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Kosten
Ondergetekende meldt zich aan voor de Cursus Beheerder Brandmeld- installaties (voorheen Opgeleid 
Persoon) conform het NIBHV, voor de prijs van € 460,00 p.p. excl. BTW, inclusief lunches, syllabus en 
examen op de hieronder aangegeven data en gaat akkoord met de annuleringsvoorwaarden
zoals vermeld.

Cursuslocatie
Calm Veiligheidsadviesbureau
Herastraat 51
5047 TX Tilburg

Cursustijden
De cursussen starten om 09:00 uur en zijn afgelopen rond 15:00 uur

Cursist
Naam en voorletters :                                 M      / V
Geboortedatum :  
Functie :  
Telefoon :  
Bovengenoemde schrijft zich in voor de volgende cursusdata:
       Dag 1: Maandag 7 September & dag 2: Donderdag 1 Oktober 2020
      Dag 1: Dinsdag 10 November & dag 2: Donderdag 3 December 2020
      Dag 1: Maandag 18 Januari & dag 2: Donderdag 25 Februari 2021
      Dag 1: Dinsdag 20 April & dag 2: Maandag 17 Mei 2021

Organisatie/Bedrijf 
Naam bedrijf / instelling: 
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Telefax: 
E-mail: 
Datum: 
Naam in blokletters: 
Handtekening: 

Annuleringsregeling
• Op deze overeenkomst zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
van Hoppenbrouwers Techniek BV van toepassing. Annulering is mogelijk mits schriftelijk bevestigd.
• Bij annulering binnen 4 weken doch maximaal 1 week voor aanvang van de cursus
wordt 50% van het cursusbedrag gecrediteerd / gefactureerd.
• Bij verhindering van een cursist is het mogelijk om een vervanger(ster) deel te laten
nemen. Wij verzoeken u dit schriftelijk aan ons te melden.
•   Hoppenbrouwers Techniek BV behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende
deelname en/of de cursusdata te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.



Waarom
Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een begin van een brand in een vroeg stadium te detecteren. 
Zo heeft de brandmeldcentrale een belangrijke rol in het voorkomen of beperken van ongevallen en / of 
schade.Het zal duidelijk zijn dat om deze taak te vervullen de brandmeldinstallatie altijd in een optimale 
toestand moet zijn. De Nederlandse Norm NEN2654-1 stelt dat de gebruiker van een gebouw waarin een 
brandmeldsysteem is geïnstalleerd één of meerdere personen aanstelt die opgeleid en geïnstrueerd zijn 
om te fungeren als beheerder (voorheen werd hiervoor de term Opgeleid Persoon gebruikt). De beheerder 
is verantwoordelijk voor de bediening, het beheer, de periodieke controle en het preventieve onderhoud 
werk van de brandmeldinstallatie. Tevens draagt de beheerder zorg voor het voorkomen van onechte en 
ongewenste brandmeldingen.

Voor wie
De cursus is bedoeld voor een door de eindgebruiker aangewezen persoon, die verantwoordelijk is voor het
beheer en periodieke controle van het brandmeldsysteem.

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding of specifieke kennis voor deze cursus vereist.

Duur en plaats
De cursus duurt 2 hele dagen en vindt plaats bij Calm veiligheidsadviesbureau te Tilburg.

Documentatie
Tijdens de cursus wordt een cursusboek verstrekt. De tweede dag wordt afgesloten met een theorietest, 
waarna bij goed gevolg een certificaat zal worden uitgereikt.

Programma
Tijdens de cursus “Beheerder brandmeldinstallaties” komen de volgende onderdelen aan bod:

Theoretisch cursusgedeelte (1e dag)

De rol van de beheerder ( Opgeleid Persoon).
• Doel van een brandmeldinstallatie.
• Normen, regelgeving en certificering.
• De rol van de beheerder binnen de organisatie.

Opbouw brandmeldsystemen.
 • Omvang van een brandmeldinstallatie.
• Opbouw brandmeldsystemen.
• De brandmeldcentrale.
• De automatische- en handbrandmelders.
• Alarmering.
• Sturingen welke door de brandmeldcentrale ver-
richt worden.

Beheer, controle en onderhoud.
• Doel en uitvoering. NEN2654.
• Verantwoordelijkheden.
• Beheer door de gebruiker.
• Onderhoud door de gebruiker.

Praktisch cursusgedeelte (2e dag)

• Bespreken proefexamen.
• Behandeling huiswerk.
• Bediening centrale.
• Samenvatting.
• Examen NIBHV.  
• Nabespreken

Voor meer informatie: brand@hoppenbrouwers.nl
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