholen. Hierbij kan het nuttig zijn om vrouwen uit de techniek te vragen om gastlessen te 

geven. Er zijn meer rolmodellen in de techniek nodig om meiden te inspireren de techniek in te gaan. 

Het Deltion kan er ook voor zorgen dat meiden op de vrouwvriendelijke stageplekken terecht komen.  

Zowel op school als op het werk moet de communicatie tussen man en vrouw verbeteren. Ook is het 

belangrijk om aan te tonen dat een divers team beter presteert om ervoor te zorgen dat er meer 

vrouwen in de techniek komen werken. Om te voorkomen dat vrouwen naar een atechnisch beroep 

overstappen is het belangrijk om te zorgen dat meiden weerbaarder worden.  

Analyse resultaten 

Gesprek aangaan met stagebedrijven 

Het Deltion kan een kleine rol spelen in de situatie op het werkveld door gesprekken aan te gaan met 

de stagebedrijven. Dus door het gesprek aan te gaan over faciliteiten voor vrouwen, salarissen, 

carrièrekansen en flexibele werktijden.  

Beter beeld van de techniek 

Het Deltion zal zijn best moeten doen om een beter beeld van de techniek te laten zien. Het belang 

van en de diversiteit in banen in de techniek moet worden gepromoot.  

Plaatsing van vrouwen op de stagebedrijven 

Daarnaast kan het Deltion haar best doen om ervoor te zorgen dat vrouwelijke studenten op 

vrouwvriendelijke stagebedrijven geplaatst worden. Ook moeten vrouwen weerbaarder worden 

tegen eventuele nare ervaringen.  

Rolmodellen 

Ook kan het Deltion vrouwelijke studenten vragen om als rolmodel bij gastlessen of opendagen te 

fungeren. Het Deltion kan er ook voor zorgen dat de communicatie tussen man en vrouw verbeterd 

en uitlichten dat teams met meer diversiteit beter presteren.  

  



6. Conclusie en discussie 

6.1 Conclusie 

Vrouwvriendelijke stageplekken 

Om uitval te voorkomen zouden meiden op een ‘’vrouwvriendelijke’’ stageplekken geplaatst kunnen 

worden. Vrouwvriendelijke stageplekken zijn plaatsen binnen een bedrijf waar meiden zich echt 

welkom voelen en gelijke kansen krijgen als hun mannelijke collega’s.  

Meer genderkennis en verbeteren van gespreksvaardigheden 

De studenten gaven aan dat het voor sommige vrouwelijke studenten wel lastig kan zijn om met deze 

grappen om te gaan. Belangrijk is dus dat docenten meer kennis zouden moeten krijgen van 

gespreksvaardigheden en van genderkennis, zodat ze kunnen zorgen voor een inclusiever 

leerklimaat. Door hier aandacht aan te schenken zal de communicatie tussen mannen en vrouwen in 

het werkveld ook verbeteren.  

Zelfvertrouwen opbouwen 

De studenten die de opleiding wel halen geven aan dat ze genoeg doorzettingsvermogen en 

zelfvertrouwen hebben om door de stereotyperende vrouwengrappen heen te bijten Het Deltion zou 

ervoor kunnen zorgen dat meiden genoeg zelfvertrouwen meekrijgen om weerbaar te zijn tegen nare 

ervaringen.  

Gesprek aangaan met stagebedrijven 

Het Deltion kan een rol spelen in de situatie op het werkveld door gesprekken aan te gaan met de 

stagebedrijven. Deze gesprekken kunnen ervoor zorgen dat de vrouwen dezelfde kansen krijgen als 

mannen. Het gesprek moet dan gaan over faciliteiten voor vrouwen, salarissen, carrièrekansen en 

flexibele werktijden.  

Beter beeld van de techniek 

Het Deltion zal door reclame en het promoten van de opleiding een beter beeld van de techniek te 

laten zien. Het belang van en de diversiteit in banen in de techniek moet worden gepromoot.  

Rolmodellen 

Vrouwen geven ook aan dat rolmodellen belangrijk zijn. Het Deltion zou vrouwelijke studenten 

kunnen vragen om als rolmodel bij gastlessen of opendagen te fungeren.  

  



6.2 Discussie 
Om de hoofdvraag nog beter te kunnen beantwoorden, had ik oud-studenten van de opleiding 

motorvoertuigentechniek moeten interviewen. Zij hadden me dan kunnen uitleggen, waarom zij 

gestopt zijn met de opleiding. Welke factoren daar een belangrijke rol in speelden en welke factoren 

juist niet.  

Tijdens de interviews merkte ik dat vierdejaars beter konden reflecteren op de situaties op de 

opleiding, dan de eerstejaars. De vierdejaars konden beter aangeven welke factoren een rol spelen in 

het afhaken van de opleiding. Als ik het onderzoek opnieuw zou doen, zou ik meer 

vierdejaarsstudenten vragen voor het interview. Zodat de kwaliteit van de resultaten verhoogt.  

 

Sommige meningen lijken op elkaar, dit geeft een heel eenzijdig beeld. Terwijl er binnen het team 

ook medewerkers zijn die het totaal niet met deze mening eens zijn. Dan zou het goed zijn als je juist 

twee heel verschillende meningen naast elkaar kunt leggen om te analyseren. Zo merkte ik bij de 

interviews met de docenten dat zij een mening hadden die redelijk overeen kwam met elkaar. het 

was dan juist interessant geweest om een docent met een totaal andere mening te vragen voor het 

interview.  

Om dit op te lossen, had ik meer interviews moeten doen. Hierdoor was de kwaliteit van het 

onderzoek hoger geweest. Door maar 2 interviews te doen, generaliseer je de mening van de 

docenten gebaseerd op te weinig metingen. Dit geldt ook voor de interviews met de mannelijke en 

vrouwelijke studenten. Door het aantal interviews te verhogen, was de kwaliteit van het onderzoek 

ook verhoogt.  

Een andere methode om dit probleem op te lossen was een steekproef houden. Ik had van tevoren 

een steekproef uit kunnen zetten middels een enquête om vervolgens zorgvuldiger te kiezen met wie 

ik een interview zou gaan doen. Ook deze methode had de kwaliteit van het onderzoek verhoogt. 

Hierdoor had ik van tevoren twee docenten of studenten kunnen kiezen met twee heel verschillende 

meningen. Door deze methode kun je beter inschatten wat de meningen zijn van de andere 

docenten of studenten, omdat je de twee uiterste eruit gehaald hebt en gaat analyseren.  

 

Observaties in de klas hadden wellicht meer zicht gegeven op situatie en sfeer binnen de klas. Ik had 

hier met eigen ogen kunnen zien wat de sfeer in de klas geweest is. Het zien van een reactie is 

betrouwbaarder, dan als mensen achteraf vertellen hoe ze zouden of hebben gereageerd. Om deze 

methode goed uit te voeren had ik eerst een klas zonder vrouwelijke studenten kunnen observeren. 

Later had ik een vrouwelijke student in de klas kunnen zetten om te kijken hoe docenten en 

studenten reageren. Op deze manier had ik de sfeer beter kunnen onderzoeken. Deze test had ik ook 

uit kunnen voeren op stageplekken.  

 

Bij de enquête heb ik een eenzijdig beeld gekregen. De enquête werd ingevuld door vrouwen die 

bijna allemaal vinden dat er meer vrouwen in de techniek moeten komen. Dit geeft een eenzijdig 

beeld. De enquête had dus eigenlijk door een bredere doelgroep ingevuld moeten worden. Zo 

hadden mannen de enquête moeten invullen en vrouwen die zich minder/niet bezig houden met dit 

onderwerp. Helaas kwam er weinig reactie via social media. Om dit op te lossen had ik ook naar 

willekeurige bedrijven kunnen gaan om te vragen of de medewerkers de enquête hadden willen 



invullen. Door de bredere doelgroep, had ik een meer divers beeld gekregen van de situatie in het 

werkveld. Waardoor de kwaliteit van het onderzoek verhoogd zou worden.  

In de enquête heb ik ook gevraagd naar het beeld over de opleiding van de respondenten. De tijd 

waarin de respondenten hun opleiding gedaan hebben, heeft invloed op het beeld van de 

respondenten over de opleiding. De meningen die docenten nu hebben over vrouwen in de techniek 

kunnen heel anders zijn dan de meningen van docenten 40 jaar geleden. Echter wordt dit 

verouderde beeld wel meegenomen in het onderzoek. Terwijl het onderzoek gaat over hoe we nu 

kunnen zorgen dat er minder vrouwen van de opleidingen afhaken.  

 

  



6.3 Suggesties voor verder onderzoek 
De docenten die ik geïnterviewd heb, hadden een hele andere mening dan ik over vrouwen in de 

techniek. Ik was hier graag dieper op in willen gaan tijdens het interview. Daarom denk ik dat dit 

onderwerp uitstekend is voor een vervolgonderzoek. Tijdens een interview met een docent kwam de 

vraag op: ‘Is het echt nodig dat er vrouwen naar de techniek moeten? Of is het echt dat maar één 

‘’soort’’ mens terecht kan in de techniek?’. Elk beroep trekt een type mens aan, dit geldt natuurlijk 

ook voor motorvoertuigentechniek. Passen vrouwen wel bij dit ‘’type mens’’? In een 

vervolgonderzoek zou dit kunnen worden uitgediept. 

Zo wordt het ook interessant om dieper in te gaan op de meningen van de mannelijke studenten. 

Hoe kijken zij tegen de situatie aan. In mijn onderzoek is hier kort naar gekeken, maar ook dit kan 

veel uitgebreider.  

Mensen die enthousiast zijn over het behouden en aantrekken van meiden in de techniek vinden dat 

het nodig is dat er meer vrouwen in de techniek komen werken. Daarentegen zijn er ook veel 

mensen die deze mening niet delen. Ik ben benieuwd naar waarom deze mensen het niet nodig 

vinden en waarom het onderwerp hen niet of weinig interesseert. Ook is het dan interessant om te 

kijken naar de oorzaak van deze mening.  

