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Samenlevi

Technicus Martine:

“Wat een man kan,
kan ik ook!”
Vrouwen en elektriciteit, een onmogelijke combinatie, denk je? Dan heb
je Martine Geysen nog niet ontmoet! Deze 44-jarige Limburgse is
installateur elektrische installaties en geeft les aan scholieren uit
het technisch secundair onderwijs in Tongeren. Een gesprek met
een vrouw in een mannenwereld!
In het praktijklokaal van de Tongerse
school wordt ‘juffrouw Martine’
omringd door een tiental leerlingen van 15 à 16 jaar. Het is haar
taak deze jongens klaar te stomen
om een volwaardige elektrische
installatie in woningen te kunnen
plaatsen. In 1986 zat ze hier zelf
op de schoolbanken. Samen met
haar nichtje was Martine toen het
enige meisje in deze school. “Op een
bepaald moment is dat wel toegenomen tot 20 meisjes, op een totaal
van duizend leerlingen. Nu zijn het
er nog maar 9, dus een explosie is er
jammer genoeg nooit geweest”, zegt
Martine. Op haar 18de is ze meteen
beginnen te werken, maar drie jaar
later maakte ze een ommezwaai en
stapte ze over naar het onderwijs:
“Ik wilde ook met mensen bezig zijn.
Na een intensieve bijscholing van
5 jaar ben ik aan de slag gegaan in
deze school. Ondertussen werk ik

“Techniek heeft me altijd geboeid.
Als ik mijn vader en opa bezig zag
in de tuin of in het huis, wilde ik
weten hoe het werkte en of ik het
ook mocht doen”
hier nu 18 jaar.” Martine straalt als ze
praat over haar vak, maar evenzeer
als ze met - en over - haar leerlingen
spreekt: “De combinatie van het
technische en het didactische is voor
mij zeer waardevol. Het is een heel
interactieve job. Ik kan mijn leerlingen ook iets concreets meegeven als
ze 18 jaar worden en afstuderen.”
Martine geeft ook workshops rond
vrouwen en elektriciteit in Women@
Work, een event in Technopolis dat
meisjes wil aanzetten om te kiezen

voor technologische richtingen.
Haar eigen keuze voor deze richting
was bijna een evidentie: “Techniek
heeft me altijd geboeid, van kinds af
aan. Als ik mijn vader en opa bezig
zag in de tuin of in het huis, wilde ik
weten hoe het werkte en of ik het
ook mocht doen. Sleutelen aan de
grasmachine, werken met de boor…
dat soort dingen fascineerden me
toen al.”
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belang om de ouders mee te hebben.
“We moeten hen succesvolle praktijkvoorbeelden tonen en de schrik
wegnemen dat elektriciteit en techniek een ‘gevaarlijke’ sector zou zijn.”
Martine betreurt dat ouders nog te
vaak het potentieel onderschatten
van de doorgroeimogelijkheden vanuit het technisch onderwijs. “Deze
basisopleiding elektriciteit vormt het
begin van talloze opties. Het eindigt
hier niet, integendeel. Technologie
staat niet stil, je moet mee evolueren. Na de basiscursus zijn er verschillende korte opleidingen waarin de
jongeren zich kunnen specialiseren.
Zo zullen ze interessanter werk kunnen doen en er ook financieel wel bij
varen.”

