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Van den Pol Elektrotechniek installeert en onder

houdt niet alleen brand meld installaties, maar 

zorgt er ook voor dat ze in de praktijk goed  

werken. Onder andere door beheerders van 

brandmeld installaties op te leiden. Een aantal 

maal per jaar wordt de cursus Beheerder  

Brandmeldinstallaties georganiseerd in het 

bedrijfs  pand van Van den Pol in Montfoort.  

Deze op leiding voldoet aan de wettelijke  

verplichting voor gecertificeerde brandmeld

installaties. Cursisten nemen kennis van de  

gevaren en de risico’s van brand en leren hoe de 

brandmeld installatie gebruikt moet worden  

om de schade als gevolg van brand te beperken. 

De opgedane kennis is direct toepasbaar.
 
Omschrijving cursus 
Beheerder Brandmeldinstallaties
De kwaliteit van een brandmeldinstallatie moet altijd  
gewaarborgd zijn. De wet stelt daarom strenge eisen aan 
alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie en instand-
houding van een brandmeldinstallatie, van ontwerper tot 
en met gebruiker. De gebruiker kan de kwaliteit van  
de brandmeldinstallatie in belangrijke mate beïnvloeden.  
Om deze reden is het dan ook wettelijk vereist dat de  
eigenaar van een, vanuit het bouwbesluit voorgeschreven, 
brandmeldinstallatie beschikt over iemand die opgeleid is 
tot Beheerder Brandmeldinstallaties.

Het doel van de cursus
Het belangrijkste doel is dat u kennisneemt van de  
gevaren en de risico’s van brand. Verder leert u hoe u  
de brandmeldinstallatie kunt gebruiken om schade als  
gevolg van brand te beperken. De opgedane kennis is  
direct toepasbaar en is van grote toe gevoegde waarde 
voor uw organisatie. De cursus is leerzaam, dynamisch en 
praktisch.

Cursuslocatie
De cursus vindt plaats in de vestiging van Van den Pol  
Elektrotechniek aan de Aard  vletter weg 14 te Montfoort.
 
Doelgroep
De cursus is voor iedereen geschikt. Technische achter-
grond is niet vereist. Het is natuurlijk wel een pre wanneer 
deelnemers betrokken zijn bij de bedrijfshulpverlening 
(BHV) binnen uw bedrijf.

De opzet van de cursus
Tijdens de cursus wordt een discussie op gang gebracht 
tussen de aspirant-beheerders en de cursusleider met als 
leidraad een presentatie waarin de volgende onderwerpen 
behandeld worden:
•  voorschriften, normen en eisen die gesteld worden aan 

brandmeldinstallaties;
• de werking van automatische melders;
• sturingen en signaleringen;
• uitvoering klein onderhoud;
•  het beheer en het invullen van het logboek;
•  Documenten die behoren bij een brandmeldinstallatie.
De nadruk ligt op de praktijk, zodat de cursist de inhoud 
direct kan vertalen naar zijn werk omgeving.

Na afloop van de cursus en een met goed gevolg afgelegd 
examen krijgen de kandidaten het certificaat ‘Beheerder 
Brandmeld installaties’.

Wat maakt de cursus uniek?
Van den Pol Elektrotechniek organiseert deze cursus  
in eigen beheer. Hierdoor kunnen de docenten  persoonlijk 
en gedetailleerd ingaan op de dagelijkse praktijk van de 
cursisten en aanvullende praktische adviezen geven.

Kosten
De kosten voor de cursus ‘Beheerder Brandmeldinstalla-
ties’ (BBMI) op locatie in Montfoort bedragen € 275,00 
(excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch.

Geïnteresseerd?
Neem voor data en inschrijving contact op met onze cur sus-
  administratie op telefoonnummer +31 (0)348 47 34 34 of 
mail naar opleiding@vandenpol.com.