Als deze mensen niet enthousiast zijn voor dit onderwerp, zal er weinig verandering plaatsvinden in 

het behouden van vrouwen in de techniek. Zijn deze mensen dan aan te sporen om ervoor te zorgen 

dat er wel meer vrouwen in de techniek komen werken, zoals VHTO Landelijk expertisebureau 

meisjes/vrouwen in bèta /techniek (2020) beschrijft. In hoeverre kan het bieden van genderkennis en 

gespreksvaardigheden de mening van deze mensen beïnvloeden? Hoe werkt dit dan door in het 

behouden van vrouwen in de techniek? 

 

Ook is het interessant om te kijken naar waarom vrouwen bij de overstap van vmbo naar mbo, in het 

eerste jaar op de opleiding of na het behalen van het diploma overstappen naar een ander beroep. 

Welke inzichten en oorzaken zorgen ervoor dat vrouwen op die momenten afhaken?  

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de sfeer op school vrouwvriendelijker is dan de sfeer binnen een 

bedrijf. Het is interessant om verder onderzoek te doen naar deze situatie. Hoe kan het dat vrouwen 

zich veiliger op school? Wat zou een bedrijf daarvan kunnen leren? Waardoor krijgen vrouwen in het 

bedrijf het gevoel dat het bedrijf niet vrouwvriendelijk is? Wat kan het bedrijf hieraan doen? In mijn 

enquête is hier kort aandacht aan besteed, maar in een vervolgonderzoek kan dit uitgebreider.  

Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat er een verkeerd en incompleet beeld gegeven wordt van 

de techniek. Om vrouwen te werven en te behouden is het beeld van techniek erg belangrijk. Op wat 

voor manier is dit beeld verkeerd en incompleet? Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat het beeld 

duidelijker en uitgebreider wordt? Hiermee kan ook veel winst behaald worden voor het behouden 

van vrouwen in de techniek.  

Ook is het interessant om te kijken naar hoe het Deltion ervoor kan zorgen dat vrouwen meer 

zelfvertrouwen krijgen en weerbaarder worden tegen nare ervaringen. Zou dit gedaan moeten 

worden met trainingen voor weerbaarheid? Hoe kunnen we zorgen dat het zelfvertrouwen omhoog 

gaat? Welke factoren spelen daar een rol in? Als de weerbaarheid groter wordt en het 

zelfvertrouwen groeit, zullen er wellicht meer vrouwen in de techniek blijven.  



Daarnaast gaven de respondenten aan dat de communicatie tussen man en vrouw op het werk 

verbeterd moet worden. Op wat voor manier is de communicatie nu nog niet goed? Hoe kunnen we 

zorgen dat dit verbeterd wordt? Dit zal ook een belangrijke rol spelen in het behouden van vrouwen 

in de techniek. Daarentegen kan dit ook op veel grotere schaal van belang zijn.  

 

  



7. Reflectie 
Het onderzoek ben ik samen met een studiegenoot gestart. Deze samenwerking liep in het begin 

goed, want we waren beide enthousiast over het onderwerp. Helaas kreeg zij het erg druk vanwege 

persoonlijke omstandigheden. Het onderzoek kostte mij daardoor erg veel energie. Om deze reden 

hebben we uiteindelijk besloten om individueel verder te gaan met het onderzoek. Ik heb hiervan 

geleerd dat het belangrijk is om je eigen grenzen aan te geven. Dit vond ik erg lastig, omdat ik het 

gevoel had dat ik haar in de steek liet. Ik merkte opnieuw dat ik het heel prettig vind om alleen aan 

opdrachten te werken. Ik vind het heel fijn dat ik zelf mijn planning kan bepalen en zelf kan beslissen 

hoe iets op papier komt. Door deze keuze heb ik mezelf wel ruimte gegeven en kreeg ik ook het 

enthousiasme voor het onderzoek weer terug.  

Voor het onderzoek zou ik twee docenten, twee mannelijke studenten en twee vrouwelijke 

studenten interviewen. Ook zou ik de enquête delen via de eigenaresse van de website 

techniekvrouwen.nl. Ik vond het erg spannend om deze personen te vragen of zij mij wilde helpen 

met het onderzoek en hikte hier ook best tegenaan. Ik vond het al helemaal lastig, toen ik na het 

delen van de enquête op social media, geen respons kreeg op de enquête. Gelukkig, reageerde 

iedereen ontzettend positief en wilde iedereen graag helpen met de enquête. Vooral de 

respondenten van de enquête hebben mij een enorm positief gevoel gegeven. De enquête is 

anoniem, maar er waren een aantal vrouwen zo enthousiast dat ze hun LinkedIn gegevens of e-

mailadres deelden met mij. Ook veel andere mensen om mij heen waren ontzettend nieuwsgierig 

naar mijn onderzoek. Ik heb nog nooit het gevoel gehad, dat wat ik deed zo waardevol was voor 

anderen. Wat een fantastisch gevoel! 

Tijdens de lessen van het onderzoek heb ik gemerkt dat ik best wat meer op mezelf mag vertrouwen. 

Veel dingen die in de les werden besproken wist ik al, waardoor ik mijn aanwezigheid niet zo nuttig 

vond. Docenten zeiden me toen dat het beter was als ik wel in de lessen bleef. Ik heb er toen 

ondanks mijn twijfels voor gekozen om die les niet te volgen. Desondanks vind ik dat ik toch een 

goed onderzoek heb neergezet. Daarna heb ik geleerd om met andere ogen naar een bijeenkomst te 

kijken, zodat ik andere dingen leer.  

Ik hoop dat ik als docent een rolmodel kan zijn voor de meiden die ik les ga geven. Daarnaast hoop ik 

met mannelijke studenten te kunnen praten over de rol van vrouwen in de techniek. Hierbij hoop ik 

te verwijzen naar dat een divers team beter presteert en dat vooroordelen over vrouwen in de 

techniek niet kloppen. Ook hoop ik dat ik een rol kan spelen bij het verzorgen van gastlessen over 

vrouwen in de techniek. Hopelijk kan ik een contactpunt zijn voor oud-studenten van technische 

opleidingen en de middelbare school.  

Ik vond het onderzoek ontzettend interessant en ik heb er veel energie uitgehaald door ermee bezig 

te zijn. Het onderwerp heeft me veel geleerd over het van verschillende kanten bekijken van een 

situatie. Ook al hadden de docenten een andere mening dank ik, toch hebben we een super 

interessant gesprek gehad. Daarnaast vond ik het heel inspirerend om te horen hoe de meiden te 

werk gaan in het werkveld. Ik vond het heel bijzonder dat zij hun verhalen met mij wilde delen. 

Daarnaast hebben de enthousiaste reacties van de respondenten mij veel kracht gegeven. Ik ben dan 

heel dankbaar dat ik dit onderzoek heb mogen doen. Ik vind het namelijk heel bijzonder dat zo veel 

mensen enthousiast reageerden en hun verhaal eerlijk met mij hebben gedeeld.  
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Bijlage 1: Lege instrumenten 
Waarom, volgens mannelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Situatie op stage 

1. Hoe is het contact met vrouwelijke collega’s? 

o Wat is volgens jouw de meerwaarde van meiden in de techniek? 

o Wat is volgens jouw de negatieve kant van meiden in de techniek? 

o Worden er stereotyperende vrouwengrappen op opmerkingen gemaakt in de 

garage?  

o Wat is de reactie van vrouwelijke studenten daarop?  

2. Hebben meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek op stage wel eens te maken 

gehad met een van de onderstaande gebeurtenissen denk je? Zo ja, in welke mate?  

o Stereotypen 

o Heb jij/collega’s stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Heb jij/collega’s wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Heb jij/collega’s wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn voor 

de opleiding?? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Benadeeld 

o Heb jij/collega’s stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

Vragen of zij voorbeelden kunnen noemen.  

 

  



Situatie in de klas 

3. Hebben meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek op school wel eens te maken 

gehad met een van de onderstaande gebeurtenissen geïnitieerd door docenten? Zo ja, in 

welke mate?  

o Stereotypen 

o Hebben docenten stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Hebben docenten wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Hebben docenten wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn voor 

de opleiding? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Benadeeld 

o Benadelen docenten ze wel eens? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

  



4. Hebben meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek op school wel eens te maken 

gehad met een van de onderstaande gebeurtenissen geïnitieerd door klasgenoten? Zo ja, 

in welke mate?  

o Stereotypen 

o Heb jij/klasgenoten stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Heb jij/klasgenoten wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Heb jij/klasgenoten wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn 

voor de opleiding?? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

 

Meiden competent voor de opleiding (wat is hun gevoel en wat zeggen de cijfers?) 

1. Vind jij het belangrijk dat er meer vrouwelijke studenten in de techniek komen werken? 

Zo ja, waarom? 

2. Heb je vrouwelijke klasgenoten die gestopt zijn met de opleiding? Waarom zijn zij 

gestopt met de opleiding?  

3. Sluit de kennis van de vrouwelijke studenten aan bij de benodigde kennis voor de studie? 

Is de studie haalbaar voor vrouwelijke studenten? 

4. Hebben de vrouwelijke studenten genoeg motivatie en zelfinzicht voor de opleiding? 

  



Waarom, volgens vrouwelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Situatie op stage 

1. Hoe is het contact met collega’s? 

o Hebben jouw collega’s een mening over vrouwen in de techniek? Zo ja, wat is 

dan die mening?  

o Wat draag jij bij als vrouwelijke monteur in de werkplaats? 

o Voel jij je wel eens ongemakkelijk in de werkplaats als vrouwelijk monteur? 

o Moedigen jouw collega’s je aan op stage? Of belemmeren zij jou weleens in jouw 

ontwikkeling tot monteur? 

