
Incompany masterclasses 
Brandbeveiligingsinstallaties 



Masterclass Update NEN2654-1 en 2 (2018) 
De 1-daagse masterclass ‘Update NEN2654 deel 1 & 2’ laat je kennismaken met de  

belangrijkste verschillen tussen de huidige en de ‘oude’ versies van deze norm.  

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ‘Beheer, controle en 

onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties’ en in het bijzonder voor de brandmeld- 

en ontruimingsalarminstallaties. De kennis van deze masterclass is direct in de praktijk 

toepasbaar. 

Opfristraining NEN2535 (2017) 
Tijdens deze 1-daagse masterclass gaan we jouw kennis van de NEN2535 opfrissen. Je 

bent misschien al jaren werkzaam in de brandbeveiliging en met name in de brandmeld

-installaties. En toch kun je soms denken, hoe zit dat ook alweer.  

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met het projecteren 

van brandmeldinstallaties en het belangrijk vindt zijn of haar kennis op niveau te hou-

den. De inhoud van deze masterclass sluit direct aan bij de praktijk.  

Masterclass Functiebehoud 
Deze masterclass is bedoeld om je kennis te laten maken met het begrip  

‘Functiebehoud’ en de verschillende manieren om dit te realiseren.  

Deze masterclass is bedoeld voor iedereen die brandmeld- en ontruimingsalarm- 

installaties ontwerpt en aanlegt. De kennis is direct in de praktijk toepasbaar.  

 

3 Incompany masterclasses  
met een eigen thema  

Docent: Marc Rijs 



Kosten 

Deze masterclasses bieden we incompany aan. Neem voor meer informatie contact 

met ons op.  

 

Subsidie 

Er kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op subsidie via Wij Techniek. Wij Techniek 

is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Wij Techniek motiveert 

alle vakmensen in onze branche om talent en kennis optimaal te ontwikkelen en in te 

zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. 

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van Wij Techniek, 

www.wij-techniek.nl.  

 

Praktische informatie 



Wij streven naar de beste kwaliteit. Wij zijn pas tevreden als jij dat bent. Is dat toch 

niet het geval? Dat is vervelend. Wij kijken graag met je mee naar een passend           

alternatief. Of je krijgt het volledige cursusbedrag terugbetaald. 

Wij streven naar 100% tevreden cursisten. Daarom is één van onze kernwaarden het 

creëren van een “win-win” situatie. Als één van onze cursisten niet tevreden is, hebben 

wij ons werk niet goed gedaan. We staan volledig achter onze opleidingen en              

vertrouwen erop dat je voor de volle 100% tevreden bent. Daarom geven wij onze 

100% Tevredenheidsgarantie op onze opleidingen. 

Trots op onze tevreden cursisten! 

Wij zijn blij met onze cursisten… en onze cursisten zijn blij met ons. Na afloop van          

iedere opleiding vragen wij een evaluatie in te vullen. Zo leren wij van onze cursisten 

wat we kunnen verbeteren, zodat we van iedereen een 9 of zelfs een 10 gaan krijgen. 

 

Tevredenheidsgarantie 



Kenmerken van de geselecteerde locaties: 

• Goede bereikbaarheid, dicht bij de snelwegen. 

• Gratis parkeergelegenheid. 

• Vaak gunstig gelegen voor het openbaar vervoer. 

• Tijdens de opleiding is het belangrijk dat je een optimaal energielevel behoudt. 

Goede arrangementen met een uitgebreide lunch en drinken gedurende de 

dag, dragen wij hier graag aan bij. 

 

Opleidingslocatie Echteld: De Duikenburg 

Van oorsprong onze ‘eigen locatie’. De meeste van onze cursussen worden op deze 

locatie gegeven. Centraal gelegen voor Midden- en Zuid-Nederland, goede bereik-

baarheid, slechts drie minuten van de snelweg A15 en goede (gratis) parkeervoorzie-

ningen. Door de landelijke ligging is het ook altijd fijn om tijdens de pauze even op 

het dakterras te genieten van het weidse landschap en de omgeving. 

