MBV
praktijk
Monteur Beveiligingsinstallaties
De definitie van een beveiligingsinstallatie is het elektronisch alarmsysteem of onderdeel dat gebruikt
wordt voor object- of systeembeveiliging. Medewerkers die in de praktijk werkzaamheden uitvoeren
aan beveiligingsinstallaties moeten volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (WPBR) in het bezit zijn van het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties. Deze
opleiding leidt je op voor het plaatsen en bedienen van beveiligingsinstallaties. Ook wordt het
instellen en aanpassen van de installaties behandeld. Tevens wordt er aandacht besteed aan de
techniek van beveiligingsinstallaties, zodat je in deze systemen effectiever een storing kan zoeken en
oplossen.
Vooral het zoeken naar storingen en het oplossen daarvan is een belangrijke taak van de monteur
beveiligingsinstallaties. Hier wordt dan ook tijdens de cursus veel aandacht aan besteed. De oorzaken
van storingen zijn divers en de oplossingen verschillen daardoor ook. Beveiligingsinstallaties
vervullen een belangrijke taak en het is daarom van groot belang dat deze installaties optimaal
functioneren. Tijdens deze opleiding wordt aan de deelnemers dan ook alle relevante kennis
bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te
repareren en te vervangen.
De cursus Monteur Beveiligingsinstallaties bestaat uit twee delen: theorie en praktijk. Deze opleiding
leidt je op voor het praktische deel.

Inhoud opleiding
Tijdens de opleiding Monteur Beveiligingsinstallaties (praktijk) worden naast het installeren en
onderhouden van een alarmsysteem de volgende onderwerpen behandeld:
� Additionele beveiligingscomponenten installeren en onderhouden
� Praktische werking met een alarmsysteem
� Wijzigen van instellingen van een alarmsysteem
� Metingen uitvoeren in een alarmsysteem
� Storingen zoeken en oplossen
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Wat levert deze cursus je op
Na afloop van deze opleiding ben je zelfstandig in staat een beveiligingsinstallaties in te regelen,
wijzigingen aan te brengen en storingen in de systemen te verhelpen.

Doelgroep
De opleiding Monteur Beveiligingsinstallaties is bedoeld voor elektro-, onderhouds- of
servicemonteurs en medewerkers die specifieke kennis nodig hebben van gebouwgebonden
installaties die in de praktijk te maken krijgen met beveiligingsinstallaties.

Vooropleiding
Van de Monteur Beveiligingsinstallaties wordt een MBO werk- en denkniveau gevraagd. Denk
daarbij aan een MBO Elektrotechniek diploma, een gelijkwaardig diploma of aantoonbare ervaring
in de elektrotechniek (WEB Elektrotechniek niveau 2).

Benodigdheden
Voor deze opleiding zijn geen benodigdheden vereist.

Cursusduur
Deze cursus duurt 4 lesdagen.

Kosten
De kosten voor het volgen van deze praktische cursus MBV bedragen € 800,-- exclusief BTW en
examen.

Vervolgopleidingen
De volgende opleiding kan als vervolgopleiding worden gevolgd:
� Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV)
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Examentraining
“Volledig voorbereid het examen maken”
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.

Herexamentraining
Heb je 1 of meerdere onderdelen van het
examen niet behaald dan:
� kun je als oud-cursist gebruik maken van
de herkansingsregeling. Neem contact
met ons op voor de voorwaarden en het
bespreken van je leertraject.

Examen
Deze opleiding wordt inclusief examen
aangeboden. Na het examen van MBV Praktijk
kan de kandidaat:
� met een alarmsysteem werken
� de instellingen van een alarmcentrale
wijzigen

kan worden ingediend door de werkgever als
aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Het examen wordt afgenomen door het
ExamenBureau
Installatietechniek.
Het
formulier voor het aanvragen van de vrijstelling
MBV Praktijk kunt u online downloaden:
www.examenbureau-installatietechniek.nl

Herkansings-regeling
BVO biedt cursisten de garantie van het behalen
van een diploma en dat klinkt u als werkgever
vast als muziek in de oren. Er zitten uiteraard
wel haken en ogen aan deze regeling. Neem
contact met ons op voor de voorwaarden.

Incompany
Wanneer er wordt gekozen voor een incompany
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 flipover. De bijbehorende laptop wordt verzorgd
door de docent van BVO. 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.

� praktische metingen uitvoeren aan een
alarmsysteem
� storingen in een alarmsysteem opzoeken.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het
certificaat. Bij het behalen van de certificaten
voor theorie en praktijk ontvangt u het diploma.
Ook kan voor het MBV Praktijk een vrijstelling
worden aangevraagd. Een vrijstellingsverklaring
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