Beheerder
Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties
Het Bouwbesluit bepaalt dat een door de overheid geëiste brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet worden onderhouden volgens de NEN 2654-1+C1:2018 en NEN 2654-2:2018. In die
normen is vastgesteld dat de bestuurder een beheerder moet aanstellen. Die beheerder moet
vervolgens beschikken over de noodzakelijke vakbekwaamheid in het beheer van die installatie(s).
De opleiding “Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie” kortweg Beheerder BMI+OAI,
leidt op voor die noodzakelijke vakbekwaamheid. Na het behalen van het diploma Beheerder
BMI+OAI bij (Brand-)Veiligheid & Opleidingen zijn de cursisten bevoegd om de brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie zelfstandig te beheren met behulp van het logboek. De bediening, de
periodieke controle en het preventief onderhoud kan hij/zij volgens de richtlijnen van NEN 2654
uitvoeren.

Inhoud opleiding
Tijdens de opleiding Beheerder BMI+OAI worden naast de grondbeginselen van een brand de
volgende theorie-onderwerpen behandeld:
� wettelijke kader rondom de BMI+OAI
� normering rondom de BMI+OAI
� begrippen en termen; de ‘vaktaal’
� opbouw van de installaties
� het lezen van de informatie die bij de installatie behoort
� taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een beheerder
� invullen van het logboek
� examentraining
Voor aanvang van de dagopleiding wordt een projectopdracht toegestuurd. Deze e-learningmodule
bestaat uit inleidende informatie, een theorieopdracht en een opdracht waarbij een beschrijving van
de eigen situatie/installatie gemaakt moet worden. De opdracht moet voor de lesdag ingeleverd zijn
en wordt beoordeeld als onderdeel van het examen.
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Doelgroep
De opleiding Beheerder BMI+OAI is bedoeld voor (onderhouds)medewerkers van bedrijven en
instellingen die belast zijn met het beheren van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
Deze opleiding kan ook worden gevolgd door beheerders/onderhoudsdeskundigen van het
branddetectiebedrijf die de controletaken van de beheerder bij de klant uitvoeren.
Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Leervormen
Omdat BVO in de praktijk veel te maken hee昀琀 met cursisten die wisselende werktijden hebben, is
het mogelijk om de opleidingen in verschillende leervormen te volgen. De keuzes in leervormen
zijn per opleiding verschillend. Opties waaruit gekozen kan worden zijn:
Leervorm
Dagonderwijs

Prijs ex. BTW
1 klassikale lesdag
met voorafgaand 2
huiswerkopdrachten

E-learning

Incompany

1 dag, uitvoering als
‘dagonderwijs’

€ 280,00

inclusief:
- ko昀昀ie/thee/lunch
- lesboek
- examentraining
- examen

€ 195,00

inclusief:
- lesboek
- examentraining
- examen

€ 1.200,00

inclusief :
- examentraining

Bij halve dagen of
avonden geldt
€750,- per dagdeel

exclusief:
- examen (€ 35,– p.p.)

toeslag voor
zaterdag 10%
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Examentraining

Herkansingsregeling

“Volledig voorbereid het examen maken”

Voor cursisten die (een deel van) het examen
niet gehaald hebben en contactonderwijs of een
zelfstudie gevolgd hebben, bieden wij via de
herkansingsregeling begeleiden aan naar het
volgende examen. Neem contact met ons op
voor de voorwaarden.

Tijdens de dagopleidingen is de examentraining
een onderdeel van de opleiding.
Tijdens de examentraining worden oefenexamens gemaakt en besproken en kun je
gericht vragen stellen over de lesstof. De cursist
wordt op deze manier perfect voorbereid op het
maken van het uiteindelijke examen.

Examen
Deze opleiding wordt inclusief examen
aangeboden. Het examen van Beheerder
brandmeldinstallatie & ontruimingsalarminstallaties bestaat uit een theoretisch gedeelte
met meerkeuzevragen en een projectopdracht.
Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen
ontvangt u het Diploma Beheerder brandmelden ontruimingsalarminstallaties. Het examen
wordt afgenomen door ExamenBureau
Installatietechniek.
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Incompany
Wanneer er wordt gekozen voor een opleiding
bij u op locatie, dient de lesruimte aan bepaalde
eisen te voldoen. De ruimte moet bijvoorbeeld
minimaal voorzien zijn van een projectiescherm
of -wand met beamer en flip-over. De
bijbehorende laptop wordt verzorgd door de
docent van BVO.
Het tafelblad voor de cursisten is minimaal
80x80 cm in een klassikale of een U-opstelling.
Ziet u liever dat de cursisten naar een andere
locatie gaan? Dan kunnen de lessen ook bij ons
worden gegeven. Onze locatie is te vinden aan
de Marie Curiestraat 53 in Harderwijk.
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