Bezig met renovatie of nieuwbouw?
In enkele stappen naar een optimale geluidsomgeving in uw school

AKOESTIEK
IS ESSENTIEEL
Eenvoudig te borgen in uw
nieuwbouw- of renovatieproject

De basis van kennisoverdracht in het onderwijs is de communicatie tussen
leraar en leerling en tussen leerlingen onderling. Daarnaast is concentratie
essentieel voor het opnemen van kennis. Voor zowel communicatie als
concentratie is een goede akoestiek onmisbaar. U borgt een goede akoestiek
door de juiste uitvraag in uw PvE op te nemen. Wij kunnen u hierbij helpen.
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WAAROM
AANDACHT
VOOR
AKOESTIEK?

Wetenschappelijk onderzoek laat zien
dat akoestiek invloed heeft op o.a.:

• Leerprestaties
• Ziekteverzuim
• Concentratie
• Communicatie
• Vermoeidheid
• Gedrag
• Stress
Meer weten?
Check www.ecophon.nl/onderwijs

Het zal toch wel geregeld zijn
in de normen?
Nederland is een van de weinige landen in WestEuropa zonder verplichte wettelijke normen voor
akoestiek in scholen. Wel hebben we enkele richtlijnen waarvan het PvE Frisse Scholen de meest
gebruikte is, akoestiek is een van de onderwerpen.
Begin 2015 is het PvE Frisse Scholen aangescherpt.
Hierin worden eisen gesteld aan de nagalmtijd*, de
meest belangrijke parameter om de kwaliteit van
akoestiek te duiden.
We adviseren voor standaardklaslokalen
tenminste Klasse B en waar mogelijk Klasse A
na te streven.

* D
 e nagalmtijd is de tijd die nodig is om het geluid met 60 dB te
laten afnemen vanaf het moment dat een bron wordt uitgeschakeld,
ofwel hoe snel sterft geluid weg in een ruimte.
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Ruimteakoestiek
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* bovenstaande kunt u gebruiken als uitgangspunt voor uw PvE. Voor overige ruimtes
adviseren wij u contact met ons op te nemen zodat we u verder kunnen helpen.

IN ENKELE STAPPEN
NAAR AKOESTISCH
COMFORT:
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6.

	Houd rekening met de gebruikers van de ruimte
	Houd rekening met het ontwerp van de ruimte
	Bekijk per ruimte welke activiteit hier plaats vindt
	Bepaal uw ambitie mbt PvE Frisse Scholen Klasse C-B-A
	Kies de juiste oplossing www.ecophon.nl
	Neem contact met ons op

OPTIMALE GELUIDSOMGEVING = ONZE PASSIE
Hoe kunnen wij u ondersteunen?
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WAAROM
ECOPHON?
• Ruim 60 jaar ervaring en kennis over akoestiek
• Voor iedere ruimte een oplossing passend bij uw budget
• Gezondste en meest duurzame plafondpaneel in de markt
• Akoestiek en de invloed op mensen staat centraal bij
alles wat we doen

