
Girlsday 2018: het HLZ op bezoek bij LinkekedIn 

In het kader van deze dag op 12 april was het HLZ met een groep van 23 

meiden uit havo 4, vwo 4, 5 & 6 op bezoek bij LinkedIn. 

We werden gastvrij en feestelijk ontvangen met ballonnen en namen 
plaats in een goed voorziene vergaderzaal. Eerst – uiteraard -  de 

gelegenheid tot het nemen van koffie, thee, water, jus d’orange en 
koekjes, zodat Thao Nguyen, werkzaam bij LinkedIn en de organisatrice 

voor deze onvergetelijke dag, ons welkom heette en het programma van 
start kon gaan.  

Verschillende werknemers van LinkedIn verzorgden presentaties over de 
diverse takken en ontwikkelmogelijkheden in het bedrijf. Er was zelfs een 

videovergadering met het hoofdkantoor in Dublin georganiseerd om een 
en ander verder te duiden. 

Nadat de meiden een beeld hadden gekregen van het bedrijf en de 
mogelijkheden, gingen ze aan de slag met het maken van een eigen 

LinkedIn-profiel.  
Deze meiden zijn al jong gestart met hun professionele netwerk, de 

zogenaamde ‘early adopters’. Dit zal hen ongetwijfeld helpen bij hun 

studie, voor het vinden van een stageplaats en voor het vinden van een 
baan. 

Na een voorzichtig en verlegen begin, werden de meiden gaandeweg een 
stuk opener in de reacties en waren ze allen erg enthousiast. 

Ook wij, de begeleiders: Milou Spierings (docent M&O) en Bregje van den 
Berg (decaan vwo en docent scheikunde), hebben ons goed laten 

informeren en wellicht is het ook voor ons weer eens tijd om ons te 
verdiepen in ons eigen LinkedIn-profiel!  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Feestelijk ontvangst 

Entree van de Rembrandt-toren, waar 

het kantoor is gevestigd 



  

Start van de bijeenkomst 

Presentatie door Marjolein 

Videovergadering met Meimei in Dublin 

Presentatie van Karolien en Liselot 

Leerlingen maken zelf een LinkedIn profiel 

Ontvangst in vergaderzaal 



 
 

 
 

 
Over Girlsday: 

 

Girlsday is een initiatief van VHTO, 
Landelijk expertisebureau 

meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om 
meisjes op jonge leeftijd kennis te laten 

maken met bèta, techniek en ICT. Dit 
landelijke evenement vindt dit jaar 

plaats op 12 april. Tijdens Girlsday 
openen tal van bèta-technische 

bedrijven, hoger onderwijsinstellingen 
en science centers hun deuren voor 

meisjes (meestal voor meisjes van 10 
tot 15 jaar). De meisjes kunnen 

deelnemen aan interessante activiteiten 
die speciaal voor hen op Girlsday 
worden georganiseerd en ze kunnen 
kennismaken met bètatechnische 
werkzaamheden in de dagelijkse 
beroepspraktijk. 
 

Een groepsfoto ter afsluiting van een geweldige dag! 