2. Heb jij op stage wel eens last gehad van de onderstaande factoren? Zo ja, in welke mate? 

o Stereotypen 

o Heb jij/collega’s stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Heb jij/collega’s wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Heb jij/collega’s wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn voor 

de opleiding?? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Benadeeld 

o Heb jij/collega’s stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

Kun je de situaties omschrijven? Filmscène  

 

  



Situatie in de klas 

3. Hoe is het contact met klasgenoten en docenten? 

o Hebben jouw klasgenoten en docenten een mening over vrouwen in de 

techniek? Zo ja, wat is dan die mening?  

o Wat draag jij als vrouwelijk monteur bij in de werkplaats? 

o Heb je wel eens het gevoel dat in de wegloopt als vrouwelijk monteur? 

o Moedigen jouw klasgenoten en docenten jou wel eens aan in de klas? Of 

belemmeren zij jou weleens in jouw ontwikkeling tot monteur? 

4. Heb jij (of een andere vrouwelijke studente) op school wel eens te maken gehad met een 

van de onderstaande gebeurtenissen geïnitieerd door klasgenoten? Zo ja, in welke mate?  

o Stereotypen 

o Hebben docenten stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Hebben docenten wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Hebben docenten wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn voor 

de opleiding? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Benadeeld 

o Benadelen docenten ze wel eens? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

  



5. Heb jij (of een andere vrouwelijke studente) op school wel eens te maken gehad met een 

van de onderstaande gebeurtenissen geïnitieerd door klasgenoten? Zo ja, in welke 

mate?  

o Stereotypen 

o Heb jij/klasgenoten stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Heb jij/klasgenoten wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Heb jij/klasgenoten wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn 

voor de opleiding?? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

Algemene vragen over meiden op de opleiding 

6. Heb jij wel eens het gevoel dat je geen monteur zou kunnen zijn als vrouw? Wat 

veroorzaakt dat gevoel? 

7. Heb jij wel eens het gevoel dat je juist een hele goede monteur kan zijn als vrouw? Wat 

veroorzaakt dat gevoel? 

8. Wat draag jij bij als vrouwelijk monteur? 

9. Zijn er factoren die het moeilijk maken om te studeren? 

10. Zijn er situaties waardoor jij je minder op je gemak voelt? 

11. Ben je zelf wel eens bang dat je de opleiding niet haalt (qua kennis, motivatie of 

zelfinzicht)? Waardoor wordt dit gevoel door veroorzaakt?  

12. Heb je vrouwelijke klasgenoten die gestopt zijn met de opleiding? Waarom zijn zij 

gestopt met de opleiding?  

13. Wat vind jij leuk aan de opleiding? Wat zorgt ervoor dat jij de opleiding wil behalen en de 

autotechniek in wil? 

 

  



Waarom, volgens docenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Situatie op stage 

1. Hoe is het contact met vrouwelijke collega’s/studenten? 

o Wat is volgens jouw de meerwaarde van meiden in de techniek? 

o Wat is volgens jouw de negatieve kant van meiden in de techniek? 

o Worden er stereotyperende vrouwengrappen op opmerkingen gemaakt in de 

vakgarage?  

o Denk jij dat vrouwelijke studenten daar last van hebben of zouden ze dit prima 

vinden? 

2. Hebben meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek op stage wel eens te maken 

gehad met een van de onderstaande gebeurtenissen? Zo ja, in welke mate?  

o Stereotypen 

o Heb jij/collega’s stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Heb jij/collega’s wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Heb jij/collega’s wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn voor 

de opleiding?? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Benadeeld 

o Heb jij/collega’s stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

  



Situatie in de klas 

3. Hebben meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek op school wel eens te maken 

gehad met een van de onderstaande gebeurtenissen geïnitieerd door docenten? Zo ja, in 

welke mate?  

o Stereotypen 

o Hebben docenten stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Hebben docenten wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Hebben docenten wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn voor 

de opleiding? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Benadeeld 

o Benadelen docenten ze wel eens? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

  



4. Hebben meiden op de opleiding motorvoertuigentechniek op school wel eens te maken 

gehad met een van de onderstaande gebeurtenissen geïnitieerd door klasgenoten? Zo ja, 

in welke mate?  

o Stereotypen 

o Heb jij/klasgenoten stereotypen? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Grensoverschrijdend gedrag? (Ook indirecte indicatoren, zoals posters) 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Kleineren 

o Heb jij/klasgenoten wel eens een vrouwelijke klasgenoot gekleineerd? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Gevoel van incompetentie 

o Heb jij/klasgenoten wel eens het gevoel dat meiden incompetent zijn 

voor de opleiding?? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

o Vrouwonvriendelijke sfeer in de werkplaats 

o Hangt er wel eens een vrouwonvriendelijke sfeer? 

o Hoe vaak maken ze dit mee? 

o Hoeveel last hebben ze hiervan? 

Algemene vragen over meiden op de opleiding 

5. Sluit de kennis van de vrouwelijke studenten aan bij de benodigde kennis voor de studie? 

Is de studie haalbaar voor vrouwelijke studenten? 

6. Hebben de vrouwelijke studenten genoeg motivatie en zelfinzicht voor de opleiding? 
7. Heb je als docent al eens meegemaakt dat vrouwelijke studenten stoppen met deze 

opleiding? Wat was dan de reden dat ze ermee stopten? 
8. Vind jij het belangrijk dat er meer meiden in de techniek komen werken? Zo ja, waarom 

of waarom niet? 

  



Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke studenten bij technische 

opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische vakgebied werken? 

Behouden van vrouwen in de techniek 

Dit onderzoek gaat over het behouden van vrouwen in de techniek. In de techniek is er een tekort 

aan vrouwen. Er wordt door scholen hard gewerkt aan het werven van vrouwelijke studenten voor 

de technische opleidingen. Helaas haken veel vrouwen af op het moment dat zij de opleiding volgen 

of aan het werk gaan binnen de techniek. Zij kiezen dan voor een andere opleiding of gaan ergens 

anders werken dan waarvoor zij gestudeerd hebben. Dit onderzoek heeft als doel erachter te komen 

waarom vrouwen afhaken of waarom zij juist wel in de techniek blijven.  

 

Alvast ontzettend bedankt voor het invullen van de enquête! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Liza Baron 

 

Algemeen onderdeel 

Wat is uw leeftijd? 

• Tussen 20 en 29 jaar 

• Tussen 30 en 39 jaar 

• Tussen 40 en 49 jaar 

• Tussen 50 en 59 jaar 

• 60 jaar of ouder 

Hoe lang werkt u al of hoe lang hebt u gewerkt in het technisch vakgebied? 

• Tussen 1 en 5 jaar 

• Tussen 6 en 10 jaar 

• Tussen 11 en 15 jaar 

• Tussen 16 en 20 jaar 

• Tussen 21 en 25 jaar 

• Tussen 26 en 30 jaar 

• Tussen 31 en 35 jaar 

• Langer dan 35 jaar’ 

Wat is uw beroep binnen de techniek? 

 

 

  



Op het werk 

De onderstaande vragen gaan over situaties op het werk. 

 

Wat is de verhouding tussen vrouwen en mannen op het werk? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft alleen vrouwen en waarbij 10 aangeeft alleen maar mannen.  

Koos u bewust voor de plek waar u nu werkt? Zo ja, wat was de reden daarvoor? 

Hebben uw collega’s een mening over vrouwen in de techniek? Zo ja, typ dan wat volgens u hun 

mening is.  

Wat draagt u bij als vrouw in de techniek? 

Voelt u zich wel eens ongemakkelijk op het werk? Zo ja, wat is de reden hiervoor? 

Moedigen uw collega’s u aan op uw werk? 

Belemmeren uw collega’s u wel eens in uw ontwikkeling in uw technisch vakgebied? 

Heeft u op uw werk wel eens te maken gehad met stereotypen over vrouwen in de techniek? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last heeft/had u op uw werk van stereotypen over vrouwen in de techniek? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met stereotypen. (Indien u dit nog 

nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op uw werk wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last heeft/had u op uw werk van grensoverschrijdend gedrag?  

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. 

(Indien u dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op uw werk wel eens te maken gehad met kleinerend gedrag van anderen? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 



Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last heeft/had u op uw werk van kleinerend gedrag van anderen? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met kleinerend gedrag. (Indien u 

dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op uw werk wel eens te maken gehad met een gevoel van incompentie? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last heeft/had u op uw werk van een gevoel van incompetentie? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u het gevoel kreeg dat u incompetent was/bent. 

(Indien u dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op uw werk wel eens te maken gehad met een vrouwonvriendelijke sfeer? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last heeft/had u op uw werk van deze vrouwonvriendelijke sfeer? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met een vrouwonvriendelijke sfeer. 

(Indien u dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

  



Op school 

De onderstaande vragen gaan over situaties op school met docenten en klasgenoten.  

 

Hadden uw klasgenoten en docenten een mening over vrouwen in de techniek? Zo ja, wat was dan 

hun mening? 

Moedigden uw klasgenoten en docenten u aan in de klas? 

Wat droeg u bij als vrouwelijke student op een technische opleiding? 

Voelde u zich wel eens ongemakkelijk als vrouwelijke student op een technische opleiding? 

Heeft u op school wel eens te maken gehad met stereotypen over vrouwen in de techniek? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last had u op school van stereotypen over vrouwen in de techniek? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met stereotypen. (Indien u dit nog 

nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op school wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last had u op uw technische opleiding van grensoverschrijdend gedrag?  

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. 

(Indien u dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op school wel eens te maken gehad met docenten of klasgenoten die u of een andere 

vrouwelijke klasgenoot kleineerden? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last had u op uw technische opleiding van docenten of klasgenoten die u of een andere 

vrouwelijke klasgenoot kleineerden? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 



Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met kleinerend gedrag. (Indien u 

dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op school wel eens te maken gehad met een gevoel van incompentie? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last had u op uw technische opleiding van een gevoel van incompetentie? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u het gevoel kreeg dat u incompetent was/bent. 

