
Studiecentrum Kiwa FSS

Brandveiligheidsopleidingen

Kies hieronder de brandveiligheidssector waar u meer over wilt 
weten en ontdek wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt!
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Studiecentrum Kiwa FSS

Blusgassystemen

Leren over blusgassystemen 
De toepassing van blusgassystemen is zeer divers. 
Ze worden bijvoorbeeld toegepast in techniekruimtes, 
datacenters en opslagplaatsen voor brandbare 
vloeistoffen. Kiwa FSS heeft ruime ervaring op het 
gebied van blusgassystemen. Die kennis delen we 
met andere professionals die zich bezighouden met dit 
specialisme binnen de brandveiligheid, zoals installateurs, 
onderhoudstechnici, inspecteurs en medewerkers van 
brandweer en verzekeraars.

Training Beheerder blusgasbeveiligingen 24/01/2023
10/11/2023

Training Luchtdoorlatendheidsonderzoek 
(Doorfantest) Op aanvraag

Opfrisdag Blusgassystemen 1 (basis) Op aanvraag

Training Blusgassystemen 2  
(hydraulisch calculeren + ontwerpen)

13/06/2023
24/11/2023

20/01/2023
11/10/2023

Training Blusgassystemen 1 (basis)

StartdatumTraining

“Zien dat ervaren én 
onervaren cursisten tijdens 
een opleidingen groeien en 

enthousiast worden, dat 
geeft mij als docent erg veel 

voldoening!” 

Robin Kosters,  
Senior inspecteur bij Kiwa R2B en  

docent bij Studiecentrum Kiwa FSS.

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/opfrisdag-blusgassystemen-1-basis/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-beheerder-blusgasbeveiligingen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-blusgassystemen-1-basis/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-blusgassystemen-2-hydraulisch-calculeren-ontwerpen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-luchtdoorlatendheidsonderzoek-doorfantest/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Studiecentrum Kiwa FSS

Bouwkundige brandveiligheid

Het belang van bouwkundige brandveiligheid 
In een brandveilig gebouw kunnen mensen zo veilig 
mogelijk wonen en werken. Gaat het om een bedrijfspand, 
dan betekent het ook dat de bedrijfscontinuïteit zo min 
mogelijk in het geding komt als er onverhoopt brand 
uitbreekt. Om een gebouw brandveilig te kunnen maken is 
specialistische kennis nodig. Studiecentrum Kiwa FSS biedt 
daarom een aantal interessante opleidingen op het gebied 
van bouwkundige brandveiligheid. Deelnemers leren onder 
meer over bouwconstructies, brandcompartimenten en 
brandscheidingen.

Seminar Brandwerende deuren 1 23/02/2023
10/11/2023

Seminar Brandwerende doorvoeringen 02/03/2023
17/11/2023

Training Brandveilig bouwen 03/11/2023

StartdatumTraining

“Ik houd van het moment 
dat zelfs zeer ervaren 

onderhoudsdeskundigen 
gedurende de dag toch nog 
één of meerdere keren een 

‘aha-momentje’ krijgen.” 

Jorgen Dohmen,
Auditor en inspecteur bij Kiwa NCP en 

docent bij Studiecentrum Kiwa FSS 

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/seminar-brandwerende-deuren-1/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/seminar-brandwerende-doorvoeringen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-brandveilig-bouwen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Studiecentrum Kiwa FSS

BMI & OAI

Trainingen op het gebied van Brandmeld- en 
ontruimingalarmsystemen 
Installatie, onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 
(BMI’s) en ontruimingsalarminstallaties (OAI’s) moet 
gebeuren volgens geldende wet- en regelgeving en 
certificatieschema’s door hiertoe adequaat opgeleide 
professionals. Kiwa FSS biedt daarom een ruim aanbod van 
BMI en OAI (examen)trainingen, opleidingen en opfrisdagen. 
Hierin combineren we klassikale bijeenkomsten met 
zelfstudie, zodat deelnemers optimaal worden voorbereid 
op het examen of hun kennis snel en efficiënt kunnen 
actualiseren.

