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Girlsday 2019: De Molenwiek op bezoek bij Microsoft

‘Dé IT-baan bestaat niet!’
Op donderdag 11 april was weer de jaarlijkse Girlsday. In heel Nederland gingen zo’n elfduizend
meisjes op pad om bij welgeteld 378 bedrijven in de technische, ICT en bèta-sector hun licht op te
steken. Na de feestelijke kick-off van Girlsday 2019 op de nationale dijkwerkersdag in Rotterdam, startten
de activiteiten ook in de rest van het land. Samen met alle meisjes van groep 7 en 8 van de Haarlemse
Dalton basisschool De Molenwiek was Vives te gast bij Microsoft Nederland.

“V

eel meisjes denken dat techniek iets is voor nerds en
dat vooral jongens later technisch werk gaan doen”,
zegt Faye uit groep 7, “maar eigenlijk is het ook leuk
voor meisjes en dat willen bedrijven vandaag laten
zien”, verwacht ze.

De jonge vrouwelijke medewerkers van Microsoft Nederland hebben
veel zin om de meisjes vandaag te vertellen over, en vooral te laten
ervaren, wat hun dagelijkse werk is. Ook de zestig meiden en zes
leerkrachten van De Molenwiek komen enthousiast binnen. Op school
was al een tipje van de sluier opgelicht, maar niet alle meiden hebben
dat exact meegekregen. Mayra en Eva denken dat ze vandaag vooral
gaan “timmeren en van die heel typische mannendingen moeten doen.”
Hun klasgenoten Keet en Noor hopen dat ze ‘iets met robots’ gaan doen,
blijkbaar spreekt dat erg tot hun verbeelding. “Ik heb nog nooit een
echte robot gezien”, zegt Noor, “dat lijkt me gewoon heel cool.” En wat
zou je daar dan mee willen doen? “Nou, vooral laten dansen”, zeggen de
meiden in koor. “Met een robot dansen is leuk”, denkt Keet, “veel leuker
dan dansen met andere kinderen.” Dat je een robot ook allerlei nuttige
dingen kunt laten doen, komt niet in hen op. Programmeren? Oef, dat
lijkt ze ingewikkeld. “Daar ben je vast lang mee bezig. Maar als ik hier
zou werken, zou ik het wel kunnen hoor”, verwacht Noor.

Rolmodel
Namens Microsoft Nederland heet Lisanne Brons iedereen van harte
welkom. Microsoft is één van ‘s werelds grootste IT-bedrijven, met 120
duizend medewerkers in 120 landen. Lisanne vraagt de meisjes of ze
een idee hebben van wat er op een kantoor gebeurt. Zelf dacht ze lange
tijd dat werken op een kantoor saai was. Daarom koos ze er na haar
opleiding Kunstmatige Intelligentie voor om eerst te gaan werken als
duikinstructeur. Maar inmiddels werkt ze alweer zeven jaar bij Microsoft
en dat is veel leuker dan ze had gedacht. Lisanne werkt als Technical
Sales Manager bij Microsoft Nederland en geeft in haar rol leiding aan
een team van IT-specialisten. Ze werkt graag mee aan Girlsday. “Ik had
mijn vader als rolmodel. Hij werkte in de IT en thuis vertelde hij daar
veel over. Vooral het innovatieve sprak me altijd erg aan in zijn verhalen.
Rolmodellen werken gewoon supergoed. Maar als je als kind niemand
in de buurt hebt die in een technische omgeving werkt, kom je zelf
ook niet zo snel op het idee om die richting in te slaan. Daarom is het
zo goed dat meisjes tijdens Girlsday in aanraking komen met vrouwen
die in de techniek of ICT werkzaam zijn.” De presentatie van Lisanne zit

