
Beheerder Brandmeld- en  
Ontruimingsalarminstallatie (BBI)
       en beheerder brandmeld- en Ontruimingsalarm-
installaties is belast met de bediening, de periodieke 
controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- 
ontruimingsalarminstallatie, zoals staat omschreven in 
de NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Daarnaast fungeert hij als 
eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld 
in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een 
brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit 
te rukken.
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Cursus

Doel cursus
 y Het kunnen aangeven in welk kader de Beheerder Brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallaties werkzaamheden verricht. 
 y Kunnen omschrijven van het doel, de opbouw en de functie van de 

onderdelen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie; 
 y Omschrijven welke documenten nodig zijn voor een goed beheer 

van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. 
 y Weten met welke frequentie brandmeld- en ontruimingsalarm- 

installatie onderhouden dienen te worden door de Beheerder- en 
onderhoudsdeskundige en dit ook kunnen toepassen. 

Cursusinhoud
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties komen steeds meer voor in 
diverse gebouwen. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden 
voorgeschreven door het Bouwbesluit. Ook verzekeringsinstanties 
kunnen brandmeldinstallaties verplicht stellen. Naast bovengenoemde 
partijen kan natuurlijk ook de eigenaar van een gebouw eisen stellen 
aan de brandveiligheid van zijn eigendom.

Centraal in de cursus staat: 
 y Het onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties; 
 y Normen en voorschriften; 
 y Het herkennen van onechte- en ongewenste brandmeldingen; 
 y Het geven van voorlichting aan derden om deze meldingen te  

voorkomen. 

Voor wie?
Voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimings- 
installaties. Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer 
verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder 
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis  
verweven. 

Cursusduur en tijden
 y Dagcursus bestaat uit 1 dag van 09:00 -15:30 uur. 
 y Avondcursus bestaat uit 2 avonden van 18:30 - 

21:30 uur. 
 y 2 weken voor aanvang van de cursus wordt het 

cursusboek naar de cursist verstuurd met een 
huiswerkopdracht. 

 y Na circa 3 weken volgt de uitslag, en bij positief 
resultaat ontvangt de cursist het diploma  
“Beheerder Brandmeldinstallaties en  
Ontruimingsinstallaties”. 

Extra informatie
 y Bij SOBA Security Opleidingen BV heeft u geen 

inschrijfkosten; 
 y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats 

worden gewijzigd en/of de cursus worden          
geannuleerd.

SECURITY OPLEIDINGEN BV Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/brandveiligheid/beheerder-brandmeld-en-ontruimingsalarminstallaties-bbi


E-learning Beheerder 
Brandmeldinstallaties (BBI)
        e cursus leidt op tot “Beheerder Brandmeldinstallaties 
en Ontruimingsalarminstallaties” conform het gestelde in 
de “Regeling Brandmeldinstallaties 2010” van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De  
deelnemers leren de theorie aan de hand van speciale 
digitale modules.
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Een beheerder brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties is belast 
met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud 
van een brandmeld- ontruimingsalarminstallatie, zoals staat  
omschreven in de NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Daarnaast fungeert hij als 
eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar 
twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak 
voor de brandweer om uit te rukken. De opleiding is er op gericht de 
desbetreffende persoon bekend te maken met, en ervaring op te laten 
doen met, het kader waarin een Beheerder Brandmeld- en ontruimings-
alarminstallaties werkt. 

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit een e-learning gedeelte waarbij de cursist in zijn 
eigen tijd en tempo het theoretische gedeelte inclusief proefopgaven 
en een Case opdracht doorloopt met een cursusboek als naslagwerk. 
Hiervoor heeft u een computer of laptop nodig met een internet- 
verbinding. In het e-learning gedeelte worden onder andere de  
volgende onderwerpen behandeld:

Centraal in de cursus staat: 
 y De grondbeginselen van brand (0,5 uur); 
 y Bouwkundige en technische brandbeveiligingsmaatregelen (1 uur); 
 y Het wettelijk kader, het Bouwbelsuit en diverse normen (1 uur); 
 y De onderdelen van een brandmeldinstallatie (1 uur); 
 y De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een 

beheerder (2 uur); 
 y Het Programma van Eisen (1 uur); 
 y Een Case opdracht (1 uur). 

Voor wie?
Voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimings- 
alarminstallaties. Ook personen die op basis van (sub)contracting dit 
beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de 
Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie noodzakelijke 
kennis verwerven. 

Cursusduur en tijden
 y Na inschrijving van de cursus ontvangt de cursist 

binnen 3 werkdagen een inlogcode die 12  
maanden geldig is;

 y U bent circa 6 tot 8 uur bezig met het e-learning 
gedeelte;

 y Na afloop kan direct een certificaat worden  
gedownload;

 y Na circa 4 weken volgt de uitslag, en bij positief 
resultaat ontvangt de cursist het diploma  
“Beheerder Brandmeldinstallaties en  
Ontruimingsalarminstallaties”. 

Extra informatie
 y De prijs is inclusief digitaal lesmateriaal,  

uitstekend verzorgd naslagwerk en  
examenkosten. 

 y Bij onvoldoende deelname kan het examen  
worden doorgeschoven. 

SECURITY OPLEIDINGEN BV Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/brandveiligheid/overige-opleidingen-brandveiligheid/e-learning-beheerder-brandmeldinstallaties-bbi

