Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie – NIBHV
1,5 dag

Doelgroep
Door de werkgever aangewezen werknemers die belast zijn met het beheer van een brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie.
Doelstelling / leerdoelen
De cursist:
■
kan omschrijven wat het doel van een BMI en OAI is.
■
weet wanneer een BMI met OAI vereist is.
■
kent de eisen waaraan een installatie moet voldoen.
■
kent op hoofdlijnen de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
■
kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer,
periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installatie.
■
kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden.
■
kan beschrijven hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te
handelen.
■
kan beschrijven hoe hij dient te handelen bij een inzet van derden voor brandgevaarlijke
werkzaamheden.
■
weet wat de taken zijn van de Beheerder bij een wijziging in (gebruik van) het gebouw en bij een
periodieke controle.
■
heeft inzicht in de werking van:
 handbrandmelders
 ionisatie-, optische-, thermische-, vlammen- en gasmelders
 (aan)sturingen van nevenindicatoren, slow-whoop, kleefmagneten, liften, sleutelkluisjes,
(neven)-panelen.
■
kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:
 testen van melders
 uitvoeren van eenvoudige reparaties
 (tijdelijk) oplossen van problemen
 opzetten van een schema voor periodieke werkzaamheden.
Duur
3 dagdelen. Tussen de eerste en de tweede dag zit minimaal 2 weken in verband met het maken van
praktijkopdrachten.
Locatie
De training kan gegeven worden op één van de G4S-trainingscentra of op locatie van de klant.
Groepsgrootte
Minimaal 8 cursisten
Maximaal 12 cursisten per instructeur.
Toegangseisen
Er zijn geen eisen gesteld aan deelname voor deze training. Wel dient de deelnemer zichzelf te kunnen
legitimeren, middels een geldig ID-bewijs
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Toetsing en certificering
Het examen zal worden afgenomen conform de reglementen van het NIBHV. Als de kandidaat is
geslaagd, ontvangt hij/zij het diploma beheerder brandmeldinstallatie. Er is geen geldigheidsduur aan
het diploma verbonden.
Extra informatie
De norm NEN 2654 geeft de eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van
brandmeldinstallaties. Deze norm wordt gebruikt bij autonome brandmeldinstallaties (NEN 2535). Deze
installaties worden aangebracht in gebouwen zoals kantoren, bejaardencentra, hotels, ziekenhuizen en
industriële objecten, die qua vorm en risico hiermee vergelijkbaar zijn. De gebruiker moet één of meer
personen aanwijzen, die geschoold zijn om te fungeren als Beheerder Brandmeldinstallatie (BMI). De
Beheerder BMI is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de brandmeldinstallatie en is onder
meer belast met het beheer, de periodieke controles en het preventieve onderhoudswerk.
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