Studie: ‘De invloed van kleur en materialen in leeromgevingen’
Dynamische vakschool vormt creatief toneel voor presentatie onderzoeksresultaten
Van harte welkom op woensdag 23 mei 2018 - Hout- en Meubileringscollege Rotterdam

De omgeving draagt in grote mate bij aan de vorming en persoonlijke ontwikkeling van kinderen
en jongeren. Behalve een bijdrage te leveren in decoratief opzicht, werkt kleur direct in op onze
emoties, ons gedrag en ons welzijn. Designer en kleurendeskundige Fabienne Bruyninckx vertelt
meer over het diepgaand onderzoek dat zij deed naar de emotionele impact van kleur en het effect
van kleur op het gedrag van gebruikers.
Geen betere plek dan de creatieve HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur voor dit
seminarie rond de intelligentie van kleur. Door toepassing van pure en warme materialen, een
variatie van ruimten en een breed palet aan (design)meubelen ontstaat een bruisende omgeving
waarin leerlingen zich thuis voelen. In het ontwerp spelen beleving, ondernemerschap en ervaring
van de opleiding de hoofdrol. De kleinschalige afdelingen hebben door de compacte hoofdopzet, de
transparante binnenwanden en ‘doorkijkjes’ een open en tegelijk veilig karakter.
Wees welkom en laat u inspireren!

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.
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Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

12u30

Ontvangst met broodjeslunch

13u00

Exclusief bezoek aan het HMC

14u00

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan

14u10

Het HMC, een 360-graden expositieruimte

14u30

Combinatie van ambacht en creativiteit

15u00

Invloed van kleur en materialen in leeromgevingen

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
schoolbesturen, facilitair
managers, architecten,
ingenieursbureaus, aannemers,
gemeenten
Locatie
Hout- en Meubileringscollege
(HMC)
Erasmuspad 10
3052 KP Rotterdam
Parkeren
Gratis parkeren aan het HMC
en in de wijk.

door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen
door Denny Terlouw, Locatiedirecteur HMC Rotterdam
door Sander Ros, RoosRos Architecten

door Fabienne Bruyninckx, Bruyninckx Designers

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.com

