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Inleiding 

 Huis- en gebouwcontrolesystemen zijn de toekomst van conventionele 
installatietechnieken 

 Veel trainingscentra hebben terecht gekozen voor de KNX STANDAARD 
(ISO/IEC 14543) 

 Scholen die aan de minimumvereisten voldoen, kunnen KNX certificering 
aanvragen 

 Dezelfde gestandaardiseerde minimum KNX-kennis wordt overgebracht in 
alle KNX gecertificeerde trainingscentra 

 Momenteel zijn er 130 KNX gecertificeerde trainingscentra in 23 landen 
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Inleiding 

 De nadruk in het KNX Certificeringsschema voor 
trainingscentra ligt op:  

• Kwaliteit van diensverlening via verschillende 
kwaliteitsnormen of naleving van ISO 900x (optioneel) 
 

• kwaliteit van de docenten via deelname aan 
gestandaardiseerde tutor cursussen 
 

• Kwaliteit van cursussen via gestandaardiseerde 
documentatie zowel voor docenten als voor installateurs 
 

• Kwaliteit van lesmateriaal via KNX-vereisten 
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Voordelen voor het trainingscentrum (1) 

1. Sterk gereduceerde prijzen voor ETS 3 Professional 
licenties gebruikt in KNX gecertificeerde cursussen: 
 
 
 
ETS 3 voor gewone klanten:             900 EUR 
 
ETS 3 voor KNX geceritificeerd TC (niet ISO): 300 EUR 
 
ETS 3 voor KNX gecertificeerd TC (ISO): 225 EUR 
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Voordelen voor het trainingscentrum (2) 

2. Gratis toegang tot constant geupdate elektronische 
KNX training documentatie 

 
 
 
 

 
3. Gebruik van het KNX Training logo (op briefpapier, 

omslagen, business cards,...) 
 
 

 
 



KNX Association International Page No. 6 
July 11 

KNX: The worldwide STANDARD for home & building control 

Voordelen voor het trainingscentrum (3) 

4. Opname in de KNX internationale database die 
geconsulteerd kan worden via de KNX Association 
website. 
www.knx.org/knx-partners/training-centres/list  

 
 

 

http://www.knx.org/knx-partners/training-centres/list
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Voordelen voor het trainingscentrum (4) 

5. Gratis reclame in de KNX Journal (oplage: 50 000) 
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Voordelen voor het trainingscentrum (5) 

6. Gratis exemplaren van de KNX Journal  
voor studenten 

 
 
 
 
7. Recht om deel te nemen aan de KNX Training Centre 

Conferentie georganiseerd door KNX Association 
• Meer informatie: http://www.knx.org/knx-partners/training-centres/events/ 
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Voordelen voor de studenten (1) 

1. Gratis ETS 3 Trainee voor studenten die zich voor een 
cursus registreren 

2. Korting van 12,5 % bij aankoop van ETS 3 Professional 
in de KNX Online Shop na succesvol afronden van het 
examen. 
• Normale prijs ETS 3 Professional: 900 EUR 
• De student krijgt een ETS 3 Trainee na registratie, waarde: 100 EUR 
• Upgrade ETS 3 Trainee  => ETS 3 Professional: 800 EUR 
• Na gebruik van de 12,5 % tegoedbon, upgradekosten: 700 EUR 
• ETS 3 Pro voor studenten 700 EUR in plaats van 900 EUR! 

 
 
 

 



KNX Association International Page No. 10 
July 11 

KNX: The worldwide STANDARD for home & building control 

Voordelen voor de studenten (2) 

3. Alle studenten krijgen een KNX certificaat na een 
succesvol examen. Met dit KNX certificaat kunnen ze 
KNX partnerschap aanvragen en het KNX Partner logo 
gebruiken. 
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Voordelen voor de studenten (3) 

4. Opname van KNX Partners in de KNX internationale 
database die geconsulteerd kan worden via de KNX 
Association website. 
www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/list  

 
 

 

http://www.knx.org/knx-partners/knxeib-partners/list
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Types van gecertificeerde KNX Training Centre 

