
Welkom in het slimme schoolgebouw!

Met het gebouwbeheer hebben schoolbesturen een 
hele verantwoordelijkheid. Binnenklimaat, veiligheid, 
energiegebruik, bezettingsgraad, ga er maar 
aanstaan. Nieuwe technieken bieden steeds meer 
mogelijkheden om tot slimmere gebouwen te komen.

Bent u benieuwd naar deze mogelijkheden? Wilt u weten 
op welke manieren KNX technologie u kan helpen om tot 
slimmere gebouwen te komen? Dan nodigen wij u graag 
uit voor het Smart@School Event.

Ervaar het zelf
Tijdens het Smart@School Event leggen specialisten  
(energie, veiligheid, binnenklimaat, beheer) u uit welke 
voor delen en besparingen KNX-technologie scholen 
biedt. En het blijft niet bij een praatje. U kunt uw vragen 
stellen aan een collega schoolbestuurder van het 
ROC A12 of in het Living Space Experience kunt u al 
deze oplossingen zelf ervaren.

U kunt zich direct inschrijven. Er is slechts een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.

— 
UITNODIGING 

Smart@School Event

Smart@School Event

Datum: 
Dinsdag 14 november 2017 

Tijden: 
09.30 - 12.30 uur  
of 13.30 - 16.30 uur 

Locatie:  
Living Space Experience, 
De Woonindustrie 
Nieuwegein

Voor wie:
Bestuur/directie van 
scholen, stichtingen, 
gemeenten

—
Energiezuinig, gemakkelijk te beheren  
en flexibel voor verschillende les- en 
gebruiksvormen

Programma
09.30-10.00 uur / 13.30-14.00 uur Ontvangst van de gasten bij LSE met koffie & lekkers
10.00-10.30 uur / 14.00-14.30 uur  Inleiding – plenair door Marco van Zandwijk,  

met aansluitend interview specialisten
10.30-11.45 uur / 14.30-15.45 uur Carrousel van kennissessies en belevingen
11.45-12.30 uur / 15.45-16.30 uur Afsluiting – plenair door Marco van Zandwijk

Carrousel onderdelen:
1.  Gebouwen slimmer maken met KNX 

Ontdek de mogelijkheden van KNX bij realisatie en in het toekomstige gebruik 
van schoolgebouwen.

2.  Praktijkcasus ROC in Ede 
Neem een kijkje hoe en waarom deze technologie bij het ROC A12 wordt toegepast.

3.  Simulaties uit de praktijk 
Beleef hoe je met KNX-noodverlichting, inbraak-, raam- en lichtmeldingen veiliger  
en effectiever kunt aansturen en inrichten.

4.  Nieuwste innovaties 
Wat betekenen de nieuwste innovaties voor het onderwijs (en ontdek wat KNX daarin 
betekenen kan).

5.  Lesgeven met Smart@School 
Demonstratie hoe nieuwe utilities, connectivity en wijze van bediening gebruikt kunnen 
worden bij eigentijdse methodes van lesgeven.

Klik hier om direct in te schrijven >

https://www.ruimte-ok.nl/inschrijven-smartschool-event