Seminar Implementatie gewijzigde  
certificatieschema Installeren Brandmeld- 
en Ontruimingsalarminstallaties

Op aanvraag

Opfrisdag Beheerder Brandmeld- en  
Ontruimingsalarminstallaties Op aanvraag

Seminar Implementatie gewijzigde  
certificatieschema’s Onderhouden Brand-
meld- en Ontruimingsalarminstallaties

Op aanvraag

Opfrisdag Onderhoudsdeskundige  
brandmeld- en ontruimingsalarm- 
installaties

12/04/2023
23/11/2023

StartdatumTraining

Training Beheerder brandmeld- en  
ontruimingsalarminstallaties

11/04/2023
13/11/2023

Training Projecteringsdeskundige  
brandmeldinstallaties

28/02/2023
28/08/2023

Training Werken met de certificatie- 
schema’s Fire Safety BMI-OAI

25/01/2023
01/11/2023

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/opfrisdag-beheerder-brandmeldinstallaties-nieuw-combi-met-opfrisdag-ontruimingsalarminstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/opfrisdag-onderhoudsdeskundige-brandmeld-en-ontruimingsalarminstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/seminar-implementatie-gewijzigde-certificatieschema-installeren-bmi-oai/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/seminar-implementatie-gewijzigde-certificatieschemas-onderhouden-brandmeld-en-ontruimingsalarminstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-beheerder-brandmeld-en-ontruimingsalarminstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-projecteringsdeskundige-brandmeldinstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-werken-met-de-certificatieschema-s-fire-safety-bmi-oai/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Studiecentrum Kiwa FSS

Onderhoud van blusmiddelen

Onderhoud van blusmiddelen (REOB)  
Iedereen kent wel de rode brandblussers en brandslang-
haspels, vaak goed zichtbaar op centrale plekken in 
gebouwen. Deze zogenaamde ‘kleine blusmiddelen’ 
hebben bewezen uiterst effectief te zijn bij de bestrijding 
van beginnende branden. Om er op te kunnen vertrouwen 
dat deze blusmiddelen het ook echt doen als hun inzet 
noodzakelijk is, moeten ze regelmatig worden gecontroleerd 
en onderhouden door hiertoe opgeleide vakmensen. Het 
opleidingsaanbod van Kiwa FSS bevat daarom een aantal
opleidingen in het kader van de Regeling Erkenning 
Onderhoud Blusmiddelen (REOB).

REOB: Onderhoudsdeskundige droge  
blusleidingen (5-jaarlijks onderhoud,  
inclusief afpersen)

19/06/2023
15/11/2023

REOB: Training Projecteringsdeskundige  
van draagbare en verrijdbare blustoestellen, 
NEN 4001+C1 

22/06/2023
24/10/2023

REOB: Training Onderhoudsdeskundige 
droge blusleidingen (1-jaarlijks onderhoud, 
exclusief afpersen)

19/06/2023
15/11/2023

StartdatumTraining

REOB: Opleiding Onderhoudsdeskundige 
blusmiddelen

13/03/2023
24/05/2023
18/09/2023
29/11/2023

REOB: Bijscholing Onderhoud  
Blusmiddelen

18/01/2023
02/03/2023
30/05/2023
06/07/2023
26/09/2023
23/11/2023

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/reob-training-onderhoudsdeskundige-blusmiddelen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/reob-bijscholing-onderhoud-blusmiddelen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/reob-training-onderhoudsdeskundige-droge-blusleidingen-1-jaarlijks-onderhoud-exclusief-afpersen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/reob-training-onderhoudsdeskundige-droge-blusleidingen-5-jaarlijks-onderhoud-inclusief-afpersen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/reob-training-projecteringsdeskundige-van-draagbare-en-verrijdbare-blustoestellen-nen-4001-c1/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Studiecentrum Kiwa FSS

Sprinklersystemen

Betrouwbare sprinklersystemen voor 
brandbeveiliging 
Sprinklersystemen bewijzen al decennia hun nut als 
betrouwbare systemen voor brandbeveiliging. Bij een 
sprinklersysteem gaat het vrijwel altijd om een unieke 
maatoplossing. Het spreekt voor zich dat die moet worden 
ontworpen, geïnstalleerd en opgeleverd door professionals 
die hiervoor goed zijn opgeleid. Bij het Studiecentrum FSS 
kunt u terecht voor tal van (examen)trainingen en workshops 
op het gebied van sprinklersystemen. 