(Indien u dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Heeft u op school wel eens te maken gehad met een vrouwonvriendelijke sfeer? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit mee te maken gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak mee te 

maken gehad.  

Hoeveel last had u op uw technische opleiding van deze vrouwonvriendelijke sfeer? 

Schaalverdeling 1 t/m 10 

Waarbij 1 aangeeft Nooit last van gehad en waarbij 10 aangeeft Heel vaak last van.  

Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met een vrouwonvriendelijke sfeer. 

(Indien u dit nog nooit hebt meegemaakt is deze vraag niet van toepassing. ) 

Waren er (andere) factoren die het moeilijk maakten om te studeren? 

 

  



Algemene vragen 

Hieronder nog een aantal algemene vragen 

 

Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u niet in de techniek zou kunnen werken als vrouw? Zo ja, wat 

veroorzaakte dat gevoel? 

Heeft u wel eens het gevoel dat u als vrouw juist beter in de techniek kunt werken dan mannen? Zo 

ja, wat veroorzaakt dat gevoel? 

Waren/zijn er situaties waardoor u zich minder op uw gemak voelde binnen de techniek? 

Was u zelf wel eens bang dat u uw technische opleiding niet zou halen? Zo ja, wat veroorzaakte dit 

gevoel en hoe heeft u dit opgelost? 

Had u vrouwelijk klasgenoten/collega’s die overgestapt zijn naar een atechnisch beroep? Zo ja, wat 

was hun reden om over te stappen? 

Wat vindt u leuk aan het werken binnen de techniek? 

Wat vond u leuk aan uw technische opleiding? 

Wat zorgde ervoor dat u uw technische opleiding behaald hebt? 

Wat zorgde/zorgt ervoor dat u in de techniek wilde en wilt blijven werken? 

Is er in deze enquête iets nog niet benoemd wat volgens u wel meespeelt bij het afhaken van 

vrouwen in de techniek? 

Wat kunnen scholen/werkgevers volgens u doen om meer vrouwen te behouden in de techniek? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze enquête? 

  



Bijlage 2: Overzicht van resultaten 
Waarom, volgens mannelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de 

opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Situatie op stage Antwoord mannelijke student 
1 

Antwoord mannelijke student 
2 

Hebben collega’s een 
mening over meiden in de 
autotechniek? 

Nee, er hangt een sfeer waarin 
niemand elkaar afkraakt.  

Het stagebedrijf wil graag 
meer vrouwen in het bedrijf, 
zodat het team meer divers 
wordt.  

Hebben meiden wel eens te 
maken met stereotypen op 
stage? 

Er worden wel eens grappen 
gemaakt, maar iedereen voelt 
wel aan of de grappen oké zijn 
of niet.  

Zelf nog nooit gehoord dat 
mannen stereotypen hadden, 
maar kan zich voorstellen dat 
meiden er last van hebben. 

Hebben meiden wel eens te 
maken met 
grensoverschrijdend gedrag 
op stage? 

Er worden wel eens grappen 
gemaakt, maar iedereen voelt 
wel aan of de grappen oké zijn 
of niet.  

Zelf nog nooit gehoord dat er 
grensoverschrijdend gedrag 
heeft plaatsgevonden, maar 
kan zich voorstellen dat 
meiden er last van hebben. 

Hebben meiden wel eens te 
maken met collega’s die hen 
kleineerden? 

Er worden wel eens grappen 
gemaakt, maar iedereen voelt 
wel aan of de grappen oké zijn 
of niet.  

Zelf nog nooit gehoord dat 
collega’s vrouwen 
kleineerden, maar kan zich 
voorstellen dat meiden er last 
van hebben. Kleinerend 
gedrag zou kunnen 
voorkomen, als mannen bang 
zijn dat vrouwelijke collega’s 
het werk beter kunnen. 

Krijgen meiden op stage wel 
eens het gevoel dat ze het 
beroep niet zouden kunnen 
uitoefenen? 

Er worden wel eens grappen 
gemaakt, maar iedereen voelt 
wel aan of de grappen oké zijn 
of niet.  

Zelf nog nooit gehoord dat 
vrouwen last hadden van een 
gevoel van incompetentie, 
maar kan zich voorstellen dat 
meiden er last van hebben. 

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke sfeer 
op stage? 

Er worden wel eens grappen 
gemaakt, maar iedereen voelt 
wel aan of de grappen oké zijn 
of niet.  

Soms kan er een 
vrouwonvriendelijke sfeer 
hangen, maar dit wordt 
bedoeld als grap en is buiten 
het bijzijn van vrouwen om.  

Worden meiden wel eens 
benadeeld op stage? 

Er worden wel eens grappen 
gemaakt, maar iedereen voelt 
wel aan of de grappen oké zijn 
of niet.  
Misschien zijn vrouwen soms 
niet sterk genoeg.  

Vrouwen worden niet persé 
benadeeld. Wel heeft de 
student het idee dat sommige 
vrouwen benadeeld kunnen 
worden, omdat ze kracht 
missen voor bepaalde klussen.  

Situatie op school met 
docenten 

Antwoord mannelijke student 
1 

Antwoord mannelijke student 
2 

Hebben docenten een 
mening over meiden in de 
autotechniek? 

Student geeft aan dat hij het 
gevoel heeft dat docenten 
geen vooroordelen hebben op 
basis van geslacht.  

Niet over gesproken met 
docenten 



Hebben meiden wel eens te 
maken met stereotypen 
vanuit docenten op school? 

Waarschijnlijk niet. Het ligt 
waarschijnlijk eerder aan de 
persoon of ze monteur zullen 
worden of niet.  

Niet over gesproken met 
docenten 

Hebben meiden wel eens te 
maken met 
grensoverschrijdend gedrag 
vanuit docenten op school? 

Nooit gemerkt Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 

Hebben meiden wel eens te 
maken met docenten die 
hen kleineerden? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is.  

Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 

Krijgen meiden op school 
vanuit docenten wel eens 
het gevoel dat ze het beroep 
niet zouden kunnen 
uitoefenen? 

Nooit gemerkt.  Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 
Student hoopt ook niet dat 
vrouwen het gevoel hebben 
dat ze het beroep niet 
aankunnen.  

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke sfeer 
op school veroorzaakt door 
docenten? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is. 

Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 

Worden meiden door 
docenten wel eens 
benadeeld op school? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is. 

De student heeft nooit 
opgemerkt dat docenten 
vrouwelijke studenten 
benadeelden. Hij zou dit ook 
onacceptabel vinden.  

Situatie op school met 
studenten 

Antwoord mannelijke student 
1 

Antwoord mannelijke student 
2 

Hebben klasgenoten een 
mening over meiden in de 
autotechniek? 

Student verwacht dat 
klasgenoten wel 
stereotypebeeld hebben van 
meiden. Dus meiden zullen 
zich wel meer moeten 
bewijzen om opgenomen te 
worden in de groep.  

In eerste instantie vonden de 
jongens het spannend en leuk, 
maar na verloop van tijd 
horen de meiden bij de groep.  

Hebben meiden wel eens te 
maken met stereotypen 
vanuit klasgenoten op 
school? 

Student vermoedt dat een 
vrouwelijke student hier wel 
last van zou kunnen krijgen als 
er een vrouw op de opleiding 
zou zitten.  

Student kan zich voorstellen 
dat er stereotyperende 
vrouwengrappen worden 
gemaakt, deze zijn totaal niet 
kwaad bedoeld.  

Hebben meiden wel eens te 
maken met 
grensoverschrijdend gedrag 
vanuit klasgenoten op 
school? 

Nooit meegemaakt. Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 

Hebben meiden wel eens te 
maken met klasgenoten die 
hen kleineerden? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is. 

Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 



Krijgen meiden op school 
vanuit klasgenoten wel eens 
het gevoel dat ze het beroep 
niet zouden kunnen 
uitoefenen? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is. 

Wellicht dat de vrouwelijke 
studenten dit idee zelf 
hebben, maar dit wordt niet 
door hun mannelijke 
klasgenoten gedeeld.  

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke sfeer 
op school veroorzaakt door 
klasgenoten? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is. 

Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 

Worden meiden door 
klasgenoten wel eens 
benadeeld op school? 

Nooit gemerkt, wel grove 
grappen maar er wordt wel 
gecheckt of dit oké is. 

Student heeft hier geen 
ervaring mee en heeft er nooit 
over gehoord. 

Algemene vragen Antwoord mannelijke student 
1 

Antwoord mannelijke student 
2 

Wat dragen meiden bij in de 
techniek? 

Meiden brengen diversiteit, 
sfeer en een andere kijkwijze 
voor het oplossen van 
problemen. Als er meer 
meiden in de techniek komen, 
dan komen er waarschijnlijk 
meer naar de opleiding. 

Meiden brengen diversiteit, 
sfeer en een andere kijkwijze 
voor het oplossen van 
problemen.  

Zijn er nog redenen die niet 
benoemd zijn, waardoor 
meiden kunnen afhaken 
tijdens hun opleiding tot 
monteur? 

Klanten hebben een mening 
over meiden in de techniek. Zij 
willen dat een man naar hun 
auto kijken.  
 
Meiden kunnen afhaken door 
het gedrag van jongens. 
Mannelijke studenten vinden 
het toch wel interessant en 
zullen zich er daarom op 
focussen. Dit kan voor meiden 
als vervelend worden ervaren.  
 
Fysiek is het best wel zwaar.  

Vanwege het beeld dat het 
beroep een ‘’mannelijk 
beroep’’ is.  

Waarom zouden meiden wel 
in de techniek (moeten) 
blijven of zijn gebleven? 

Meer diversiteit Meer diversiteit 

Wat kan het Deltion doen 
om ervoor te zorgen dat er 
meer meiden op de 
opleiding blijven? 

Student vindt dat Deltion al 
heel toegankelijk is voor 
iedereen en ervoor zorgt dat 
iedereen zich welkom voelt.  

Door te promoten en reclame 
te maken.  