Extra bewijzen
Vooroordelen &
de realiteit

Volgens Martine heerst er nog te
vaak een verkeerd beeld over technici: “Het zou geen vrouwelijk beroep
zijn, omdat het ‘vuil’ is. Maar dat is
intussen zo achterhaald. Elektriciteit
en elektronica evolueren ook, het
is bijna allemaal computergestuurd
geworden, daar komt amper nog vuil
werk aan te pas. Dit in tegenstelling
tot vroeger, toen alles handmatig
met hamer en beitel gebeurde.” Een
ander vooroordeel is dat het ‘zwaar’
werk zou zijn. Maar ook dat is onjuist
volgens Martine: “Een job in de verpleegkunde is fysiek veel zwaarder,
als je mensen moet optillen.” Is het
maatschappelijk nuttig om meisjes
meer naar technische te leiden?
Martine is ervan overtuigd en wikt
haar woorden: “Wij vrouwen werken
– denk ik – stipter en nauwkeuriger.
Als we gebeten zijn en er echt onze
tanden in zetten, dan moet en zal
het ook gebeuren. We geven minder
snel op en zullen het tot een goed
einde brengen. Misschien hebben
wij iets meer fierheid?” Ze ervaart
jongens als iets nonchalanter: “Het
‘we-zullen-wel-zien’ principe.”
Om meisjes te stimuleren om voor
een technische opleiding te kiezen
is het volgens Martine van groot
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De reacties van haar omgeving op
haar technische carrière zijn zo goed
als allemaal positief. “Iedereen is
gefascineerd dat ik als vrouw dit
technische vak geef.” Tegelijk geeft
Martine aan dat ze zich altijd wel
heeft moeten bewijzen: “Wij worden meer op de rooster gelegd dan
mannen. Als je daar niet tegen kunt,
dan ga je onderuit. Wanneer het
over werken gaat, dan was en is mijn
motto: wat een man kan, kan ik ook!”
De leukste reacties komen van de
ouders van haar leerlingen: “Ik word
thuis blijkbaar door de jongeren
omschreven als een hele strenge
en veeleisende leerkracht. Ouders
verwachten dan op het oudercontact
een oude, grijze duif te ontmoeten.
Ze zijn dus vaak aangenaam verrast.”
Enthousiasme, het is een woord dat
Martine spontaan bij je oproept als
je haar ontmoet. Ze straalt het niet
alleen zelf uit, ze ziet ook als haar
missie om dit over te brengen op
‘haar jongens’: “Deze pubers zijn
rap moe en lui. Ik probeer zo goed
mogelijk in hun leefwereld en realiteit te komen.” Wat is haar geheim
om deze jongens te enthousiasmeren
over haar vak? “Ik hanteer duidelijke
en strikte regels in de klas en benadruk ook het belang van wederzijds
respect en beleefdheid. Zo dwing je
respect af van deze jongeren. Veel

vrouwelijke collega’s betuttelen die
jongens te vaak, maar op die leeftijd
willen ze dat niet.” Het helpt haar
waarschijnlijk dat ze zelf thuis een
16-jarige zoon heeft rondlopen.
Martine lacht en vertelt dat ze naar
het schijnt iets minder streng geworden is in de loop der jaren: “Tja, over
dat nonchalante gedrag van die jongens maak ik me minder dik. Maar als
het over mijn vak gaat, daar laat ik
geen marge!”

Women@work!
Klusevenement
voor vrouwen
in Technopolis
Ben je het beu om voor
elke klus in
huis een vakman te be
llen of te wachten tot je man tijd heeft
? Wil je kleine
problemen in huis voort
aan zelf oplossen? Mis dan ‘Women
@work’ niet. Je
kunt er zelf de handen
uit de mouwen
steken tijdens allerlei
klusworkshops,
exclusief voor vrouwen
.

Praktisch:

• Wanneer? Vrijdag 28
augustus 2015
• Hoe laat? Onthaal van
af 17u,
workshops starten om
18u en eindigen om 21u45. Een
bezoek aan
Technopolis is al moge
lijk vanaf
9u30.
• Voor wie?
Alle vrouwen vanaf 18
jaar
• Prijs? € 16.
KVLV-leden en Technop
olisabonnees: € 14. Deeln
ame aan 2
workshops of lezingen
, glas cava
(of drankje naar keuze)
en een
bezoek aan Technopoli
s.
• Inschrijven is noodzak
elijk en kan via
www.technopolis.be/w
omen@work
of www.kvlv.be/women
@work

