
Voorlichtingsfilm afdeling BWI 

Het Platform laat een nieuwe 
voorlichtingsfilm maken over de afdeling 
Bouwen, Wonen en Interieur. Hierin 
wordt een beeld geschetst over wat 
(potentiële) leerlingen in het derde en 
vierde jaar kunnen verwachten. Met deze 
film kunnen alle aangesloten vmbo's hun 
voordeel doen bij de werving van nieuwe 
leerlingen. 

 

De voorlichtingsfilm gaat 4 tot 5 minuten 
duren en bestaat globaal uit 2 onderdelen. 
De eerste anderhalve minuut schetst een 
beeld van de wereld van Bouwen, Wonen 
en Interieur, gevolgd door een algemeen 
beeld van de afdeling aan de hand van het 
gemeenschappelijk kerndeel. Daarna 
komen in korte blokjes, van ongeveer 30 
seconden elk, de verschillende 
differentiaties aan bod. 

Om de film compact te houden, geven de 
beelden vooral de sfeer van het leren in de 
afdeling weer. Een professionele voice-
over geeft toelichting. 

De film wordt gemaakt voor open dagen 
en andere voorlichtingsmomenten. Tevens 
kan de korte film op de website van de 
school gezet worden. Het doel is jongeren 
en hun ouders te informeren over de 
dagelijkse gang van zaken in de afdeling. 

Winnares 'ontwerp je droombed' 

Kenniscentrum SH&M schreef een 
ontwerpwedstrijd uit om meisjes de 

leuke en interessante kant van hout- en 
meubelberoepen te laten zien. Op 1 juli 
nam groep 8-leerling Magteld van der 
Star uit Ede haar zelf ontworpen 
droombed als hoofdprijs in ontvangst. 

Kenniscentrum SH&M organiseerde de 
wedstrijd specifiek voor meisjes die een 
hout- of meubelbedrijf bezochten. Zo 
kwamen meer dan vijftig meisjes van 
basis- en vmbo-scholen in aanraking met 
de branche en de beroepen tijdens het 
evenement Girlsday. 

Als hoofdprijs is het winnende ontwerp 
gemaakt door mbo-leerlingen van ROC 
A12 uit Ede. Magteld kan trots zijn op haar 
prijs: ‘Er waren meerdere mooie 
ontwerpen ingeleverd. Dat van Magteld 
was er een die er meteen uit sprong’. 
Magteld toonde zich dolblij met het 
uiteindelijke resultaat: ‘Het is precies zo 
geworden als ik het had getekend’. 

 

Ook Martin Wolbersen, coördinator van 
samenwerkingsverband 3xA bij ROC A12, 
was bij de prijsuitreiking aanwezig. 
Wolbersen begeleidde de mbo-leerlingen 
bij het maken van het bed. Volgens 
Wolbersen is het bed in nauw overleg met 
de jonge ontwerpster gemaakt: “Ze mocht 



bijvoorbeeld de houtsoort kiezen, en het 
soort groef”. 

Deze actie is door SH&M in het kader van 
“Girlsday” georganiseerd. Doel is om 
andere doelgroepen te interesseren voor 
techniek en in dit geval dus design en 
houtbewerken. Wellicht een leuke 
activiteit die door onze eigen vmbo BWI 
scholen ook ingevuld kan worden. 

Zes tips voor meer techniekmeisjes 

Op de landelijke dag van het Platform 
vmbo BWI heeft SH&M een workshop 
“Doe mee(r) met meisjes” gegeven met 
tips om technieklessen voor meisjes 
aantrekkelijker te maken. 

 

De workshop die SH&M en VHTO 
(landelijk expertisebureau 
meisjes/vrouwen en bèta/techniek) op 1 
juni op Papendal gaven was gericht op het 
inspireren van meisjes voor Bouwen, 
Wonen en Interieur. 

Ruim 60 docenten hoorden meer over de 
denkwijze van meisjes in relatie tot 
techniek en gingen actief aan het werk. Zij 

hebben bijvoorbeeld nagedacht hoe het 
maken van een vogelhuisje veranderd kan 
worden in een opdracht die ook voor 
meisjes aantrekkelijk is. Voor sommigen 
gesneden koek, voor anderen een eye-
opener. 

Enkele praktische tips uit de workshop om 
technieklessen voor meisjes (en “andere” 
jongens) aantrekkelijk te maken:  

- Pas opdrachten aan bij de leefwereld 
van meisjes en anderen dan de 
standaard doelgroep. 
 

- Laat leerlingen bruikbare producten 
maken. 
 

- Benadruk de raakvlakken met andere 
sectoren als zorg en economie. 

 

- Laat leerlingen niet alleen iets maken, 
maar ook ontwerpen, voorbereiden en 
vertel hoe het gemaakte werkstuk 
gebruikt wordt 

 

- Gebruik aantrekkelijke werkvormen, 
bijvoorbeeld real life opdrachten of 
gastlessen door vakvrouwen. 

 

- Besteed aandacht aan het uiterlijk 
van het lokaal en lesmateriaal: 
opgeruimd, afbeeldingen van 
vakvrouwen, gezellige sfeer en 
uitstraling, enz. 

Wilt u de powerpointpresentatie 
ontvangen met nog meer tips? Stuur dan 
een e-mail met dit verzoek 
aan vmbo@shm.nl. 

Kijk voor meer informatie over de 
projecten van VHTO op www.vhto.nl. 
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