Nog andere opmerkingen die 
niet benoemd zijn? 

Stereotypen komen buiten 
school of stage tot uiting.  

N.v.t.  

 

  



Waarom, volgens vrouwelijke studenten, haken vrouwelijke studenten af bij de 

opleiding motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Situatie op stage Antwoord vrouwelijke 
student 1 

Antwoord vrouwelijke 
student 2 

Antwoord vrouwelijke 
student 3 

Hebben collega’s op 
stage een mening over 
meiden in de 
autotechniek? 

In 2014 was dit voor 
bedrijven nieuw.  
Ze vinden het nu ook 
wel leuk als er een 
vrouw in de garage 
komt werken.  

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Toen de student voor 
het eerst in de garage 
kwam, waren ze 
nieuwsgierig en 
verbaasd. Maar daarna 
was het goed. De 
student denkt dat 
jongere monteurs 
vrouwen in de techniek 
eerder accepteren. De 
oude garde heeft nog 
de ouderwetse mening.  

Voel je je als 
vrouwelijke student wel 
eens ongemakkelijk op 
stage? 

Soms, omdat je nog 
lerende bent en je meer 
ervaring op moet doen. 
Dit heeft niks te maken 
met dat je vrouw bent.  

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Soms is de student 
onzeker. Als ze klussen 
voor het eerst doet 
duur het wat langer en 
kan ze zich er wel druk 
om maken wat collega’s 
dan denken.  
 
Ze heeft wel eens 
meegemaakt dat 
collega’s tegen elkaar 
zeiden dat ze te lang 
over de klus deed. Dit 
vond zij heel vervelend, 
waarop zij naar een 
andere collega is gegaan 
die zei dat ze zich er 
niks van moest 
aantrekken.   

Moedigen collega’s 
meiden aan in de 
techniek? Of worden ze 
belemmerd in hun 
ontwikkeling tot 
monteur? 

Niet belemmerd, maar 
ook geen 
complimenten. (Dit is 
goed, want positieve 
discriminatie is nog 
steeds discriminatie 
geeft de student aan) 

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Collega’s moedigen haar 
aan.  
Ze wordt nooit 
belemmerd.  

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
stereotypen op stage? 

Ze heeft niet het gevoel 
dat ze bij het stereotype 
valt. Ze moet zich wel 2 
keer zo hard bewijzen.  
Wel vaker meegemaakt, 
geen last van.  
Klanten zijn verbaasd 
dat er vrouwelijke 

Student heeft geen 
stage gelopen. 

In het begin wel, nu niet 
meer. Ze heeft zich wel 
echt moeten bewijzen.  
In het begin werd de 
student daar ook 
onzeker van.  



monteurs zijn. Collega’s 
grappen daarover. Ze 
trekt zich er niks van 
aan. 

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
grensoverschrijdend 
gedrag op stage? 

Nog nooit meegemaakt, 
geen last van.  

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Wel 1 collega die vaker 
de grens over gaat bij 
vrouwen. Met andere 
collega’s gebeurt dit 
nooit.  

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
collega’s die hen 
kleineerden? 

Nog nooit meegemaakt, 
geen last van. Je moet 
jezelf wel bewezen 
hebben.  

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Nooit meegemaakt 

Krijgen meiden op stage 
wel eens het gevoel dat 
ze het beroep niet 
zouden kunnen 
uitoefenen? 

Omdat je de stof nog 
niet genoeg weet, niet 
omdat je vrouw bent. 

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Wel eens onzeker, maar 
ze wil dit dus dat gaat ze 
doen.  

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke 
sfeer op stage? 

Nog nooit meegemaakt, 
geen last van. Wie de 
bal kaatst, kan hem 
terug verwachten.  

Student heeft geen 
stage gelopen. 

Nee, niet meegemaakt 

Worden meiden wel 
eens benadeeld op 
stage? 

Wel meegemaakt bij het 
zoeken van een 
stageplek aan het begin 
van de opleiding toen ze 
jonger was. Hier heeft 
ze ook echt last van 
gehad.  
Nu tegenovergestelde 
bij de stageplek die ze 
nu heeft. Vrouwen 
hebben daar meer kans 
op een baan dan een 
man.  

Wel wat last van, omdat 
stageplekken dachten 
dat ze het niet zou 
kunnen. Ook werd ze in 
een gesprek 
afgeschoven en voelde 
ze zich niet prettig 
doordat er op een niet 
prettige manier naar 
haar gekeken werd.  
Ander stagebedrijf was 
daarentegen wel heel 
enthousiast.  

Ze heeft wel het idee 
dat ze werd afgewezen 
voor stageplekken, 
omdat ze vrouw is.   

Situatie op school met 
docenten 

Antwoord vrouwelijke 
student 1 

Antwoord vrouwelijke 
student 2 

Antwoord vrouwelijke 
student 3 

Hebben docenten een 
mening over meiden in 
de autotechniek? 

Je kunt niet in iemands 
hoofd kijken.  

Docent was wel 
verbaasd en trots.  
 
Andere docent stelt een 
vraag over iets 
specifieks wetende dat 
de meiden het niet 
weten, maar vraagt wel 
de meiden en 
antwoordt vervolgens 
voor de meiden met het 
antwoord ‘’Zij weet het 
toch niet’’. Dit was niet 
storend.  

Docenten vinden het 
juist leuk 



Docenten moedigden 
mij aan om minder 
voorzichtig te zijn. 
Wel het gevoel dat er te 
weinig geluisterd werd, 
dit was niet het geval 
omdat ze vrouw was.   

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
stereotypen vanuit 
docenten op school? 

Docenten mogen geen 
stereotypen hebben. 
Maar je kan niet in hun 
hoofd kijken.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Niet meegemaakt. 
Mannen hebben 
misschien wel een 
vooroordeel. Maar 
meiden denken ook dat 
mannen een 
vooroordeel hebben.  

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
grensoverschrijdend 
gedrag vanuit docenten 
op school? 

Bij docenten is dit wel 
eens gebeurd, maar 
school heeft hier direct 
goed op gereageerd.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Docenten zijn daar heel 
voorzichtig mee en 
letten er erg op. Niet 
meegemaakt.  

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
docenten die hen 
kleineerden? 

Nooit meegemaakt, 
geen last van.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Nooit meegemaakt, 
geen last van.  

Krijgen meiden op 
school vanuit docenten 
wel eens het gevoel dat 
ze het beroep niet 
zouden kunnen 
uitoefenen? 

Soms, maar dat ligt niet 
aan dat je vrouw bent.  

Docenten lijken dit 
gevoel wel te willen 
geven in situaties, maar 
student maakte zich 
daar niet zo druk om.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van.  

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke 
sfeer op school 
veroorzaakt door 
docenten? 

Nooit meegemaakt, 
geen last van 

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Worden meiden door 
docenten wel eens 
benadeeld op school? 

Nooit meegemaakt, 
geen last van 

Nooit meegemaakt, 
geen last van. Juist 
enthousiasme voor 
meiden in de techniek.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Situatie op school met 
studenten 

Antwoord vrouwelijke 
student 1 

Antwoord vrouwelijke 
student 2 

Antwoord vrouwelijke 
student 3 

Hebben klasgenoten 
een mening over 
meiden in de 
autotechniek? 

Je kunt niet in iemands 
hoofd kijken, maar deze 
indruk wordt niet 
gegeven. 
 
Jongeren of eerstejaars 
studenten hebben wel 
een mening. Hier trek je 
je meer van aan als je 
wat jonger bent. 

Niet meegemaakt.  Student heeft wel het 
gevoel dat klasgenoten 
in het begin een 
vooroordeel hadden.  



Moedigen klasgenoten 
meiden aan in de 
techniek? Of 
belemmeren ze hen in 
hun ontwikkeling tot 
monteur? 

Niet aanmoedigen (dat 
is positieve 
discriminatie) en niet 
belemmerd 

Ja, klasgenoten 
moedigen aan om 
minder voorzichtig te 
zijn. 
Nooit belemmerd. Juist 
wel geholpen om 
nieuwe dingen te leren.  

Niet aangemoedigd, 
zeker niet belemmerd.  

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
stereotypen vanuit 
klasgenoten op school? 

In het begin van het 
eerste jaar wel, tot je je 
bewezen hebt. Geen 
last van gehad.   

Ze heeft zelf het gevoel 
gehad dat jongens 
stereotype beeld 
hebben over haar, 
omdat ze niet sterk 
genoeg was. Ze vond 
het vervelend om hulp 
te vragen, omdat ze 
zichzelf wel echt wilde 
bewijzen.  
 

Niet meegemaakt. 
Mannen hebben 
misschien wel een 
vooroordeel. Maar 
meiden denken ook dat 
mannen een 
vooroordeel hebben. 

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
grensoverschrijdend 
gedrag vanuit 
klasgenoten op school? 

Nooit meegemaakt, 
geen last van gehad.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van gehad.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Hebben meiden wel 
eens te maken met 
klasgenoten die hen 
kleineerden? 

Als grapje gebeurt het 
vaak, maar niet met 
kwade bedoeling.  

Voor de grap, maar 
geen last van.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Krijgen meiden op 
school vanuit 
klasgenoten wel eens 
het gevoel dat ze het 
beroep niet zouden 
kunnen uitoefenen? 

Zij had al ervaring in de 
praktijk, waardoor ze 
voorliep qua kennis. Dus 
ze heeft zich hier geen 
zorgen om gemaakt.   
Kan wel dat iemand die 
gelijk opgaat qua 
niveau, dit gevoel wel 
kan hebben.  

Niet vanuit klasgenoten. 
Zelf had ze het gevoel 
dat ze het niet kon. 
Maar ze had wel het 
gevoel dat ze het kon 
leren.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke 
sfeer op school 
veroorzaakt door 
klasgenoten? 

Nog nooit meegemaakt 
en geen last daarvan.  

Nooit meegemaakt en 
geen last van. Grapjes 
maken wel, maar niet 
storend.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Worden meiden door 
klasgenoten wel eens 
benadeeld op school? 

