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Monteur Beveiligingssystemen

Opleiden voor een veiliger Nederland! 



Monteur Beveiligingssystemen 
Theorie (MBV)
Voor monteurs van beveiligingsbedrijven en beveiligingsadviseurs

         e cursus MBV is een uitgebreide praktijkgerichte cursus 
over beveiligingssystemen en de bijbehorende installatie-
techniek. Het diploma van deze cursus is verplicht gesteld in 
de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche-
bureaus (WPBR). Met de cursus MBV doet u brede kennis op 
van alle beveiligingsmaatregelen (OBER) en bent u bevoegd 
om alarminstallaties te monteren en in bedrijf te stellen.

D

Klik hier voor actuele startdata  
en prijzen 

Opleiding

Cursusinhoud 
In het theoriegedeelte komen de volgende aspecten aan bod:

 y Organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen; 
 y Video Surveillance Systems (VSS); 
 y Toegangscontrolesystemen; 
 y Huidige regelgeving die betrekking heeft op het technisch  

beveiligingsbedrijf, waaronder de VRKI. 

De cursus Monteur Beveiligingssystemen wordt afgesloten met een 
examen dat wordt afgenomen door het CIBV. De exameninsituten 
hebben er voor gekozen zich te conformeren aan de regelgeving 
in de beveiligingsbranche. Dit betekend dat een kandidaat, om in 
aanmerking te komen voor het MBV-diploma:

 y Moet slagen voor het theorie examen MBV; 
 y Een volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsverklaring moet 

inleveren. 

Voor wie?
Monteurs, technici en adviseurs van beveiligingsbedrijven, verzekeraars 
en (VKB) adviseurs. 

Cursusduur en tijden
 y Dagcursus bestaat uit 6 dagen van 09:00 - 15:30 

uur; 
 y Avondcursus bestaat uit 12 avonden van 18:30 - 

21:30 uur. 

Extra informatie
 y De prijs is inclusief inloggegevens waarmee u 

toegang heeft tot het leerplein om online  
oefenvragen te maken; 

 y Combinatie klassen zijn mogelijk bij aanvang van 
de cursus; 

 y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats 
worden gewijzigd en/of de cursus worden  
geannuleerd; 

 y De cursist dient zich zelf bij het CIBV aan te mel-
den voor het examen. 

SECURITY OPLEIDINGEN BV Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/inbraakbeveiliging/monteur-beveiligingssystemen/monteur-beveiligingssystemen-dag


Monteur Beveiligingssystemen 
Praktijk (MBV)
Voor monteurs van beveiligingsbedrijven en beveiligingsadviseurs

           leert in de praktijkcursus alle vaardigheden om  
beveiligingsinstallaties te installeren, te programmeren en te  
onderzoeken op storingen. Na afloop van deze cursus volgt 
direct het praktijkexamen. Indien u dit met een voldoende 
afsluit kan er samen met het theoriecertificaat direct het  
volledige diploma MBV worden aangevraagd. Dus eerst een 
jaar werkervaring op doen is dan niet meer nodig!

U

Klik hier voor actuele startdata  
en prijzen 

Opleiding

Cursusinhoud 
Het cursusprogramma MBV Praktijk bestaat uit:

 y Dagdeel 1 + 2: Uitleg werkpaneel, gereedschappen, materialen, 
bekabeling, installeren en programmeren. 

 y Dagdeel 3 + 4: Menustructuur van de CCS en toegangscodes. 
 y Dagdeel 5 + 6: Programmeren en storingen zoeken. 
 y Dagdeel 7: Herhaling, oefenopdrachten en examentraining. 
 y Dagdeel 8: Het Praktijkexamen. 

Voor wie?
De praktijkdagen zijn bedoeld voor beginnende monteurs, technici en 
adviseurs van beveiligingsbedrijven, verzekeraars en (VKB) adviseurs. 
Enige elektrotechnische voorkennis is gewenst. 

Cursusduur en tijden
 y De cursus bestaat uit 8 dagdelen. Op de laatste 

dag wordt het Praktijkexamen afgenomen. 

Extra informatie
 y De prijs is inclusief lesmateriaal en examengeld; 
 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/inbraakbeveiliging/monteur-beveiligingssystemen/mbv-praktijk-dagcursus


Monteur Beveiligingssystemen 
Verkort (MBV)
Voor monteurs van beveiligingsbedrijven en beveiligingsadviseurs

         e verkorte cursus Monteur Beveiligingssystemen  
is een volwaardige praktijkgerichte cursus over  
beveiligingssystemen en de bijbehorende installatie- 
techniek. Het diploma van deze cursus is verplicht  
gesteld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties  
en Recherchebureaus (WPBR). 

D

Klik hier voor actuele startdata  
en prijzen 

Opleiding

Cursusinhoud 
Met de cursus Monteur Beveiligingsystemen (MBV) doet u brede kennis 
op van alle beveiligingsmaatregelen (OBER) en bent u bevoegd om 
alarminstallaties te monteren en in bedrijf te stellen. 

In het theoriegedeelte komen de volgende aspecten aan bod:
 y Organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen; 
 y Video Surveillance Systems (VSS); 
 y Toegangscontrolesystemen; 
 y Huidige regelgeving die betrekking heeft op het technisch beveili-

gingsbedrijf, waaronder de VRKI. 

De cursus Monteur Beveiligingssystemen wordt afgesloten met een 
examen dat wordt afgenomen door het CIBV. De exameninstituten 
hebben er voor gekozen zich te conformeren aan de regelgeving 
in de beveiligingsbranche. Dit betekend dat een kandidaat, om in 
aanmerking te komen voor het MBV-diploma:

 y Moet slagen voor het theorie examen MBV; 
 y Een volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsverklaring moet 

inleveren. 

Voorwaarden
Aan deelname voor de verkorte cursus zijn de volgende voorwaarden 
verbonden: 

 y Ten eerste beschikt u over minimaal een MBO-vooropleiding en 
tenminste 1 jaar ervaring in de beveiligingstechniek.

 y Ten tweede bent u gemotiveerd en bereid om te investeren in enkele 
uren per week eigenstudie; U krijgt bij elke les huiswerkopdrachten 
mee om in de tussenliggende periode te maken. 

Voor wie?
Monteurs, technici en adviseurs van beveiligings- 
bedrijven, verzekeraars en (VKB) adviseurs.

Cursusduur en tijden
 y Dagcursus bestaat uit 4 dagen + een halve dag 

van 09:00 - 15:30 uur. 

Extra informatie
 y De prijs is inclusief inloggegevens waarmee u 

toegang heeft tot het leerplein om online  
oefenvragen te maken; 

 y Combinatie klassen zijn mogelijk bij aanvang van 
de cursus; 

 y Bij onvoldoende deelname kan de cursusplaats 
worden gewijzigd en/of de cursus worden  
geannuleerd; 

 y De cursist dient zich zelf bij het CIBV aan te  
melden voor het examen. 

SECURITY OPLEIDINGEN BV Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/inbraakbeveiliging/monteur-beveiligingssystemen/monteur-beveiligingssystemen-verkort