 

Opleidingslocatie Eindhoven: BCN 

Deze mooie en ruime trainingslocatie is centraal gelegen en ligt direct naast het  

station van Eindhoven. Reizen met het openbaar vervoer is zeker een aanrader. Daar-

naast heeft deze locatie een goede aansluiting met de snelwegen rondom de stad. 

Voor degene die met eigen vervoer komt, regelen wij zoals gebruikelijk een gratis 

uitrijkaart voor de naast gelegen parking. Kortom, een uitstekend bereikbare locatie.  

 

Opleidingslocatie Utrecht: BCN 

Deze trainingslocatie heeft een gunstige ligging nabij de A27 en A28 en is daardoor 

uitstekend bereikbaar met de auto. Er is een mogelijkheid om gratis te parkeren op 

het eigen terrein van BCN Utrecht. Via een busverbinding is deze locatie bereikbaar 

met het openbaar vervoer. 

 

 

 

Opleidingslocaties 



Opleidingslocatie Rotterdam (Capelle aan den IJssel): BCN 

Deze locatie ligt dicht bij uitvalswegen en treinstation Rotterdam Alexander. Door de 

strategische ligging is deze locatie zowel met de auto als het openbaar vervoer goed 

bereikbaar. Gratis parkeren op eigen terrein en er is een gratis Station Hopper service 

van en naar treinstation Rotterdam Alexander aan.  

 

Opleidingslocatie Zwolle: BCN 

De locatie bevindt zich direct naast Zwolle Centraal Station. Reizen met het openbaar 

vervoer is zeker een aanrader. Daarnaast is de locatie uitstekend bereikbaar en heeft 

meerdere uitvalswegen naar verschillende snelwegen. Wij zorgen voor een uitrijkaart 

van de parking in de directe omgeving.  

Opleidingslocaties 

Benieuwd naar de optie om deze opleiding incompany te organiseren? 

Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.  



Brandpreventie Academy is dé opleider op het gebied van brandveiligheid. Onze             

aanpak kenmerkt zich door een moderne, enthousiaste en persoonlijke manier van 

omgang en lesgeven. 

 

Visie 

Brandpreventie Academy heeft bewust gekozen om zich te specialiseren in het geven 

van opleidingen op het gebied van brandveiligheid. Hierdoor zijn we in staat om de 

hoogst mogelijke kwaliteit te bieden aan onze cursisten en blijven we ons continu    

verbeteren.  

 

Ons vaste docententeam is enthousiast, deskundig en bevlogen. Daarnaast werken wij 

met inspirerende gastdocenten, daar waar specifieke expertise van toegevoegde waar-

de is.  

Wij geloven in de kracht van het met plezier, interactie en samen onderzoeken hoe de 

dingen nu precies in elkaar steken. Wij zorgen voor een plezierige, veilige en ontspan-

nen omgeving waarin wij je uitnodigen om jezelf uit te dagen en actief deel te nemen. 

Jezelf ontwikkelen mag leuk zijn! 

Flexibiliteit, kwaliteit en professionaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden 

het belangrijk direct in te kunnen spelen op veranderingen in de dynamische wereld 

van het vakgebied brandveiligheid. Onze opleidingen en lesmaterialen worden zeer 

regelmatig aangepast en verbeterd.  

 

Waar wij graag voor staan: 

• Deskundigheid 

• Enthousiasme 

• Kwaliteitsniveau  

• Persoonlijke contacten 

• Win-Win situatie 

 

 

Twijfel je over de juiste opleiding? Wij geven je graag persoonlijk advies.  

 

Contactpersonen:    Team opleidingen, telefoon  085-3035200 

Heidi Beerens, Angelika Peperkamp, Janny van Rossum, Sandra Mom  

Onze organisatie 



Deskundig   

Enthousiast   

Kwaliteit   

Persoonlijk   

Win-win 

opleidingen@brandpreventie.email 

www.brandpreventie.academy 

085-3035200 

Dé opleider  

op het gebied van  

brandveiligheid 
 

 