Nog nooit meegemaakt 
en geen last daarvan 

Nooit meegemaakt, 
geen last van gehad.  

Nooit meegemaakt, 
geen last van. 

Algemene vragen Antwoord vrouwelijke 
student 1 

Antwoord vrouwelijke 
student 2 

Antwoord vrouwelijke 
student 3 

Wat dragen meiden bij 
in de techniek? 

Andere denkwijze, sfeer 
en je kunt makkelijker 
ergens bij. Meer 
theoretisch onderlegd, 

Meer perfectionistisch, 
preciezer, meer oog 
voor detail, 
georganiseerder en 
netter, voorzichtiger. 

Structuur en precies 
werken. Goed kunnen 
leren.  



klasgenoten zijn 
praktischer.  
Preciezer/ 
Meer perfectionistisch. 

Zijn er nog redenen die 
niet benoemd zijn, 
waardoor meiden 
kunnen afhaken tijdens 
hun opleiding tot 
monteur? 

Onwetendheid, want 
meiden weten niet goed 
wat de techniek 
inhoudt.  
Beelden over een 
beroep worden ook 
meegegeven vanuit de 
ouders. Als de ouders 
dus niet een goed beeld 
hebben van de 
techniek, dan de 
kinderen ook niet.   

De moeilijkheidsgraad 
voor natuur- en 
wiskunde was voor deze 
student de reden dat ze 
met de opleiding stopt.  
 
Ouders waren verbaasd 
dat ze deze opleiding 
ging doen. Vader was 
blij dat ze een 
atechnisch beroep ging 
doen.  
 
Student was bij de open 
dag, hier kwam een 
vader met een dochter 
kijken. De vader stuurde 
de dochter weg, ook al 
had de dochter wel 
interesse.  
 
Verwachtingen zijn 
anders dan de opleiding 
daadwerkelijk is. Omdat 
ze geen duidelijk beeld 
hebben van wat de 
techniek inhoudt.  

Nare ervaringen dat ze 
toch gekleineerd 
worden en dat er 
gezegd wordt dat ze het 
niet kunnen.  
 
Het ligt niet persé aan 
de school. Meiden 
hebben wellicht meer 
het gevoel ‘’ik ben 
vrouw, ik denk dat ik 
het niet kan’’.  
 
Meiden zijn misschien 
wel nieuwsgierig, maar 
sluiten het toch uit.  
 
Soort zoekt soort. Dus 
meiden gaan bij een 
open dag ook eerder 
kijken bij een atechnisch 
beroep, omdat daar 
meer meiden het 
beroep ingaan.  

Waarom zouden 
meiden wel in de 
techniek (moeten) 
blijven of zijn gebleven? 

Als je ergens aan begint, 
dan wil je het afmaken.  
 
Vak is leuk, de 
ontwikkeling is leuk. Je 
moet er wel feeling voor 
hebben.  
 
Zelfvertrouwen was 
groot genoeg om zich 
geen zorgen te maken 
om stereotyperende 
vrouwengrappen. Je 
wordt door deze 
grappen ‘’afgehard’’ en 
maakt ook grappen 
terug.  

Voelt zich beter tussen 
de jongens, omdat ze 
minder oordelen.  
 
Het teamgevoel op de 
opleiding tot 
automonteur was heel 
leuk.  
 
Het eindresultaat van 
een project.   

Oom heeft een 
autobedrijf, daar heeft 
de student stage 
gelopen. Daar kwam ze 
erachter dat ze het 
beroep tot 
automonteur heel leuk 
vindt.  
 
Ze wist dat ze niet de 
zorg in ging. Het beroep 
is ook totaal iets anders.  

Wat kan het Deltion 
doen om ervoor te 
zorgen dat er meer 

Meer voorlichtingen op 
het vmbo en laten zien 
wat het allemaal 

Docenten moeten meer 
luisteren naar de 
studenten. Direct 

Het kan toch blijven dat 
vrouwen erachter 
komen dat het beroep 



meiden op de opleiding 
blijven? 

inhoudt, omdat 
techniek zo breed is.   
 
Meer onbewuste 
reclame. Zoals een jas 
geven met achterop 
‘’Meiden in de 
techniek’’ om op deze 
manier meiden naar de 
techniek te trekken.   

helpen, de studenten 
niet laten wachten. 
Duidelijkheid en 
oprecht hulp bieden. Dit 
is niet 
geslachtsgebonden.  
 

wellicht toch niet bij ze 
past.  
 
Deltion moet de 
rolmodellen bij de open 
dagen houden.  
 
Wat mensen ervan 
vinden, maakt niet uit. 
Je moet je droom 
volgen.  

Nog andere 
opmerkingen die niet 
benoemd zijn? 

Stereotypen en 
grensoverschrijdend 
gedrag komen meer tot 
uiting bij autosport 
(buiten school en 
stage).  

- Het is heel belangrijk 
dat er meer vrouwen in 
de techniek komen.  

 

  



Waarom, volgens docenten, haken vrouwelijke studenten af bij de opleiding 

motorvoertuigentechniek op het Deltion in Zwolle? 

Situatie op stage Antwoord vrouwelijke 
docent 

Antwoord mannelijke docent 

Hebben collega’s een mening over 
meiden in de autotechniek? 

De sfeer is helemaal oké. 
Wat wel opvalt is dat er 
niet veel vrouwen in de 
werkplaats werken.  

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Zou een vrouwelijke student zich wel 
eens ongemakkelijk voelen op stage? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben.  

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Moedigen collega’s meiden aan in de 
techniek? Of worden ze belemmerd in 
hun ontwikkeling tot monteur? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Hebben meiden wel eens te maken 
met stereotypen op stage? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Meiden hadden nergens last 
van.  

Hebben meiden wel eens te maken 
met grensoverschrijdend gedrag op 
stage? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Hebben meiden wel eens te maken 
met collega’s die hen kleineerden? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Krijgen meiden op stage wel eens het 
gevoel dat ze het beroep niet zouden 
kunnen uitoefenen? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke sfeer op stage? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Worden meiden wel eens benadeeld 
op stage? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Situatie op school met docenten Antwoord vrouwelijke 
docent 

Antwoord mannelijke docent 

Hebben docenten een mening over 
meiden in de autotechniek? 

Meiden moeten kiezen wat 
ze leuk vinden.  
 
Het is heel leuk dat er 
meiden in de klas zitten, dit 
verandert de dynamiek.  

Waarom zou een vrouw niet in 
de techniek kunnen? Een 
vrouw doet niet onder voor 
een man.  

Hebben meiden wel eens te maken 
met stereotypen vanuit docenten op 
school? 

Gebeurt niet. Mannen 
onderling maken wellicht 
wel grapjes daarover, 
docenten zullen hier 
waarschijnlijk wel in 
meegaan. 
 
Docent had wel eens 
vooroordelen dat de 
docent vond dat een 

Nog nooit gehoord. Wel 
andersom met uitspraken 
richting de mannen als de 
vrouwen hoge cijfers halen 
(denk aan: ‘’Mannen we 
blijven achter, kom op!’’) 



vrouwelijke student niet 
met lange nagels in de 
werkplaats kon werken. 
Student trekt zich er niet 
veel van aan.  

Hebben meiden wel eens te maken 
met grensoverschrijdend gedrag 
vanuit docenten op school? 

Wel eens gehoord, was 
geen reden om te stoppen 
met de opleiding. 

Niet vanuit docenten.  
Docenten zijn heel voorzichtig 
hiermee. ‘’je hebt sneller een 
naam, dan je er vanaf komt’’. 
Ze zorgen ervoor dat de deur 
open blijft staan en dat je 
nooit alleen met een meisje in 
het lokaal bent.  

Hebben meiden wel eens te maken 
met docenten die hen kleineerden? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Krijgen meiden op school vanuit 
docenten wel eens het gevoel dat ze 
het beroep niet zouden kunnen 
uitoefenen? 

Nog nooit gehoord. 
Jongens en meiden hebben 
beide wel eens het idee dat 
ze de opleiding niet 
aankunnen.  

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke sfeer op school 
veroorzaakt door docenten? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord en 
collega’s zouden dit niet 
accepteren en daar gelijk op 
reageren.  

Worden meiden door docenten wel 
eens benadeeld op school? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Situatie op school met studenten Antwoord vrouwelijke 
docent 

Antwoord mannelijke docent 

Hebben klasgenoten een mening over 
meiden in de autotechniek? 

Nog nooit gezien Nog nooit gezien.  

Hebben meiden wel eens te maken 
met stereotypen vanuit klasgenoten 
op school? 

Gebeurt niet. Mannen 
onderling maken wellicht 
wel grapjes daarover, 
docenten zullen hier 
misschien wel in meegaan. 

Geen vrouwengrappen naar 
vrouwen in de klas, docenten 
corrigeren dit.  

Hebben meiden wel eens te maken 
met grensoverschrijdend gedrag 
vanuit klasgenoten op school? 

Wel gehoord, maar dit was 
geen reden om te stoppen 
met de opleiding.  

Dat is eenmalig gebeurd, hier 
is direct op gereageerd vanuit 
de docenten. Vervolgens is dit 
professioneel opgelost en is er 
niemand gestopt met de 
opleiding.  



Hebben meiden wel eens te maken 
met klasgenoten die hen kleineerden? 

Nog nooit gehoord. 
Jongens en meiden hebben 
beide wel eens het idee dat 
ze de opleiding niet 
aankunnen.  

Nog nooit gehoord. 

Krijgen meiden op school vanuit 
klasgenoten wel eens het gevoel dat 
ze het beroep niet zouden kunnen 
uitoefenen? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nee, de meiden zijn vaak 
koplopers. De cijfers zijn hoger 
en ze begrijpen het sneller. 
Meiden leggen de lat hoger.  

