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Waarom deze training? 

 

Een basisontwerp, ook wel een PVE of UPD genoemd, legt letterlijk de basis voor nieuwe 

systemen of wijzigingen aan systemen. Met enige regelmaat ervaren we dat het basisontwerp 

niet juist is opgesteld of niet volledig is. Als het basisontwerp niet goed is, zal in de praktijk 

het systeem niet goed of onvolledig worden aangelegd met alle faalkosten van dien. 

Het kan zijn, dat het ontwerp niet voldoet aan de wet- & regelgeving. Het is dus zaak om 

zeker te zijn van een juist ontwerp. 

 

Doelstellingen Basisontwerp 

 

De doelstelling van het basisontwerp is om de uitgangspunten, ontwerpkeuzes en functionele 

eisen ten behoeve van de brandbeveiligingsinstallatie te formuleren. Dit wordt uitgevoerd 

onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar.  

Als uitgangspunt is het Bouwbesluit van toepassing, waarin de minimale prestatie-eisen zijn 

omschreven. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen van derden worden toegevoegd, 

bijvoorbeeld van eigenaar, gebruiker of verzekeraar. 

 

Doelgroep 

 

Stel je zelf PVE’s of UPD’s op, dan is het raadzaam om deze training te volgen zodat je  

een eerste toetsing op juistheid en volledigheid zelf kan uitvoeren. 

Ben je gebruiker van systemen en wens je zelf een oordeel te vellen over hetgeen het  

branddetectiebedrijf heeft opgesteld, dan is deze training uitermate geschikt om te volgen. 

Het kan natuurlijk ook zijn, dat je algehele interesse hebt vanuit je vak om deze kennis te  

vergaren. Als inbedrijfsteller of onderhoudstechnicus is deze aanvullende informatie een  

welkome aanvulling op het beoordelen van systemen tijdens het dagelijkse werk. 

Voor adviseurs en installateurs is het handig om bij te blijven vanuit de nieuwe wet- en  

regelgeving, dan is deze training en prima sparringpartner.  

 

Inhoud van de opleiding 
 

Hieronder is een lijst opgenomen van onderwerpen die we behandelen. Deze lijst is slechts  

een greep uit de onderwerpen die tijdens de training wordt behandeld: 

➢ Welke uitgangspunten zijn gekozen en zijn deze passend voor de situatie en het 

gebruik? 

➢ Betreft het een nieuwe installatie/systeem of een aanpassing aan een bestaande 

installatie? 

➢ Zijn de doelstellingen juist en volledig vermeld? 

➢ Zijn de gebouwkenmerken en het gebruik juist vastgelegd? 

➢ Zijn alle ontwerpcriteria juist en volledig gekozen? 

➢ Voldoet de centrale apparatuur en de gekozen sturingen en voorwaarden? 

➢ Toetsingskader vaststellen en juist gekozen? 

➢ Is er sprake van een gelijkwaardigheidsoplossing? 

➢ Is de samenhang met andere systemen juist geformuleerd? 

➢ Zijn de organisatorische maatregelen in lijn met het gekozen ontwerp? 

➢ Wie moet goedkeuring geven op het basisontwerp? 
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Afronden van de training 

 

De training wordt afgerond met een tool om in de dagelijkse praktijk te kunnen gebruiken en 

een certificaat van deelname aan de training. De training wordt verzorgt 

door Peter Gielens. Peter is een CRKBO erkend docent, dit houdt onder 

andere in dat de opleidingen en trainingen voldoen aan de Kwaliteitscode  

voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  

 

Investering in de toekomst 

 

De duur van de training is 1 dag op een locatie centraal in het land. Veelal kiezen we voor een 

locatie in Maarsbergen. We bieden deze training een aantal keren aan per jaar bij voldoende 

belangstelling. Heb je interesse, bel dan voor de eerst mogelijke startdatum? Wens je deze 

training verzorgt te zien als een Incompany training, bel dan voor de mogelijkheden? 

 

De kosten voor de open training bedraagt € 445,-- per deelnemer. 

Alle bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief de lunch, tools voor dagelijks gebruik en 

het certificaat. De kosten voor een Incompany training zijn op aanvraag.  
 

Heb je nog vragen? 
 

Als je nog vragen hebt, bel dan direct met je docent Peter Gielens.  

Peter is bereikbaar op: 06-13557630 of mail naar peter@bivb.nl  
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