
KORTETERMIJN: 

Beeldvorming beïnvloeden 

door bewustwording te 

vergroten. 

MIDDELLANGETERMIJN:

Techniek tastbaarder 

maken door activatie van 

de leerlingen d.m.v. inzet 

interactieve lagen.

LANGETERMIJN:

De beeldvorming van zowel 

het vmbo en techniekonderwijs 

is reëel. Leerlingen zijn trots 

op het vmbo en dragen dit 

actief uit.

Techniek zijn 
dingen met een 
stekker eraan.

Laagopgeleid 
& 

laagbetaald.

Niet voor
meisjes.

Vieze 
handen.

vmbo is voor 
kinderen die niet 

goed kunnen 
leren.

Op het vmbo 

kun je je talenten 

volop ontwikkelen!

Op het 
vmbo ben 
je lekker 
bezig!

Het vmbo is 
de deur naar 
een kansrijke 

toekomst!

Techniek 
daagt je uit!

Techniek 
is héél 
breed!

Doelgroep: jongeren 10-14 jaar (groep 7/8 en vmbo-leerlingen vóór hun profielkeuze).

Hun beïnvloeders: ouders en leerkrachten. 

‘Tussen de oren’ komen door content in 

massa, via de juiste kanalen, in de juiste taal 

en met een eenduidige boodschap aan te 

bieden. 

Maatwerk door de toevoeging van lokale 

geur en kleur, zodat de doelgroep zich goed 

kan identificeren. 

Herkenbaarheid / techniek dichtbij brengen 

(uit onderzoek blijkt dat leerlingen hierop 

‘aan gaan’).

Negatieve frames vervangen door positieve 

frames.

Verrijken kennis, stimuleren positieve 

houding, beïnvloeden gedrag.

Op NXtv: een veilig videoplatform zonder 

reclame en ongewenste beelden, contextrijk 

en interactief. 

Content goed in te zetten ten behoeve van 

LOB activiteiten.

Om identificatie op gang te brengen: echte leerlingen en rolmodellen uit hun eigen regio. 

OP REIS NAAR REËLE, POSITIEVE BEELDVORMING

FASE 1
Kennis & bewustwording

FASE 2
Houding

FASE 3
Gedrag

BLIQ video’s. Beeldvorming beïnvloeden. Veel 

content en touchpoints met de doelgroep. 

BLIQ verdiepende content. Focus op 

interactie met doelgroep. Identificatie 

doelgroep (hé dat is iets voor mij, dat ben ik).

De nieuwe BLIQ op techniek: vanuit positieve 

beeldvorming en identificatie de doelgroep 

activeren om techniek te beleven op het 

vmbo.

In 2020 gestart met STO Noordwest-Veluwe, Kampen en Zwolle.

Een nieuwe blik op techniek en het vmbo

vmbo is 
onderwijs
met een +