Hangt er wel eens een 
vrouwonvriendelijke sfeer op school 
veroorzaakt door klasgenoten? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Worden meiden door klasgenoten wel 
eens benadeeld op school? 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding 
daar last van hebben. 

Nog nooit gehoord dat 
vrouwen op de opleiding daar 
last van hebben. 

Algemene vragen Antwoord vrouwelijke 
docent 

Antwoord mannelijke docent 

Wat dragen meiden bij in de techniek? De groepsdynamiek wordt 
anders. Meiden brengen 
een andere sfeer.  

Mannen en vrouwen zijn 
gelijk.  

Zijn er nog redenen die niet benoemd 
zijn, waardoor meiden kunnen 
afhaken tijdens hun opleiding tot 
monteur? 

Als je als enig meisje in de 
klas zit, daar moet je wel 
tegen kunnen.  
 
De opleiding kan toch 
tegenvallen. Vieze handen 
kunnen meiden vervelend 
vinden, maar dit is een 
invulling.  
 
 
Er komt toch een type 
mens op de opleiding af.  
 
Ouders doen het bepaalde 
beroep en als kind ben je 
geneigd dit te volgen.  

Meiden en jongens zijn 
onwetend, omdat ze niet 
genoeg onderzoek doen naar 
wat de opleiding inhoudt. 
Meiden en jongens doen geen 
onderzoek naar de 
moeilijkheidsgraad van de 
opleiding. Decaan geeft 
verkeerd advies over het 
niveau. 
 
Meiden die afhaken, haken 
vaak af aan het einde van het 
eerste jaar nadat ze een tijdje 
stage gelopen hebben of zelfs 
daarvoor al. Ze komen er dan 
achter dat de techniek niet bij 
ze past. 



Waarom zouden meiden wel in de 
techniek (moeten) blijven of zijn 
gebleven? 

Meiden moeten kiezen wat 
ze leuk vinden.  

Meiden moeten kiezen voor 
waar je hart ligt.  

Wat kan het Deltion doen om ervoor 
te zorgen dat er meer meiden op de 
opleiding blijven? 

Deltion kan er niet veel aan 
doen. Meiden moeten zelf 
kiezen en er zijn kansen 
genoeg voor hen.  

Het ligt niet aan Deltion. Het 
ligt aan de meiden zelf 
vanwege de opvoeding. We 
moeten beginnen met het 
werven van meiden op de 
lagere scholen en middelbare 
scholen.  
 
Er hangt ook nog het 
stereotypebeeld dat je minder 
verdiend en dat het vies werk 
is.  

 

  



Welke oorzaken spelen mee bij het afhaken of behouden van vrouwelijke studenten 

bij technische opleidingen volgens vrouwen die met succes in een technische 

vakgebied werken? 

Algemene vragen 

 

 

 

  



• Wat is uw beroep binnen de techniek? 

 

Programmeur  1 Ontwerper  2 

Business partner 1 Werkvoorbereider 3 

Adviseur 5 Operator 2 

Manager 11 Eigenaar 1 

Directeur 4 Projectleider 3 

Engineer 12 Onderzoeker 1 

Docent 3 Developer 2 

Verschillende beroepen in de 
techniek 

1 Monteur  

Elekricien 1   

 

  



Situatie op werk 

 

• Koos u bewust voor de plek waar u nu werkt? Zo ja, wat was de reden daarvoor? 

 

  



• Hebben uw collega’s een mening over vrouwen in de techniek? Zo ja, typ dan wat volgens u 

hun mening is.  

 

 

• Wat draagt u bij als vrouw in de techniek? 

De vrouwen gaven aan dat ze een andere sfeer meebrengen, de groepsdynamiek is anders. Vrouwen 

kunnen beter communiceren en hebben meer empathie. Dit heeft positieve invloed bij gesprekken 

met zowel collega’s als met klanten.  

Ook dragen vrouwen hun technische kennis en structuur mee naar de techniek. Vrouwen hebben 

een andere denkwijze en denken creatief na voor het oplossen van een probleem. Ook geven een 

aantal vrouwen aan dat ze duidelijker en besluitvaardiger zijn dan de mannen.  

Ook vinden vrouwen het belangrijk dat er meer meiden naar de techniek komen. Hier spelen zij een 

belangrijke rol in. Zij dragen hieraan bij door rolmodel te zijn en meer diversiteit te brengen in het 

team.  

Daarnaast zijn er ook een paar vrouwen die aangeven dat ze zich niet willen onderscheiden van 

mannen. Hierdoor vinden zij dat ze niks extra’s bijdragen aan de techniek.  

  



• Voelt u zich wel eens ongemakkelijk op het werk? Zo ja, wat is de reden hiervoor? 

 

 

 

  



• Moedigen uw collega’s u aan op uw werk? 

 

• Belemmeren uw collega’s u wel eens in uw ontwikkeling in uw technische vakgebied? 

 



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met stereotypen.  

Mannen maken wel eens vrouwonvriendelijke grappen naar vrouwen of houden vrouwonvriendelijke 

gesprekken met collega’s. Ze verwachten eigenlijk dat je als vrouw op het werk de huishoudelijke 

taken doet. Vrouwen moeten zich veel meer bewijzen dat ze technische kennis hebben. ze moeten 

zich niet alleen bewijzen tegenover collega’s, maar ook tegen klanten. De mannen gaan eerst/tijdens 

of na het gesprek naar mannelijke medewerkers om te controleren of de technische vrouw gelijk 

heeft. Ook willen klanten soms helemaal niet in gesprek met vrouwen, omdat ze vinden dat zij 

onbevoegd zijn. Vrouwen voelen zich daardoor niet serieus genomen. Hierbij komt het ook voor dat 

mannen simpele onderwerpen willen uitleggen aan hun vrouwelijke collega, terwijl zij dit al 

begrijpen. Daarentegen zijn er ook mannen die niks willen uitleggen, omdat hun vrouwelijke collega 

het toch niet zal begrijpen.  

Daarnaast denken mannelijke collega’s dat vrouwen zwaar werken niet aankunnen. Ook denken ze 

dat ze het vervelend vinden dat vrouwen vies worden tijdens het werk. Vanuit deze standpunten 

worden ook opmerkingen gemaakt richting vrouwen in de techniek.  



Ook worden er flirterige opmerkingen gemaakt of worden vrouwen geïntimideerd door hun 

mannelijke collega’s. Mochten vrouwen eens boos reageren, dan zijn zij ongesteld of te emotioneel. 

Daarnaast krijgen vrouwen geen promotie, vanwege de kans dat zij zwanger raken.  

 

 

 

• Benoem een voorbeeld waarin u te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. 

Vrouwen krijgen opmerkingen over hun kleding 

Er worden ook grapjes gemaakt die over het randje zijn. Hierbij vragen sommige vrouwen zich af of 

sommige grappen wel bedoeld worden als grappen.  

Ook krijgen vrouwen in de techniek seksueel getinte berichten of opmerkingen op het werk. Mannen 

gaan in een gesprek te dichtbij staan, ook worden vrouwen ook ongevraagd aangeraakt door 

mannelijke collega’s en door klanten.  



 

 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met kleineren.  

Er worden wel kleinerende opmerkingen gemaakt, deze kunnen voortkomen uit jaloezie. In deze 

opmerkingen kunnen ook verkleinwoorden gebruikt. Zo eindigt een zin wel eens met ‘’meissie’’ of 

met schat terwijl dit niet gepast is. Ook praten mannelijke collega’s door vrouwelijke collega’s heen. 

Ook mocht een vrouw haar werk niet meer doen zonder dat er een man bij was.  



 

 

 

• Benoem een voorbeeld waarin u last had van een gevoel van incompetentie.  

Je bent ook een periode incompetent, omdat inwerken altijd tijd kost. Vrouwen worden niet als 

volwaardig gesprekspartner gezien. Ook erkennen mannen de functie van hun technische, 

vrouwelijke collega niet. Mannelijke collega’s schatten hun vrouwelijke collega’s in als incompetent. 

Vrouwen voelen zich ook wel eens onzeker in het vak, omdat ze zelf perfectionistisch zijn.  



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met een 

vrouwonvriendelijke sfeer.  

Vrouwonvriendelijke gesprekken die gevoerd worden, terwijl ze niet gepast zijn. Vrouwen worden op 

het werk buitengesloten of ze worden getreiterd of dwarsgezeten door hun mannelijke collega’s. 

Hoe ouder en lager opgeleid, hoe negatiever de mening is over vrouwen in de techniek. Mannelijke 

collega’s proberen hun vrouwelijke collega fysiek te intimideren. Mannelijke collega’s beweerden 

eens dat ze seks hadden gehad met hun vrouwelijke collega, terwijl dit niet het geval is.  

De juiste faciliteiten zijn er niet. Vrouwen moeten zich op het werk omkleden in de 

mannenkleedkamers of naar het mannentoilet gaan, ook is er geen ruimte om te kolven.  

  



Situatie op school 

• Hadden uw klasgenoten een mening over vrouwen in de techniek? Zo ja, wat was dan 
hun mening? 

 

 

• Moedigen uw klasgenoten en docenten u aan in de klas? 

 

 

 

  



• Wat droeg u bij als vrouwelijke student op een technische opleiding? 

Vrouwen ervaren dat zij, net als op het werk, een verbindende en communicerende factor zijn in het 

team. Hierdoor is er ook een andere groepsdynamiek en is de sfeer op de opleiding anders. Ook 

ervaren zij dat ze meer leiderschap tonen dan hun mannelijke collega’s, omdat ze meer 

doorzettingsvermogen en vastberadenheid tonen. Dit kan het gevolg zijn van meer ambitie. Ook 

kijken vrouwen anders naar een situatie en hebben ze meer oog voor details. Ook was een van de 

vrouwen die aan deze enquête heeft deelgenomen lid van de onderwijscommissie om de sfeer voor 

vrouwen op de opleiding te verbeteren door docenten op ongepast gedrag aan te spreken.  