vol met vragen. Weten de meisjes wat voor werk IT’ers doen? Vingers
gaan in de lucht: “Technische dingen, programmeren, games bedenken,
dingen verder ontwikkelen.” En waar zouden ze Microsoft van kunnen
kennen? “Minecraft, Word, Xbox, Windows.” Sommige leerlingen hebben
wel eens gehoord van programmeersoftware Python. “Programmeren
is heel belangrijk voor de IT. Het vertelt de computer wat-ie moet doen”,
legt Lisanne uit, “maar niet iedereen die in de IT werkt, programmeert.”
Zo praat ze zelf met medewerkers van andere bedrijven veel meer over
technologie en de verschillende toepassingen daarvan. Ze bespreekt
met deze bedrijven hoe zij technologie van Microsoft kunnen gebruiken
om hun producten of diensten te ontwikkelen en verkopen.
“Technologie is overal”, zegt Lisanne. De meisjes beamen dit: “Op school
werken we met een digibord, computers en tablets en iedereen heeft een
mobiele telefoon.” Lisanne: “Vroeger werkte je ‘in de IT’, maar inmiddels
zit IT overal in, dus iedereen komt ermee in aanraking. Of je nu in een
ziekenhuis, bij de politie of in een winkel werkt, overal zul je technische
skills nodig hebben. Dé IT-baan bestaat niet. Er zijn zo ontzettend veel
onderwerpen waar je je mee kunt bezighouden. Daarom is het zo leuk
om vandaag aan de meiden van ‘De Molenwiek’ te laten zien hoeveel
verschillende mogelijkheden er alleen al binnen Microsoft zijn.”

Artificial Intelligence
Na Lisanne is het de beurt aan Mary-Jo Diepeveen, Technical Solutions
Professional bij Microsoft Nederland. Zij vertelt de meisjes over haar
specialisme: Artificial Intelligence, kortweg AI, of in het Nederlands:
Kunstmatige Intelligentie. In een notendop: computers en machines
leren hoe ze kunnen beslissen en handelen als mensen. “Eerst gaven
we heel veel regels aan computers, maar nu proberen we ze slimmer te
maken”, legt Mary-Jo uit. “Door bijvoorbeeld duizenden poezenplaatjes
en hondenplaatjes aan de computer ‘te laten zien’, herkent de computer
op een gegeven moment of een dier een hond of een kat is.”
Mary-Jo studeerde neurowetenschappen. Ze wil heel graag
maatschappelijk relevant werk doen. “In mijn werk bij Microsoft heb
ik die relevantie voortdurend. Zo werkt Microsoft aan technologie als
mixed reality wat leuk voor games is, maar ook mensen met angsten en
fobieën kan helpen. Technologie is zo een brug tussen wetenschappelijk
onderzoek en toepassingen waar je mensen mee helpt. Daar ben ik
graag mee bezig en dat kan hier bij Microsoft”, vertelt Mary-Jo. “En
natuurlijk adviseren we bedrijven hoe ze technologie kunnen inzetten
om hun omzet te verhogen. Dan hebben we het niet alleen over meer
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Het is hard nodig dat
er meer diversiteit in
tech komt
producten verkopen, maar bijvoorbeeld ook over het slimmer gebruiken
van energie en het duurzamer produceren. En juist door de opdrachten
van bedrijven gaan de ontwikkelingen zo snel en kunnen we ook steeds
de nieuwste innovaties inzetten om de wereld beter, gezonder en
duurzamer te maken.”
Mary-Jo had zich eigenlijk nooit gerealiseerd hoe belangrijk het is om
een rolmodel te zijn. Die tip van Lisanne is haar altijd bijgebleven. “In
wat voor setting je ook werkzaam bent, blijf altijd jezelf. Ook als je het
enige meisje tussen allemaal jongens bent. Je bent juist veel waard in
een team, als je jezelf blijft”, geeft Mary-Jo als boodschap mee.

Coole apps en toepassingen
Na de introductiepraatjes gaan de meisjes aan de slag. De ene helft gaat
op ontdekkingstocht langs verschillende coole apps en toepassingen.
De andere helft maakt luchtgitaren, uitgerust met een zelf te
programmeren Micro:bit. Halverwege de ochtend wisselen de groepen.
Met de iNaturalist app kunnen de leerlingen dieren en planten scannen
en vervolgens vooral gaan herkennen, op een Surface Studio draait de
‘What-Dog’ applicatie die de meisjes vertelt welke hond ze zijn. Op een
andere Surface Studio draait de ‘Emotion Booth’ applicatie om gekke
bekken te trekken en zes emoties te leren herkennen. Beide applicaties
maken gebruik van face recognition. Ook experimenteren ze met de
Hololens en dansen ze met Just Dance op de Xbox. Ten slotte ervaren
de meisjes de Seeing AI app, een app die Microsoft speciaal heeft
ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking.

