
BEHEERDER BRANDMELD-
INSTALLATIE EN ONTRUIMINGS-
ALARMINSTALLATIE

CURSUS

Van Lente Systeemintegratie B.V. biedt een cursus om uw 
medewerkers te scholen als Beheerder brandmeldinstallatie
en ontruimingsalarminstallatie.

De cursus behandelt het beheer, controle en het maandelijks onder-
houd van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie. De 
cursus wordt gegeven conform NEN 2654-1 en volgens de richtlijnen 
van het NIBHV.

Branddetectiebedrijven geven op grond van NEN 2654-1 instructies 
over het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstal-
laties. Wet- en regelgeving komt daarbij ook aan de orde. In de training  
Beheerder Brandmeldinstallaties wordt de basiskennis behandeld die 
vereist is om de brandmeldinstallatie te kunnen beheren volgens de 
huidige wet- en regelgeving.

vanlente.nl

CURSUS BBMI 

+ Tijdsinvestering van 1 dag

+ Vereiste basiskennis beheerder BMI

+ Wet en regelgeving

+ Richtlijnen NIBHV

+ Incl. boek ‘Beheerder Brandmeld- en 
Ontruimingsinstallatie’
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De cursus duurt éen werkdag. De cursus BBMI bevat zowel 
theorie- als praktijkonderdelen. De cursusdag begint om 
09.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

TOELATINGSEISEN
Er zijn geen toelatingseisen. Het is wel wenselijk dat de  
deelnemer affiniteit heeft met BHV in eigen organisatie en 
enigszins vertrouwd is met de techniek.

OPLEIDINGSMATERIAAL
De cursus is inclusief het boek ‘Beheerder Brandmeld- en  
Ontruimingsalarminstallatie’. Dit boek is bestemd voor  
degenen die door de werkgever zijn aangewezen als  
beheerder van de brandmeldinstallatie en/of ontruiming- 
salarminstallatie (BMI-OAI). In dit boek wordt de basiskennis 
behandeld die een beheerder nodig heeft om een BMI-OAI 
op de juiste wijze te kunnen beheren.

THEORIE-EXAMEN EN
PROJECTOPDRACHT
De praktijkopdracht en het theorie examen van 20 meer- 
keuze vragen samen leiden, ter afsluiting van de dag, tot het 
certificaat ‘beheerder BMI/OAI’.

De cursus wordt gegeven in Deventer, in Emmen of even-
tueel bij u op locatie. Minimaal aantal cursisten is 3. De kosten 
per persoon voor deze cursus zijn € 300,- excl. B.T.W.

Aanmelden voor deze 
cursus kan per mail:  
beveiliging@vanlente.nl

IN DEZE CURSUS WORDT 
AANDACHT BESTEED AAN DE 
VOLGENDE ONDERWERPEN:

+ Wet en regelgeving

+ Brandmeldinstallaties en ontruimings- 
alarminstallaties, techniek en  
activiteiten

+ Brandmeldinstallaties en de rol van de 
beheerder

+ Taken van de beheerder

Van Lente Systeemintegratie B.V.

vestigingen   

Herfordstraat 5, 7418EX Deventer tel 0570 - 63 12 18 mail beveiliging@vanlente.nl

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk tel 0182 - 30 08 74

Olgerweg 2 a - 3, 9723ED Groningen tel 050 - 211 03 98 

Kalkovenweg 24, 7711GW Nieuwleusen tel 0529 - 70 02 25
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