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▪ 2019

▪ 9-17 jaar

▪ Kwalitatief onderzoek N=30

▪ Kwantitatief onderzoek N=1472

▪ Motivaction Research & Strategy en Youngworks

▪ Link naar het onderzoek

https://ptvt.nl/wp-content/uploads/2019/06/B3782-rapport-herijking-BetaMentality_new_def-27-6-2019.pdf


Zelfvertrouwen in bèta en techniek

Vertrouwen in technologische vooruitgang

Interesse in nieuwe technologie

Waardering en erkenning

Maatschappelijke betrokkenheid

Techniek is te leren

Praktische gerichtheid







https://techcheck.nl/




















€ 

https://www.philips.nl/healthcare/solutions?_ga=2.83563856.711115956.1670928918-1856945767.1670928918
https://www.philips.nl/healthcare/services?_ga=2.83563856.711115956.1670928918-1856945767.1670928918
https://www.philips.nl/healthcare/medical-specialties?_ga=2.83563856.711115956.1670928918-1856945767.1670928918
https://www.philips.nl/healthcare/innovatie/ons-innovatie-verhaal


https://www.philips.nl/a-w/about.html
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https://expeditie7werelden.nl/vo-bovenbouw/
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https://brainporteindhoven.com/nl/leren-en-werken/onderwijs/








https://www.autodraw.com/
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https://donottouchyourface.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/
https://donottouchyourface.com/
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https://jet-net.nl/conferentie/
http://www.jet-net.nl/expeditie
http://www.brainport.nl/lesmateriaal
https://smarthealth.live/2018/02/28/philips-ambient-experience-amc-amsterdam/
http://www.bedrijfindeklas.nl/
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