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Wat te doen bij brand en 

ontruiming? Help er is brand! 
 

 

 Blijf vooral rustig en geef goede instructie aan de 

studenten/bezoekers. 

 Meld het incident aan de BHV: 

Vaste toestel: bel nummer 8 

Lync: bel/chat naar BHV Meldingen 

Mobiel: bel nummer 0182-540 300 

 Sluit deuren en ramen (maar niet op slot). 

 Stel de vluchtweg vast. 

 Blijf laag bij de grond bij rook. 

 Verlaat het pand met de studenten/bezoekers. 

 Meld u bij de BHV (Groene/geel hesjes) op de 

locatie die wordt aangegeven: 

-parkeerterrein;  

-schoolplein Calvijnschool. 

 Blijf bij elkaar tot nadere instructies volgen. 
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Er wordt iemand onwel?  

 
 

 

 

 Blijf vooral rustig en geef goede instructie aan de 

studenten/bezoekers. 

 Meld het incident aan de BHV: 

Vaste toestel: bel nummer 8 

Lync: bel/chat naar BHV Meldingen 

Mobiel: bel nummer 0182-540 300 

 De BHV zal de eventuele hulpdiensten benaderen 

via 112.  

Adres: Driestar Educatief  

Burgemeester Jamessingel 2 

0182 540 333 
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De catering  
 
 

 Waar blijft de catering?  

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Catering) 

Lync: bel naar Catering 

Mobiel: bel nummer 0182-540368 . 

 Aanvullende wensen?  

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Catering) 

Lync: bel naar Catering 

Mobiel: bel nummer 0182-540368 en de collega’s 

van de catering zullen proberen e.e.a. voor u te 

regelen. 

 Uw vergadering is afgelopen?  

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Catering) 

Lync: bel naar Catering 

Mobiel: bel nummer 0182-540368. Zodat de 

catering kan komen afruimen. 
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Samen houden we het netjes en duurzaam 

 

 Licht uit als u het lokaal verlaat, zodat we minder 

energie verbruiken.  

 Computer en smartboard uit. 

 Ramen dicht als u het lokaal definitief verlaat. 

 Zonwering omhoog. 

 Bord schoon. 

 Rommel opgeruimd. 

 Deur op slot. 

 

Bedankt namens alle gebruikers die na u/jou deze 

ruimte gebruiken! 

 

  



8 

 

De printer/kopieermachine doet het 

niet 

 

 U kunt dit direct melden aan helpdesk 

Automatisering .  

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Helpdesk) 

Lync: bel naar Helpdesk Automatisering 

Mobiel: bel nummer 0182-540320 

 Overleg met een collega of hij/zij u kan helpen. 

 In de avonduren wordt het helpdesknummer 

doorgeschakeld naar de collega die dan dienst 

heeft. Dit kan even duren.  

 Probeer een andere printer/kopieermachine die het 

eventueel wel doet. 

Op elke printer/kopieermachine waar u zich meldt, 

kan de opdracht namelijk worden geprint.  

 Instructie van de printer/kopieermachines ligt naast 

de machine.  
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De computer, het smartboard doet 

het niet! 
 

 U kunt dit direct melden aan helpdesk 

Automatisering.   

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Helpdesk) 

Lync: bel naar Helpdesk Automatisering 

Mobiel: bel nummer 0182-540320 

 Overleg met een collega of hij/zij je kan helpen. 

 In de avonduren wordt het helpdesknummer 

doorgeschakeld naar de collega die dan dienst 

heeft. Dit kan even duren. 

 Zie aanvullende instructie op volgende pagina’s. 

 

 

Inloggegevens 

Inlogcode  : driestargast 

Wachtwoord : gastdriestar 
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Beamer en vaste 

computer 

 

Zet de computer aan  

(bij sommige computers aan-knop bovenop te vinden) 
 

Beamer aanzetten 

(kastje aan de muur zoals plaatje hiernaast) 

 

 Houdt de ON-knop een aantal seconden ingedrukt. 

 

 Controleer of het PC-knopje brandt – zet deze anders aan door 

deze een aantal seconden ingedrukt te houden 

 

 

LET OP: switchen tussen DVD/Laptop/PC kan pas op het 

moment dat de beamer warm is gedraaid! 