StartdatumTraining

StartdatumTraining

Examentraining Junior Engineer  
sprinklertechniek Op aanvraag

Examentraining Sprinkler voor  
leidinggevend monteur Op aanvraag

Junior Engineer sprinklertechniek  
(voorheen Aankomend Sprinklertechnicus) 06/09/2023

Basiscursus Sprinklerinstallatie en 
voorschriften

09/05/2023
14/11/2023

Engineer Sprinklertechniek  
(voorheen Sprinklertechnicus) 06/02/2023

Training NFPA Sprinkler 05/06/2023

Training Opgeleid Persoon  
Sprinklerinstallaties

30/03/2023
30/10/2023

Workshop Basisonderhoud  
Sprinklerinstallaties Op aanvraag

Workshop In bedrijf stellen  
sprinklerinstallaties 06/09/2023

Examentraining Sprinklertechnicus Op aanvraag

Training Sprinkler voor leidinggevend 
monteur (VSI-A)

14/02/2023
25/04/2023
26/09/2023

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/basiscursus-sprinklerinstallatie-en-voorschriften/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/junior-engineer-sprinklertechniek/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/engineer-sprinklertechniek-voorheen-sprinkertechnicus/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-nfpa-sprinkler/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-opgeleid-persoon-sprinklerinstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-sprinkler-voor-leidinggevend-monteur/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/workshop-basisonderhoud-sprinklerinstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/workshop-in-bedrijf-stellen-sprinklerinstallaties/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/examentraining-junior-engineer-sprinklertechniek/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/examentraining-sprinklertechnicus/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/examentraining-sprinkler-voor-leidinggevend-monteur/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Studiecentrum Kiwa FSS

Beveiliging

Inbraakbeveiliging  
Wanneer een woning of bedrijfspand beveiligd wordt, 
is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt 
van kwaliteitsproducten. Ook een betrouwbare 
en veilige alarmtransmissie tussen het beveiligde 
object en de alarmcentrale (door middel van een 
inbraakbeveiligingssysteem) wordt steeds belangrijker in 
de veiligheidsketen. Minstens zo belangrijk zijn een goed 
beveiligingsplan en de zorg dat beveiligingsproducten op de 
juiste manier geïnstalleerd en gemonteerd zijn. Een goed 
opgeleide adviseur of installateur is hierbij vanzelfsprekend 
noodzakelijk.

Training Alarmtransmissie voor  
installateurs van alarmsystemen Op aanvraag

Training Beveiligingsadviseur  
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

19/04/2023
21/11/2023

Training Bouwplanadviseur  
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

04/05/2023
14/09/2023

Training Beveiligingsadviseur  
Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 
Vrije Kavel (PKVW)

04/05/2023
14/09/2023

Training Alarmtransmissie voor  
alarmcentrales en monitoring centrales

15/06/2023
14/12/2023

StartdatumTraining

Opfrisdag Beveiligingsadviseur  
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

09/02/2023
21/04/2023
26/06/2023
27/10/2023
12/12/2023

Training Werken met de  
certificatieschema’s Security BORG en 
Videobewakingssystemen

Op aanvraag

Training Werken met de VRKI 2.0 31/05/2023
18/12/2023

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/opfrisdag-beveiligingsadviseur-politiekeurmerk-veilig-wonen-pkvw/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/alarmtransmissie-voor-alarmcentrales-en-monitoring-centrales/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/alarmtransmissie-voor-installateurs-van-alarmsystemen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-beveiligingsadviseur-politiekeurmerk-veilig-wonen-pkvw/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-beveiligingsadviseur-politiekeurmerk-veilig-wonen-nieuwbouw-vrije-kavel-pkvw/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-bouwplanadviseur-politiekeurmerk-veilig-wonen-pkvw/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-werken-met-de-certificatieschema-s-security-borg-en-videobewakingssystemen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-werken-met-de-vrki-2-0/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Studiecentrum Kiwa FSS

