
 
 

Beheerder Brandmeldinstallatie 
conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 

 
Doelgroep: 
De opleiding is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen en het technische 
beheer van de brandmeldinstallatie.. 
 
Doelstelling: 
Brandveiligheid is één van de verantwoordelijkheden van de bedrijfsleiding. Dit betekent onder meer 
een juiste werking van en omgaan met de brandmeld-/ontruimingsinstallatie. Door de brandweer 
wordt in de meeste gevallen geëist dat het beheer en onderhoud van de installaties plaatsvindt 
conform de NEN 2654, deel I. Deze norm schrijft onder meer voor dat een installatiebeheerder wordt 
aangewezen. (BBMI)  
 
De beheerder brandmeldinstallatie (voorheen Opgeleid Persoon) behandelt alle aspecten van het 
beheer en onderhoud van brandmeld- / ontruimingsinstallaties zoals beschreven in de genoemde 
NEN-norm. Daarnaast fungeert de beheerder brandmeldinstallatie als eerste aanspreekpunt voor de 
brandweer. Bovendien is aan deze cursus optioneel een praktijk gedeelte gekoppeld die vooral 
voorziet in de kennis van de eigen installatie. 
 
Documentatie: 
Het cursusboek Beheerder Brandmeldinstallatie van het NIBHV.  
 
Certificering: 
Het geheel wordt afgesloten met een NIBHV examen en praktijkopdracht.  
 
Werkwijze: 
De opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie van JPM BHV en Veiligheid duurt één dag (inclusief 
examinering). Op deze dag komt alle kennis aan bod die de beheerder brandmeldinstallatie nodig 
heeft om zijn taken uit te voeren en worden teven alle benodigde vaardigheden zo praktisch mogelijk 
beoefend. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het lesboek Beheerder brandmeldinstallatie het 
begin van de opleiding hebben bestudeerd. JPM BHV en Veiligheid stuurt dit lesmateriaal zo snel 
mogelijk na inschrijving naar de cursist op.  
 
Locatie: 
Indien uw locatie aan de gestelde eisen voldoet, kan de training op een door u gewenste locatie 
worden georganiseerd. Voor open inschrijvingen wordt de cursus gegeven op een vooraf aangegeven 
locatie. 
 
Aantal cursisten: 
Minimaal 8 en maximaal 12 
 
Tijdsplanning: 
1,5 dag of 2 dagdelen (altijd een tussenpose van twee weken) 
 
Kosten: 
De kosten van de training zijn op aanvraag en inclusief cursusboek, les- en hulpmiddelen. Alle prijzen 
zijn exclusief BTW. 