Er zijn ook vrouwen die aangeven dat zij hetzelfde zijn als de andere studenten en dus niks extra’s 

bijdragen in de techniek. Ook zijn er vrouwen die niet via een technische opleiding in het technische 

beroep terecht zijn gekomen.  

 

• Voelde u zich wel eens ongemakkelijk als vrouwelijke student op een technische 
opleiding? 

 

 

 

 

  



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met stereotypen.  

Pesten en buiten sluiten. Ook worden er stereotyperende vrouwengrappen gemaakt.  

De docenten en mannelijke klasgenoten twijfelden of ze de opdrachten en het vak aankonden. 

Vrouwen zouden niet sterk genoeg zijn. Ook haalden de vrouwelijke studenten stelselmatig lagere 

cijfers. De vrouwelijke studenten werden geweigerd voor stage. Er werd gedacht dat ze slecht zijn in 

de techniek en het vak niet hadden mogen kiezen. De docenten denken dat ze het vak gekozen 

hadden voor de aandacht van de mannen.  



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met 
grensoverschrijdend gedrag.  

Seksueel getinte opmerkingen, tot ongewenste aanrakingen. Ook hoorden vrouwelijke studenten 

het een en ander aan heftige verhalen van hun mannelijke klasgenoten.  



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met kleineren.  

Docenten en medestudenten maken stereotyperende vrouwengrappen en trekken in twijfel of ze de 

opleiding wel aankunnen.  



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met een gevoel van 
incompetentie 

Vrouwelijke studenten kregen lagere cijfers voor vergelijkbare prestaties. Ze moeten zich meer 

bewijzen t.o.v. de klasgenoten en docenten. In het begin waren vrouwen ook incompetent omdat ze 

het vak nog moesten leren. Daar werden vrouwen onzeker van. Ook werd er weinig tot geen moeite 

gedaan om de vrouwelijke studenten kennis bij te brengen.  



 

 

• Benoem een voorbeeld van een situatie waarin u te maken kreeg met een 
vrouwonvriendelijke sfeer.  

Vrouwen op de opleiding werden gepest en buitengesloten, genegeerd of kregen seksueel getinte 

opmerkingen. Daarnaast werden er ook stereotyperende vrouwengrappen gemaakt. Er was weinig 

respect voor vrouwelijke studenten. Ook kregen vrouwen stelselmatig slechte cijfers en continu te 

horen dat vrouwen niet in de techniek thuis horen. 

 

• Waren er andere factoren die het moeilijk maakten om te studeren? 

De vrouwen die meededen aan dit onderzoek gaven aan dat ze weinig aansluiting vonden bij 

klasgenoten. Mannelijke studentenverenigingen waren/zijn niet ingericht zijn voor vrouwelijke 

studenten. Ook lagen vrouwen echt onder een vergrootglas bij klasgenoten en docenten. Ze moeten 

zich meer bewijzen en er was geen gelijke behandeling. Maar vrouwen laten zich niet weerhouden! 

  



Andere redenen waarom vrouwen kunnen afhaken 

• Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u niet in de techniek zou kunnen werken als 
vrouw? 

 

 

• Hebt u wel eens het gevoel dat u als vrouw juist beter in de techniek kunt werken dan 
mannen? Zo ja, wat veroorzaakt dat gevoel? 

 



Vrouwen vinden zichzelf preciezer, stellen hogere eisen en hebben meer prestatiedrang. Ook vinden 

ze zichzelf beter georganiseerd, hebben ze een andere denkwijzen en analyseren ze alle mogelijke 

scenario’s. Ook zijn ze meer mensgericht. Door dat ze werken in de techniek zorgen ze voor een 

divers team.  

 

• Waren/zijn er situaties waardoor u zich minder op uw gemak voelde binnen de 
techniek? 

 

• Was u zelf wel eens bang dat u uw technische opleiding niet zou halen? Zo ja, wat 
veroorzaakte dit gevoel en hoe heeft u dit opgelost? 



 

• Had u vrouwelijke klasgenoten/collega’s die overgestapt zijn naar een atechnisch 
beroep? Zo ja, wat was hun reden om over te stappen? 

 

Vrouwen die hierbij nee ingevuld hebben als antwoord, kunnen dit ook ingevuld hebben omdat zij 

geen vrouwelijke klasgenoten in de klas hadden.  

Als vrouwen toch overstapten was dit vaak vanwege vervelende ervaringen met klasgenoten of 

docenten. Ook voelden sommige vrouwen zich niet thuis op de opleiding en in de klas, dit kan te 

maken hebben met dat er zo weinig vrouwen in de klas zaten.  

• Wat vindt u leuk aan het werken binnen de techniek? 



Het werken met mannen is eg prettig. Er heerst een fijne sfeer en er is geen drama. Mannen 

oordelen niet en zijn veel opener.  

Daarnaast is er in de techniek veel te leren en kun je je blijven ontwikkelen. Het werken in de 

techniek is divers, complex, uitdagend, innovatief, praktische en afwisselend werk. Je moet daarbij 

oplossingsgericht denken. Het is interessant om na te denken hoe iets werkt. Je hebt in de techniek 

best een grote verantwoordelijkheid, omdat je belangrijk werk levert. Je werk is namelijk echt een 

bijdrage aan de wereld/maatschappij.  

 

• Wat vond u leuk aan uw technische opleiding? 

Op de opleiding vonden de vrouwen het super leuk om te leren hoe iets werkt. Hierbij werd een 

mooie afwisseling gemaakt tussen het werken in de praktijk en kennis opdoen middels de theorie 

(natuur- en wiskunde). Ze vonden het leuk om toepassings- en oplossingsgericht te werken en je 

hierheen te blijven ontwikkelen. Hier mag je heel creatief in zijn. Ook vonden vrouwen de opleiding 

leuk om te bewijzen dat je als vrouw wel in de techniek kan werken! 

 

• Wat zorgde ervoor dat u uw technische opleiding behaald hebt? 

Veel vrouwen geven aan dat ze door doorzettingsvermogen en hard werken de opleiding gehaald 

hebben er waren er drie die ook aangaven dat ze hulp hebben gehad van anderen. Zo haalden zij 

steun uit hun ouders en plezier bij het stagelopen.  

 

• Wat zorgde/zorgt ervoor dat u in de techniek wilde en wilt blijven werken? 

De passie voor het vakgebied, de baanzekerheid en het salaris. Een paar vrouwen gaven ook aan dat 

ze door leidinggevenden gesteund werden en daardoor in de techniek zijn gebleven. Ook zijn er een 

aantal vrouwen het vakgebied ingerold door hulp of een voorbeeldfunctie van een familielid.  

 

• Is er in deze enquête iets nog niet benoemd wat volgens u wel meespeelt bij het afhaken van 

vrouwen in de techniek? 

Als vrouwen in verwachting zijn, is het de vraag of ze binnen de techniek kunnen blijven. Veel 

bedrijven willen geen mensen die in deeltijd gaan werken. Steun binnen de bedrijven en 

promotiekansen zijn laag.  

Communicatie tussen mannen en vrouwen kan beter. Het is jammer dat er niet meer vrouwen in de 

techniek werken, omdat dit contact met andere vrouwen toch gemist wordt.  

Vrouwen hebben of een negatief beeld bij de techniek of kunnen zich geen voorstelling maken van 

het werken in de techniek. Ook het idee dat in de techniek werken vies en zwaar werk is helpt niet 

mee bij het behouden van vrouwen in de techniek. Sommige beroepen in de techniek zijn inderdaad 

zwaar werk, hierdoor kunnen vrouwen wel afhaken. Ook de mensen die dichtbij een vrouw staan 

hebben invloed op haar beroepskeuze.  



 

• Wat kunnen scholen/werkgevers volgens u doen om meer vrouwen te behouden in de 

techniek? 

Er moet voor gezorgd worden dat vrouwen welkom zijn. Hierbij is het belangrijk dat ze gelijke kansen 

krijgen als mannen. Zo moeten ze hetzelfde salaris krijgen en dezelfde carrièrekansen krijgen. 

Daarnaast moeten de faciliteiten op het werk verbeterd worden. Vrouwen vinden het belangrijk dat 

er kleedruimtes en toiletten zijn voor vrouwen en wellicht ook kolfruimtes. Werkgevers moeten 

meer waardering en interesse tonen in hun personeel om te zorgen dat ze in de techniek blijven 

werken. Dit kan door hen te stimuleren om zich te ontwikkelen en te zorgen voor flexibele 

werktijden, zodat er voor de werknemers een goede balans tussen werk en privé ontstaat.  

 

Voor scholen is het belangrijk om een beter beeld van de techniek te laten zien. De toekomstige 

studenten moeten zich beter kunnen gaan voorstellen wat de techniek nu eigenlijk inhoudt. De 

techniek is heel breed, de diversiteit aan banen in de techniek moet meer worden uitgelicht. Ook is 

het belangrijk om te laten zien hoeveel impact een baan in de techniek heeft op de maatschappij. 

Om te zorgen dat het beeld van de techniek verbeterd is het belangrijk dat scholen bijblijven qua 

ontwikkeling in gereedschap en scholen laten zien dat de techniek een heel creatief vakgebied is. De 

werving van vrouwen voor de techniek moet al beginnen bij de basisscholen. De scholen moeten er 

ook voor zorgen dat meiden op de goede stageplekken terecht komen.  

Hierbij kan het nuttig zijn om vrouwen uit de techniek te vragen om gastlessen te geven. Er zijn meer 

rolmodellen in de techniek nodig om meiden te inspireren de techniek in te gaan.  

 

Zowel op school als op het werk moet de communicatie tussen man en vrouw verbeteren. Ook is het 

belangrijk om aan te tonen dat een divers team beter presteert om ervoor te zorgen dat er meer 

vrouwen in de techniek komen werken. Om te voorkomen dat vrouwen naar een atechnisch beroep 

overstappen is het belangrijk om te zorgen dat meiden weerbaarder worden.  

 

  



 