Overige specialisaties

Het volledige spectrum  
Het opleidingsaanbod van Kiwa’s Studiecentrum FSS 
beslaat het volledige spectrum van brandveiligheid 
en criminaliteitspreventie. Naast opleidingen op 
het gebied van sprinklerinstallaties, brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties, blusgassystemen, 
bouwkundige brandveiligheid en blusmiddelen verzorgt 
Studiecentrum Kiwa FSS ook trainingen en seminars 
over rookbeheersingssystemen, vuurwerkopslag en 
organisatorische brandveiligheid. Ook is het mogelijk om de 
opleiding Brandpreventiedeskundige 1 te volgen.

Ontwerpdeskundige  
Rookbeheersingssystemen Op aanvraag

Seminar Vuurwerk voor overheden,  
betreffende vuurwerkopslag Op aanvraag

Training Organisatorische Brandveiligheid Op aanvraag

Training Watermisttechniek 1 08/09/2023

StartdatumTraining

“Kiwa’s deskundige auditors leveren 
toegevoegde waarde voor onze 
kwaliteitssystemen. Zo kunnen  

we ons onderscheiden in  
de markt.” 

Rens Krijgsman,  
Kop Beveiliging BV

https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/cursus-ontwerpdeskundige-rookbeheersingssystemen/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/seminar-vuurwerk-voor-overheden/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-organisatorische-brandveiligheid/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/training/training-watermisttechniek-1/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/


Voor elk vraagstuk in uw organisatie denken wij graag mee 
en bieden wij een passend leertraject aan. Op basis hiervan 
organiseert Kiwa Training een cursus met voorbeelden uit uw 
dagelijkse praktijk, afgestemd op uw branche en stakeholders.  
Zo haalt u het beste rendement uit uw investering.

Co-creatiesessie
Organisaties vragen Kiwa Training steeds vaker om mee te 
kijken naar de bestaande processen binnen hun organisatie en 
daarover mee te denken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over audits, 
risicoanalyses, de Veiligheidsladder of andere kwaliteitstrainingen. 
Voorafgaand aan zo’n werksessie bespreken we samen met 
de klant het doel en de inhoud. Daaraan koppelen we dan de 
juiste trainer, die inzoomt op de bedrijfsprocessen en praktische 
handvatten geeft om het doel te bereiken. 

Waarom een incompany opleiding of co-creatiesessie bij Kiwa 
Training?
• Kiwa Training ontzorgt: altijd maatwerk, afspraak is afspraak!;
• Eén aanspreekpunt voor al uw opleidingen;
• Wij staan bekend om onze goede organisatie, snelheid en 

flexibiliteit;
• Onze opleidingen worden verzorgd door professionals uit de 

praktijk.

Kiwa Training
Incompany

Altijd afgestemd op úw praktijk!
Wilt u meerdere medewerkers tegelijk een cursus laten 
volgen? Of wilt u een training of werksessie die optimaal op uw 
organisatie is afgestemd? Dan is een incompany opleiding van 
Kiwa Training de oplossing!

Naast trainingen met open inschrijving biedt Kiwa Training 
ook incompany trainingen, opleidingstrajecten en co-
creatiesessies. Wij besteden veel aandacht aan het in kaart 
brengen van uw wensen en behoeften om zo tot een concreet 
opleidingsprogramma te komen. Die opleiding kan bij u op locatie 
verzorgd worden of op een locatie van Kiwa Training. Op een 
moment wanneer ú dat uitkomt.

https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/opleiding-en-training/in-company/?utm_source=website&utm_medium=PDF&utm_campaign=kiwanl-training-trainingskalender/



