Instructies voor het gebruik
van de STEM-logo’s
Om de kwaliteit van het logo te behouden en gebruikers wegwijs te maken in de verschillende versies van het STEM-logo, werden deze instructies ontwikkeld. Aan de hand hiervan kan de gebruiker
bepalen welke versie van het logo in een bepaalde situatie het best gebruikt wordt. Er zijn immers
veel vragen over wie het logo kan gebruiken, in welke vorm dat moet gebeuren, en over de dragers
waarop het logo geplaatst kan worden, bijvoorbeeld zwarte, gekleurde maar ook transparante ondergronden. Dit document dient om hierover richting te geven.

Het logo en afgeleide varianten
Standaardlogo
Het standaardlogo bevat een tekstueel gedeelte met het internationale letterwoord
‘STEM’, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics (Maths).
Het staat symbool voor een waaier aan
technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen
en beroepen. Onder het letterwoord bevinden zich de vier domeinen voluit geschreven. Links staan ook de bijhorende
iconen per tak afgebeeld, elk in een eigen
kleur. Het letterwoord STEM wordt ook in
andere landen gebruikt en door internationale organisaties zoals de OESO. Het
Vlaamse logo werd hier ontwikkeld.
Afgeleide logo’s
Naast het standaardlogo, zijn er ook individuele logo’s uitgewerkt per domein.
Die kunnen gebruikt worden als er één
bepaald segment van STEM uitgelicht of
benadrukt moet worden.
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Kleuren
De kleuren zijn een belangrijk onderdeel
van de logo’s. De kleuren moeten in elke
context gerespecteerd worden, en mogen
in geen geval veranderd worden.
»» In uitzonderlijke gevallen kan het logo
ook in een zwart-wit versie gebruikt
worden.
»» De logo’s mogen nooit in een negatieve
versie gebruikt worden.

pms
cmyk
Pantone 7469C 96/42/23/22
Pantone 485C 0/95/92/0
Pantone 802C 68/0/94/0
Pantone 298C 68/0/0/0
Pantone 395 C 0/0/100/0

rgb
0/98/136
229/36/32
46/208/60
68/189/239
255/237/0

Grootte van de logo’s
Het logo kan op verschillende dragers geplaatst worden. Er moet een minimumgrootte
gerespecteerd worden van 20 mm breedte x 10 mm hoogte, om de leesbaarheid van de tekst te
garanderen.

Algemene richtlijnen over het gebruik van de STEM-logo’s
»» Logo mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Het gebruik is dus
toegestaan voor scholen/opleidingsinstellingen/bedrijven/vzw’s… om bepaalde STEMinitiatieven of studie-opties te promoten
»» Het logo wordt beschouwd als een kwaliteitslabel voor de drager waarop het verschijnt. De
gebruiker verklaart zich met het gebruik van het logo dan ook bekend met het STEM-beleid
van het STEM-Actieplan 2012-2020 van de Vlaamse Regering en met het STEM-Kader.
»» Graag ontvangen we een bericht wanneer u het logo gebruikt:
christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be

Ruimte
Om het logo goed weer te geven moet er rondom het logo voldoende vrije ruimte zijn. Er geldt
een minimum ruimte van 5 mm rondom het logo.

Wat er niet mag
»» De logo’s mogen niet disproportioneel geschaald worden, de verhoudingen van de logo’s
staan vast.
»» De kleuren mogen niet gewijzigd worden.
»» Het lettertype mag niet gewijzigd worden.
»» De logo’s staan op zich. Er mogen geen tekst- of andere elementen aan toegevoegd worden,
tenzij na akkoord van de STEM-stuurgroep (via christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be) en in
het kader van een bredere campagne.