Leerling Dunya is meteen druk in de weer met haar mobieltje en
producten uit de supermarkt. “Op school hadden we al gehoord dat we
vandaag gingen programmeren. Dat gaan we straks doen. Maar eerst
hebben we allerlei Microsoft-apps gedownload op onze eigen telefoons.
Een van de apps kan dingen herkennen. Je scant bijvoorbeeld een zak
chips of een blikje ananas en dan vertelt een stem je wat voor product
het is. Heel handig als je minder goed of helemaal niet kunt zien”, weet
Dunya.
Haar klasgenootje Eva vertelt: “We zagen vanochtend een filmpje van
een blinde medewerker van Microsoft die een app had gemaakt die
hierop leek. Je scant er niet alleen producten mee, maar ook de mensen
in je omgeving. Een stem zegt dan wat er te zien is. Als een blind
persoon bijvoorbeeld in een park wandelt, vertelt de app het als er een
jongen op een skateboard aankomt. Of als de blinde medewerker aan
het vergaderen is, vertelt de app of iedereen oplet. Als je zulke dingen
bedenkt, dan help je mensen. Dat vind ik goed. Daarom wil ik tandarts
worden, dan help ik ook andere mensen.”
Een van de Microsoft-medewerkers die de meisjes begeleidt is
Stephanie Visser, Partner Technology Strategist Data and AI bij Microsoft
Nederland. Ze werkt inmiddels drie jaar bij het bedrijf. “Mijn werk
bestaat vooral uit heel veel praten met IT-bedrijven over hoe ze nieuwe
technieken in kunnen zetten. Daarvoor moet je technische kennis
hebben, weten wat er mogelijk is, en een goede dosis communicatieve
vaardigheden. Je maakt voortdurend de vertaling van techniek naar
toepassing”, vertelt Stephanie. Na haar opleiding aan de hogere
hotelschool, een voor Microsoft atypische opleiding, heeft Stephanie
de master Information Management gedaan. “Daarin leerde ik veel over
machine learning. Ik kwam op deze master, omdat ik statistiek zo leuk
vond. Ik had geen technische rolmodellen in mijn omgeving, daarom
vind ik het zo belangrijk dat de meiden die hier vandaag op bezoek zijn
mij en mijn collega’s spreken”, aldus Stephanie. “Het is hard nodig dat er
meer diversiteit in tech komt. Als we techproducten maken, doen we dat
natuurlijk ook voor vrouwen, immers de helft van de wereldbevolking.
Ik vind het gewoon geweldig om te zien dat deze jonge meisjes ook
heel snel snappen hoe een app werkt of hoe ze moeten programmeren.
Ik hoop dat de meiden van De Molenwiek, als ze straks in de bus terug
naar school zitten, werken in tech als een optie meenemen bij hun latere
studiekeuze. Bij mij is vroeger nooit geland dat ik in een technische
omgeving zou kunnen werken als meisje, en dat ik zelfs een heleboel van
IT zou snappen. Ik hoop dat dit bij deze jonge meiden anders zal zijn.”

Vakleerkrachten wetenschap, techniek en ICT
Roswitha Gerrits en Martien Spee zijn beiden ICT-leerkracht en
geven wetenschap-, techniek- en ICT-lessen in de groepen 5 tot
en met 8 van De Molenwiek. Drie jaar geleden was de basisschool
tijdens Girlsday ook al eens te gast bij Microsoft Nederland en dat
is toen erg goed bevallen. Girlsday vinden ze een leuk en nuttig
evenement, maar inmiddels doet de school het hele jaar door aan
wetenschap, techniek en ICT. Roswitha: “Met de werkdrukgelden
heeft onze school ervoor gekozen om twee vakleerkrachten op
dit gebied aan te nemen. We geven onze lessen in de groepen en
bereiden alles samen met een team van groepsleerkrachten voor,
zodat deze juffen en meesters straks zelfstandig de lessen kunnen
verzorgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veel
leren op deze onderwerpen. Door het eerst voor te doen aan de
groepsleerkrachten kunnen we laten zien dat je deze lessen heel
gemakkelijk kunt geven en dat leerlingen het over het algemeen
erg leuk en interessant vinden.”

