UPD/PvE Opsteller BMI/OAI
“Vergeet Brandpreventiedeskundige I en II. De toekomst is UPD-opsteller.”
Het komt vaak voor dat een brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie wordt ontworpen zonder dat
de brandbeveiliging op de juiste uitgangspunten is gebaseerd. De daaruit voortkomende
wisselende kwaliteit in de PvE’s/ontwerpen vormde de aanleiding tot het uitbrengen van een
specifiek CCV-certificatieschema. Deze is, in eerste instantie, bedoeld voor bedrijven of
instellingen die onder certificaat het “Uitgangspuntendocument brandbeveiliging” (UPD) en het
daaruit voortvloeiende “Programma van Eisen” (PvE) willen opstellen. Zie onderstaande figuur.
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Relatie activiteiten om onder certificaat de brandbeveiliging van een object te realiseren.
Voor het opstellen van UPD’s en PvE’s van brandmeld- en ontruimingsinstallaties op basis van de
eisen uit het Bouwbesluit, is het toegestaan om beide opleidingen/examinering in één keer te
doen, mits er voldoende kennis van het Bouwbesluit aanwezig is. Onze opleiding “UPD/PvE
Opsteller BMI/OAI” richt zich op deze combinatie van deze kennis. De basis voor de opleiding is het
CCV-certificatieschema “Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging”. Dit document beschrijft het
kennis- en kundeniveau van de medewerkers die het UPD mogen opstellen en voor de
medewerkers die de “Specificaties brandbeveiliging” (= PvE) mogen opstellen.
Voor Gecertificeerde branddetectie- en ontruimingsalarmbedrijven biedt dit voordelen. Immers,
in het schema “Leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties” wordt het maken van het
PvE buiten de certificatie gehouden. Mede op basis van één of meerdere UPD/PvE-opstellers kan
het branddetectie- of ontruimingsalarmbedrijf alle activiteiten om tot een brandveilig gebouw te
komen, op basis van een eis in het Bouwbesluit, onder certificaat uitvoeren. Met het geheel van
deze activiteiten, heb je het hele proces in de vingers.

Wat levert het je op:
Na afloop van deze opleiding bent u in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD op
te stellen voor een gebouw, rekening houdend met de (bestaande) interne en externe
hulpverleningsorganisatie. Tevens bent u in staat het UPD uit te werken naar de noodzakelijke PvE’s
voor zowel een brandmeldinstallatie als voor een ontruimingsalarminstallatie.
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UPD/PvE Opsteller BMI/OAI
Inhoud/onderwerpen:
Module 1: (duur 2 dagen; woensdag 06 februari
+ woensdag 13 februari + tentamen woensdag
20 februari 2019)

Module 2: (duur 2 dagen, woensdag 06 maart +
woensdag 13 maart + tentamen woensdag 20
maart 2019)

� Het verschijnsel brand

� Bouwtechnische brandveiligheid

� Warmte transport

� Brandbeveiliging volgens het Bouwbesluit
� Certificerings- en inspectieregelingen

Module 3: (duur 2 dagen; woensdag 27 maart +
woensdag 03 april + tentamen woensdag 10
april 2019)

Module 4: (duur 1 dag; woensdag 17 april +
tentamen
woensdag
24
april
2019)

� Organisatie van de brandveiligheid binnen
organisatie

� Installatietechnische
voorzieningen

� Menselijk gedrag bij brand

� Eigenschappen, voor en nadelen en
sturing van de diverse voorzieningen

� Opvang- en doorstroom-capaciteit

brandbeveiligings-

� De ontruimingsregeling
� Brandontwikkeling en uitbreiding
� Rookproductie en verspreiding

Module 5: (duur 3 dagen; woensdag 08 mei +
woensdag 15 mei + woensdag 22 mei +
tentamen woensdag 29 mei 2019)
� Analyse van brandrisico’s

Module 6: (duur 1 dag; woensdag 05 juni 2019)

� Examentraining

� Branddetectie en ontruimingsalarmering
� Kostenbegroting
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UPD/PvE Opsteller BMI/OAI
Deze opleiding is bestemd voor:
� medewerkers van branddetectiebedrijven
die al of niet onder certificaat de gehele
brandveiligheidsketen willen invullen.
� medewerkers van het architecten- en
ingenieursbureau dat zich wil profileren als
organisatie die zich bezighoudt met
brandveiligheid dan wel het beveiligen met
behulp van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Vooropleiding
� Voor de PvE opsteller geldt een vooropleidingsniveau MBO 3 of 4.
� Voor de UPD opsteller geldt een vooropleidingsniveau HBO met technische
richting.

Examen
Deze opleiding bestaat uit 6 modules. De eerste 5
modules worden een week na de laatste lesdag
afgesloten met een tentamen. Om deel te mogen
nemen aan het examen dienen alle tentamens
met een voldoende te zijn afgesloten. Het
examen bestaat uit het maken van een
projectopdracht als huiswerkopdracht en het
mondeling verdedigen ervan tegenover een
examencommissie.
Het mondelinge examen staat gepland voor
dinsdag 25 juni of woensdag 26 juni 2019 en
wordt afgenomen door het ExamenBureau
Installatietechniek. De kosten bedragen € 370,–
ex. BTW.

Kosten

Na inschrijving ontvangen wij graag een kopie van
uw diploma’s om dit aan te tonen.

De kosten voor het volgen van deze cursus
bedragen € 3.575,-- (excl. BTW, benodigde
boeken en examen)

Leervormen

Herkansingsregeling

Vanwege de opzet en de toepassing van de
opdrachten wordt deze opleiding alleen als
dagonderwijs gegeven. De leervorm bestaat uit
korte inleidingen gevolgd door praktische
(groeps-)opdrachten.

Deze opleiding valt onder de Herkansingsregeling van BVO. De voorwaarden vindt u op
onze website:

Benodigdheden

Er kunnen maximaal 8 personen per cursus
deelnemen.

http://goo.gl/2Wom8L

� NEN 2535:2017
� NEN 2575:2012/2013 (deel 1, 2, 3, 4 en 5)
� NPR 2576:2018
� Verbeelding Bouwbesluit 2012, Brandveiligheid, editie 2017/2018
Bovenstaande boeken zijn te bestellen bij
www.nni.nl en www.vakmedianetshop.nl.
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“Leren doen we samen
bij (Brand-)Veiligheid &
Opleidingen”
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