 
 KNX gecertificeerd trainingscentrum: 

mag basic cursussen organiseren 

 
 KNX+ gecertifeerd trainingscentrum: 

mag basic en advanced cursussen organiseren 

 
 KNX++ gecertificeerd trainingscentrum: 

mag tutor seminaries organiseren 
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Inhoud van gecertificeerde KNX cursussen 
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Vereisten (1) 

 Tutor kwalificaties: 
 

• KNX tutor mag een interne of externe docent zijn 
• Theoretisch deel van de basic cursus moet gegeven worden door een 

gecertificeerde tutor 
• Waar:  

- Bij KNX++ certified trainingscentrum 
- Dial (Lüdenscheid – Duitsland) 
- bfe (Oldenburg – Duitsland)  
- Siemens (Regensburg – Duitsland) 

www.knx.org/knx-partners/training-centres/list 
 

- Crash course van twee dagen en één examendag georganiseerd 
door  KNX Association Brussels ofwel:  

- In het te certificeren trainingscentrum of bij KNX 
- Kosten: 3000 € (ongeacht het aantal deelnemers).  
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Vereisten (2) 

 
 

 KNX materiaal: 
• KNX stroomtoevoer 
• KNX apparaten voor: 

- Dimmen 
- Schakelen 
- Rolluikcontrole 
- Lijnkoppelaar 

• Tenminste ETS 3 Trainee 
- Eigendom van het trainingscentrum 
- Of de gratis trainee op de laptop van de student 
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Vereisten (3) 

 Faciliteiten: 
• Projectie van grote beelden 
• Bord (traditioneel of digitaal) 
• ETS 3 Professional op de PC van de docent 
• 1 computer met ETS 3 (tenminste trainee) per werktafel 
• Maximum 2 studenten per werktafel 

 

 Kost: 
• Jaarlijks 500 EUR 

 



KNX Association International Page No. 17 
July 11 

KNX: The worldwide STANDARD for home & building control 

KNX Certificeringsprocedure (1) 

1. Registratie: 
• TC vult de vragenlijst in 
• Stuurt deze naar KNX Association 
• Als geregistreerd TC: 

- Toegang tot de elektronische versie van trainingsdocumentatie 
- TC kan de KNX technologie aanbrengen 
- Kunnen geen partnerschapscertificaten verstrekken 
 

2. Authorisatie: 
• Naleving van de minimumvereisten 
• Gemachtigd om basic cursus met KNX examen te geven (or advanced 

indien aangevraagd) 
• Authorisatiefase: 

- 2 basic cursussen met KNX examen 
- Of 2 advanced cursussen met KNX examen 
- Maximumduur van authorisatie: een jaar 
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KNX Certificeringsprocedure (2) 

3. Inspectie: 
 

• Naleving van ISO 9001 wordt aangeraden 
• Controle van KNX-vereisten op basis van de geleverde documentatie 

  
Belangrijk: Opleidingscentra die reeds gecertificeerd waren door KNX Association 

voor hun basiscursussen kunnen uitbreiding van hun certificering aanvragen 
voor advanced cursussen door documenten voor te leggen die de naeleving van 
de extra vereisten tonen. 
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KNX Certificeringsprocedure (3) 

4. Certificering: 
KNX Association verleent het respectievelijke KNX-certificaat na een 

succesvolle controle van de geleverde documentatie. 

5. Toezicht: 
• Indien ISO 9001 Gecertificeerd: vereisten gecontroleerd door een 

vernieuwde voorlegging van een ISO 9001 certificaat na drie jaar 
• Indien niet ISO 9001 Gecertificeerd: 

- KNX kan op elk moment documentatie opvragen 
- Documenten moeten KNX 3 weken later bereiken 
- KNX mag onaangekondigde inspecties uitvoeren 
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Contact / Documentatie 

 Contact: 
 
• Tel: +32.7758590 
• Email: certification@knx.org 

 

 Meer info: 
 

• www.knx.org/knx-partners/training-centres/about 
• www.knx.org/knx-partners/training-centres/joining 
• www.knx.org/knx-partners/training-centres/documentation 
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Bedankt  
voor uw aandacht! 
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