VIVES 165

16 - 17 - 18 Girlsday_v165.indd 17

13-05-19 12:39

18

Luchtgitaar
In twee sessies gaan alle meisjes van De Molenwiek vandaag ook
daadwerkelijk programmeren. Onder de inspirerende begeleiding
van Peter Heldens, Teacher Engagement Manager bij Microsoft, en
Pauline Maas, die al jaren op haar geheel eigen aansprekende wijze
digitale vaardigheden en programmeren in het onderwijs promoot,
gaan de meisjes een luchtgitaar mét muziek maken. Pauline is direct
te herkennen aan haar led-diadeem. Ook haar T-shirt en schoenen
knipperen er lustig op los. Peter en Pauline ontwikkelden samen een kit
en lesmateriaal om 101 projecten te maken met de Micro:bit. “Een van
die projecten is de luchtgitaar. Van karton maken de meisjes vandaag
een mooi versierde gitaar. Vervolgens programmeren ze een Micro:bit,
een mini-computertje, zodanig, dat er geluid uit komt”, legt Pauline uit.
“Je koppelt de Micro:bit aan de gitaar en spelen maar. Als de meiden de
gitaar bewegen klinkt de melodie die ze hebben geprogrammeerd.”
Na de uitleg storten de meiden zich op de uitgestalde knutselspullen
en gaan ze voortvarend aan de slag. Molenwiek-leerlingen Sherena en
Amber hadden verwacht dat ze vandaag op de computer wel een game
zouden gaan maken, of dat ze robots gingen programmeren. “Maar een
gitaar met een muziekje? Dat had ik niet verwacht”, zegt Amber. “Maar
we gaan nu snel verder, anders krijgen we het niet af”, zegt Sherena
haastig.
Als alle gitaren klaar zijn, volgt de stap-voor-stap instructie om de
Micro:bit te programmeren. Goed om maar weer eens te zien dat deze
generatie absoluut geen knoppenangst heeft. Ook al hebben veel
leerlingen geen of nauwelijks programmeerervaring, gelukkig doen ze
niet onder voor de jongens. Een paar meisjes vertellen dat ze thuis al
wel eens met Scratch of een andere programmeertool gewerkt hebben.
Maar ook alle andere meiden komen, al dan niet met een beetje hulp
van een van de vele opgetrommelde Microsoft-medewerkers, tot een
muzikaal deuntje. Molenwiek-leerling Mayra: “We hebben allemaal

dingen ingevuld op de computer. Dat was niet heel ingewikkeld en het
werkte meteen. Als je de gitaar beweegt, maakt-ie geluid. Het is wel leuk
dat we nu hebben geprogrammeerd. Ik wil dat wel vaker doen.”
“Wat de kinderen hier vandaag hebben gedaan, is eigenlijk
computational thinking. We hebben de computer gebruikt om de gitaar
werkend te maken”, zegt een enigszins verhitte Pauline na afloop
voldaan.

Alle beroepen technischer
“Girlsday is natuurlijk maar één keer per jaar. Maar het is heel belangrijk
voor scholen en bedrijven om mee te doen”, vindt Pauline. “Het is
zo’n mooie kans voor al die meisjes om bij bedrijven binnen te kijken.
Een kantoor, fabriek of organisatie zijn nog zo abstract. Wat gebeurt
daar allemaal? En wie werken daar? Werken er ook vrouwen? Dat zijn
allemaal rolmodellen, waar de jongere generatie zich aan kan spiegelen.
Op school kun je ook veel meer aandacht besteden aan rolmodellen.”
VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
heeft daar met Spiegelbeeld een fijne tool voor ontwikkeld, weet ze.
Pauline hoopt dat er op steeds meer scholen gepraat wordt over
beroepen in de techniek en ICT. En dat die beroepen er net zo goed voor
meisjes als voor jongens zijn. “Bovendien verschillen de beroepen van
nu vast enorm van de beroepen waaruit kinderen en jongeren straks
kunnen kiezen. Eén ding is zeker, ze worden allemaal technischer”,
verwacht Pauline, “daarom is het gewoon handig dat je, ook al wil je de
zorg of dienstverlening in, toch een flinke dosis techniek hebt gehad op
school en in je vervolgopleiding.”

Over Girlsday

Handige links
vhto.nl/projecten/girlsday/
vhto.nl/projecten/spiegelbeeld/
microsoft.com/nl-nl/
microbit101.nl/

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische,
ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun
deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Vanuit school kunnen de
meisjes deelnemen aan interessante activiteiten bij bedrijven en
organisaties, ze maken kennis met vrouwelijke medewerkers en
leren meer over bèta/technische werkzaamheden. VHTO Landelijk
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek organiseert
Girlsday in samenwerking met TechniekTalent.nu en het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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