
 

 

 

 

BHC SAFETY  

 
Opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie 
  

Doel: 
 
De cursist wordt opgeleid en geëxamineerd om vervolgens zelfstandig, de volgens, de NEN 2654
verplichte maandelijkse inspectie aan de brandmeld
uitvoeren, registreren en rapporteren
 
Geslaagde cursisten ontvangen een NIBHV B
 
Cursisten worden op inhoudelijke wijze wegwijs gemaakt in gerelateerde wet
betreft onder andere: brandweerwet, ARBO
gebruiksbesluit.  
 
Doelgroep en voorkennis: 
 
De opleiding is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen van, en het 
technisch beheer van de brandmeldinstallatie resp. ontruimingsinstallatie. 
 
Ook externe beheerders kunnen door BHC
 
Bij voorkeur is de cursist bekend 
aankomend beheerder brandmeldinstallatie (B
snelle en accurate alarmopvolging en alarmafhandeling.
 

 Thema's en Lesstof 
  

� Brandmeldinstallatie's en 
� Technieken en activiteiten
� Voorschriften,wetten en normen;
� Taken van de beheerder brandmeldinstallatie
� Gegevens registeren in het logboek en rapporteren;

� Divers videomateriaal over dit onderwerp.
 

Duur training: 
 
De training duurt +/- 6 uur. Het (meerkeuze) examen duurt maximaal ¾ uur.
  
Kosten: 
 
De opleidingskosten bedragen € 150
examengeld en incl. (naslag)boekwerk
 
  
Aanvangsdatum training: 
 
De aanvangsdatum van de training zal in overleg met u en met de eventuele overige deelnemende
instellingen worden bepaald.  
 
Verder is het doorgaan van de training afhankelijk van het 
overleg met opdrachtgever. 
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Beheerder Brandmeldinstallatie (B-BMI) (incl. NIBHV Examen)

wordt opgeleid en geëxamineerd om vervolgens zelfstandig, de volgens, de NEN 2654
maandelijkse inspectie aan de brandmeldinstallatie resp. ontruimingsinstallatie te kunnen 

, registreren en rapporteren. 

Geslaagde cursisten ontvangen een NIBHV B-BMI diploma op naam. 

Cursisten worden op inhoudelijke wijze wegwijs gemaakt in gerelateerde wet- en regelgeving. Het 
betreft onder andere: brandweerwet, ARBO-wet, Woningwet, Bouwbesluit 2012 en 

ld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen van, en het 
technisch beheer van de brandmeldinstallatie resp. ontruimingsinstallatie.  

rders kunnen door BHC worden opgeleid en geëxamineerd. 

 met brandmeldinstallaties in het algemeen. Bovendien is een 
aankomend beheerder brandmeldinstallatie (B-BMI) bij voorkeur overtuigd van het belang van een 

alarmopvolging en alarmafhandeling.  

Brandmeldinstallatie's en de rol van de beheerder;  
Technieken en activiteiten; 

en normen; 
Taken van de beheerder brandmeldinstallatie (B-BMI); 
Gegevens registeren in het logboek en rapporteren; 

Divers videomateriaal over dit onderwerp. 

Het (meerkeuze) examen duurt maximaal ¾ uur.  

€ 150,00 p.p. (exclusief 21 % BTW). (bij incompany training)
(naslag)boekwerk NIBHV (p.p).  

van de training zal in overleg met u en met de eventuele overige deelnemende

Verder is het doorgaan van de training afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 5
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(incl. NIBHV Examen) 

wordt opgeleid en geëxamineerd om vervolgens zelfstandig, de volgens, de NEN 2654-1/2 
installatie te kunnen 

en regelgeving. Het 
en het (voormalige) 

ld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen van, en het 

brandmeldinstallaties in het algemeen. Bovendien is een 
overtuigd van het belang van een 
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