
Bent u ook op zoek naar een cursus 
Domotica voor installatietechnici en 
wenst u ook alles hierover te weten 
komen, lees verder. 

Bouw en installatie professionals Ron 
M.R.Bosch en Robbie Heeren nemen u 
mee in de elementaire basiskennis 
Domotica. 

Inleiding 

Op dit moment wordt er vanuit de 
maatschappij ingezet op lang, duurzaam en 
zelfstandig kunnen wonen. Daarin kan 
domotica een belangrijke rol spelen, ook 
voor de particuliere klant. Het bedrijfsleven 
speelt hier steeds meer op in, maar de 
leerlingen krijgen op school niet voldoende 
aangeboden op dit gebied. Het doel van dit 
lespakket is dan ook om geintereseerden 
uitgebreid kennis te laten maken met de 
wereld van domotica.  

Het lespakket is niet alleen gericht op kennis 
van systemen, maar ook op het kunnen 
analyseren van een klantvraag. De 
studenten leren de behoefte van de klant in 
kaart te brengen om vervolgens een 
geschikt systeem te selecteren en dit te 
installeren. In al deze stappen staan sociale 
vaardigheden, analytisch kunnen denken, 
gestructureerd werken en rapporteren 
centraal. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe wat en voor wie is 
deze master cursus? 

Leerdoel van deze cursus 

Installatietechnische, juridische kennis  
omtrent Domotica vergaren. 

Begripsvorming 

Herkennen van gebouw gebonden zaken, 
zowel qua functionele werking als de juiste 
toepasbaarheid binnen een project. 

Deze onderwerpen worden aangeboden in 
vijf modules met daarin voor de leerlingen 
theorie met oefenvragen, 
praktijkopdrachten en toetsen, zodat 
kennis en vaardigheden kunnen worden 
ontwikkeld. 

Doelstelling 

De studenten zullen later in hun werk 
vanuit verschillende systemen en 
klantvragen te maken krijgen met 
domoticasystemen. Voor het werkveld kan 
dit lespakket dus ook goed bruikbaar zijn, 

 

 

 

Voor wie bestemd 

Technici, Medewerkers bedrijfsbureau, 
Werkvoorbereiders, Uitvoerenden in de 
installatietechniek, Projectleiders. 

Lesduur 

 

4 dagdelen verdeeld over twee dagen 

Groepsgrote 

Minimaal 5 maximaal 10 personen. 

Locatie en data 

Afhankelijk van aanmeldingen.  

Vergoeding 

De cursuskosten, inclusief lunch en 
handzaam naslagwerk exclusief btw voor 4 
dagdelen per persoon informeer verder 

In Company 

In overleg wordt een passende maatwerk 
offerte voor u gemaakt. 

Privacy 

Privacy wetgeving wordt nageleefd. 

 

 


