
 

 

 

 

 

Checklist inclusief communiceren 

Nu je de tips hebt gelezen, is het tijd om zelf aan de slag te gaan en naar de communicatiemiddelen 
van jouw school te kijken. Denk hierbij aan: folders, website, posters, etc. We hebben een checklist 
gemaakt die je kunt gebruiken om jouw communicatiemiddelen te beoordelen en daar waar nodig 
aan te passen: 

q Boodschap is gericht aan meisjes en jongens. 
q Verschillende toekomstperspectieven worden genoemd. 
q Vrouwelijke rolmodellen komen aan het woord. 
q In het taalgebruik is gelet op het vermijden van hij/zij. In plaats daarvan wordt ‘jij’ of ‘jullie’ 

gebruikt.  
q Er is gewone taal gebruikt in plaats van vakjargon en technische termen. 
q In het beeldmateriaal zijn meisjes en jongens te zien die plezier hebben in techniek en ICT.  
q Verschillende aspecten van de opleiding zijn in beeld gebracht: ook overleg en samenwerking zijn 

onderdeel van de opleiding.  
q Vrouwelijke rolmodellen zijn aanwezig in beeld. 
q Meisjes zijn op dezelfde manier gefotografeerd als jongens. 
q Beeld spreekt meisjes en jongens aan.  

 

Zo kan het ook - tekst en beeld waarmee je meisjes en jongens aanspreekt 

Voorbeeld 1 

Originele tekst 

In dit profiel maken leerlingen kennis met alle onderdelen van het bouwproces. We werken van 
ontwerp naar product en we leren leerlingen hoe ze een goede werkplanning maken en hoe ze met 
machines en gereedschap horen om te gaan. We besteden daarnaast ook veel aandacht aan 
veiligheid. 

Voor de bouwopleiding is er een prachtig praktijklokaal beschikbaar waar de geur van hout u al bij 
binnenkomst tegemoetkomt. De docenten zijn echte vakmannen die de leerlingen begeleiden met 
het toepassen van alle moderne en ambachtelijke gereedschappen die in de wereld van bouwen, 
wonen en interieur gebruikt worden. 

Zo kan het ook 

In dit profiel maken jongens en meisjes kennis met alle onderdelen van het bouwproces. We werken 
samen van ontwerp naar product. We besteden aandacht aan samenwerking, veiligheid en 
begeleiden de jongens en meisjes daar waar nodig.  

  



 

Pagina 2/2 

 

 

Voor de bouwopleiding is een prachtig nieuw praktijklokaal beschikbaar. De docenten zijn op de 
hoogte van de nieuwste innovaties en oude ambachten. Ze begeleiden jongens en meisjes bij het 
toepassen van oude en nieuwe technieken. Zo bouwen ze snel zelfvertrouwen op zodra ze zien welke 
werkstukken ze kunnen maken met de vaardigheden die ze op school leren. 

Wat leer je verder tijdens de opleiding? 

• Organiseren en leiden van projecten 
• Adviseren en infomeren van klanten en opdrachtgevers 
• Begeleiden van de technische uitvoering 
• Verzorgen van informatie over projecten en het proces 
• Maken, controleren en bewaken van begrotingen, offertes, planningen, bestekken, 

werkomschrijving en tekeningen 
• Omgaan met machines en gereedschappen 

 

Voorbeeld 2 

Veelgebruikt beeld 

 

Zo kan het ook  

 


