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ID-BMI-OAI /ODB/PDB opleidingen 
Doorstroom- en combinatiemogelijkheden
Ben je van plan om meerdere diploma’s te behalen en je kennis in het installeren, onderhouden, ontwerpen en projecteren van 

Brandmeldinstallaties te vergroten? Hier vind je een overzicht van alle mogelijkheden. Dit kan je veel tijd en geld besparen.

ID-BMI-OAI (Installatiedeskundige Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties), 4 dagen of 8 avonden    € 1.029,00

ODB (Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties), 7 dagen of 14 avonden                          € 1.639,00

PDB (Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties), 10 dagen of 20 avonden                          € 2.619,00

Van ID-BMI-OAI 

naar PDB

6 dagen of 12 avonden

Van PDB 

naar ODB

1 dag of 2 avonden

€ 2.889,00

• Door overlappende lesstof, kun
  je instappen vanaf dag 5 of
  avond 10.
• Het hoofdstuk Wetgeving is
  zelfstudie.
• Na dag 10 of avond 20 ben je
  klaar voor de examens.

• Door overlappende lesstof, hoef 
  je alleen de ODB 
  examentraining van 1 dag of 2 
  avonden te volgen.
• Je bent na de ODB 
  examentraining klaar voor de 
  examens. 

• Wanneer je voor beide 
  opleidingen je diploma wilt 
  behalen, volg je de volledige PDB 
  opleiding van 10 dagen of 20 
  avonden, waarbij je tussentijds ná  
  de 5e dag een extra ODB 
  examentraining volgt.
• Je bent na de ODB 
  examentraining klaar voor de 
  ODB  examens.
• Na dag 10 PDB of avond 20 PDB 
  ben je klaar voor de PDB examens.

 ` Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 ` Het ID-BMI-OAI examen is altijd bij de prijs 

inbegrepen.

 ` ODB en PDB examens zijn niet bij de prijs 

inbegrepen.

 ` Doorstroomadvies: binnen 1 jaar te starten 

met de vervolgopleiding.

Onder voorbehoud van prijswijzigingen

• Door overlappende lesstof, kun
  je instappen vanaf dag 5 of
  avond 10.
• Het hoofdstuk Wetgeving is
  zelfstudie.
• Na dag 7 of avond 14 ben je klaar  
  voor de examens.

Van ID-BMI-OAI 

naar ODB

3 dagen of 6 avonden

Van ODB 

naar PDB

4 dagen of 8 avonden

€ 1.049,00

• Door overlappende lesstof, kun
  je instappen vanaf dag 7 of
  avond 13 van PDB.
• Na dag 10 of avond 20 ben
  je klaar voor de examens.

€ 709,00

Doorstromen

Los

Gecombineerd

€ 1.579,00 € 269,00

ODB + PDB

11 dagen of 20 avonden