 Evt. met volumeknop volume regelen 

 

In de collegezalen liggen laptopkabels waar je je laptop op kunt aansluiten. Er is één ding waar je op moet 
letten; Is de laptopkabel aangesloten dan heeft deze prioriteit boven de PC aansluiting. Is de laptop niet 
aangesloten, dan zie je het beeld van de PC. Wil je het beeld van de PC laten zien en je hebt een laptop 
aangesloten dan kan dit alleen door de kabel (tijdelijk) uit de laptop te halen. Dit is zo gemaakt omdat er in de 
collegezalen ook nog de mogelijkheid is om videobanden af te spelen (wat in de lokalen niet het geval is) 

Uitzetten  

 Zet de beamer uit door de OFF-knop een aantal seconden 

ingedrukt te houden. 

 

 Zet de laptop/video/computer uit. 
 

PS: Werkt de muis niet, controleer of het knopje aan staat onderop de muis 
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Beamer en laptop  

 Sluit laptop aan op de kabel zoals hiernaast is afgebeeld 

 

 Sluit evt. het kleine snoertje aan voor geluid 

 

 Controleer of het andere eind van de kabel in het kastje zit  

 

 Sluit evt. ook hier snoertje voor geluid aan 

 

 

 

 Zet de beamer aan door de ON-knop aantal seconden ingedrukt 

te houden 

 

 Zorg dat knopje Laptop brandt – zo niet zet deze aan door het 

knopje een aantal seconden ingedrukt te houden.  

Het staat pas goed ingesteld als dit lampje brandt!  

 

 

Uitzetten  

 Zet de beamer uit door de OFF-knop een aantal seconden 

ingedrukt te houden. 

 

 Zet de laptop/video/computer uit. 
 

PS: Werkt de muis niet, controleer of het knopje aan staat onderop de muis 
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Beamer en Video  

 Zet de beamer aan door de ON-knop aantal seconden ingedrukt 

te houden 

 

 Zorg dat knopje DVD brandt – zo niet zet deze aan door het 

knopje een aantal seconden ingedrukt te houden. 

Het staat pas goed insgesteld als dit lampje brandt. 
 

Beamer en 

Videocamera 
 

 zie kopje Beamer en Video 

 Verwissel voorzichtig de gele, rode en witte kabel, vergeet na 

afloop niet de kabels weer te wisselen  

 

Uitzetten  

 Zet de beamer uit door de OFF-knop een aantal seconden 

ingedrukt te houden. 

 

 Zet de laptop/video/computer uit. 
 

PS: Werkt de muis niet, controleer of het knopje aan staat onderop de muis 
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Het is te warm! 

 Zet de verwarming kachel wat lager als deze 

aanstaat in de winterperiode (foto). 

 Zet de airco aan (foto) indien aanwezig. Deze zit 

hoofdzakelijk aan de voorzijde (zonkant) van ons 

gebouw. Of zet een raam open. 

 Ventileer de ruimte/het lokaal in de pauze. 

 

Zijn er nog steeds temperatuurproblemen meldt 

het dan de gebouwenbeheerder: 

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Jeroen) 

Lync: bel naar Jeroen Dekker 
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Het is te koud! 

 Zet de airco uit als deze aanstaat in de 

zomerperiode (foto). 

 Sluit de ramen. 

 Zet de verwarming iets hoger (foto).  

 Ventileer de ruimte/het lokaal in de pauze. 

Zijn er nog steeds temperatuurproblemen meldt 

het dan de gebouwenbeheerder:  

Vaste toestel: bel nummer 9, (deze verbind door 

naar Jeroen) 

Lync: bel naar Jeroen Dekker 

 

Zet met knop rechtsboven de Airco aan. Toets 

met  temperatuur-toetsen in het  midden de 

temperatuur  enkele graden hoger of lager. 
 



15 

 

Er zijn geen stiften e.d. 

 Voor deze vragen kunnen externe bezoekers bellen 

met de receptie. Bel met de vaste telefoon nummer 9 

of met je mobiel nummer 0182 - 540 333. 

 Collega’s kunnen deze materialen verkrijgen in de 

reprowinkel 0.36 

 

 

 

Voor de ruimte 0.11 en 3.05 zijn conferentiekoffers 

beschikbaar. Te verkrijgen bij de receptie en de balie 

van de mediatheek 3.06 op de 3e verdieping. 

  
 

 

 

 


