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1

INLEIDING

Het BHV ontruimingsplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die een
organisatie opstelt om effecten van incidenten te minimaliseren en/of te bestrijden.
In de hoofdstukken die betrekking hebben op ontruimen is de procedure beschreven om de
locatie efficiënt te ontruimen.
Incidenten of calamiteiten die bij C.B.S. De Regenboog die aanleiding kunnen zijn tot het
ontruimen, zijn brand, bommelding, etc. Dit plan beschrijft de organisatie van melding,
alarmering, communicatie, het verzamelen op een veilige plaats, en is opgesteld conform NEN
8112, “Leidraad voor ontruimingsplannen”.
De Coördinator BHV (C-BHV) beheert het originele BHV ontruimingsplan en is verantwoordelijk
voor het onderhouden van het volledige plan en de integratie in de overige interne procedures
binnen de organisatie. De medewerkers ontvangen instructie over de belangrijkste procedures
en dienen van de inhoud kennis te hebben genomen.
Relevante wijzigingen (bouwkundig) binnen het gebouw dienen te worden gemeld, conform de
hiervoor geldende procedures. In onderling overleg worden waar nodig consequenties
besproken en wordt het BHV ontruimingsplan aangepast.
Voor de Coördinator BHV (C-BHV) is een belangrijke taak weggelegd. Bij een incident neemt hij,
eventueel in overleg met de brandweer de uiteindelijke beslissing of het gebouw moet worden
ontruimd, indien noodzakelijk wordt er overleg gevoerd met de directeur.
De eindverantwoordelijkheid is echter niet overdraagbaar en ligt derhalve bij de directeur.
Dit BHV ontruimingsplan ligt op het kantoor van de directeur, een tweede exemplaar in de
personeelskamer en is daar voor iedereen ter inzage.
Toelichting:
a) Van het plan dienen alle medewerkers de calamiteitenprocedures te kennen, zij worden
hierover geïnformeerd tijdens instructies of teamoverleg;
b) De directeur/coördinator BHV en de leden van de bedrijfshulpverlening dienen uitgebreide
kennis van het BHV ontruimingsplan te bezitten;
c) Alle medewerkers dienen de opdrachten van de BHV of brandweer op te volgen;
d) Waarin niet voorzien, zal naar bevinding van zaken door de C-BHV worden gehandeld;
e) De directeur is verantwoordelijk voor de BHV organisatie in het gebouw, conform
Arbeidsomstandighedenwet artikel 15.
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2

SITUATIETEKENING

In onderstaande situatieschets is de ligging van het pand ten opzichte van de omgeving
aangegeven.

Hoofdingang brandweer

Verzamelplaats
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3

GEBOUW-, ORGANISATIE- EN INSTALLATIEGEGEVENS

3.1

Vestigingsgegevens

Adresgegevens
Gebruiker

C.B.S. De Regenboog

Adres

Eiberplein 3

Postcode en plaats

2661 BP Bergschenhoek

Telefoon

010-5214017

Contactpersoon

Dhr. H. Wilkes

3.2

Gebouwgegevens

Gebouwkenmerken
Algemeen

Omschrijving
Het pand ligt in een woonwijk, grenst aan appartementen en is
omringd door woonhuizen zonder specifieke risico’s voor C.B.S.
De Regenboog.
Het schoolgebouw bestaat uit 2 bouwlagen met op de begane
grond leslokalen, personeelsruimte, kantoren en bergruimten.
Op de 1e verdieping is 1 lokaal t.b.v. buitenschoolse opvang, een
leslokaal, een archiefruimte en een pantry. Het pand is
opgedeeld in enkele brandcompartimenten.

Toegang

Het gebouw is bereikbaar via de ingang aan het Eiberplein 3,
maar de hoofdingang ligt aan de Zwanensingel, waar de
brandmeldcentrale is gesitueerd en de hulpdiensten in eerste
instantie door de C-BHV worden opgevangen.
Indien de hoofdingang niet is te gebruiken, kan er worden
uitgeweken naar de ingang via het plein.
Alle deuren en hekken zijn middels sleutels te openen, lopers
worden indien nodig aan de brandweer verstrekt. Tijdens
schooltijden zijn alle deuren van binnenuit zonder sleutel te
openen.

Bouwmaterialen
Brandweeringang

Het gebouw is opgetrokken uit beton en steen.
De hoofdingang aan de Zwanensingel is tevens de
brandweeringang, en voorzien van een sleutelkluis t.b.v. de
brandweer.

Hoofdafsluiters

Hoofdafsluiters zitten in de meterkast bij de hoofdingang.(zie ook
de veiligheidsplattegronden in hoofdstuk 8)
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3.3

Brandmeldinstallatie en brandmeldcentrale (BMC)

Installatie

Locatie en informatie

Brandmeldinstallatie

In het pand is een brandmeldinstallatie met hand en rookmelders.
De brandmeldcentrale – met geïntegreerde ontruimingsinstallatie - is
bij de hoofdingang gesitueerd.
Het pand is voorzien van handbrandmelders bij de slanghaspels.
Het ontruimingsalarm wordt geactiveerd bij het gebruik van een
handmelder of het activeren van een rookmelder die aan de BMC is
gekoppeld.
Indien een melding via de BMC binnen komt, gaat een melding door
naar de particuliere alarmcentrale (PAC) die bij een terechte melding,
de brandweer bellen.

N.B.
Soms komt het voor dat er een foute alarmmelding/brandmelding plaatsvindt, door onbekende
reden. De alarmcentrale belt bij een melding altijd naar school.
Als er echt niets aan de hand is, kan het alarmsignaal uitgeschakeld worden door het intoetsen
van je 4-cijferige toegangscode in het kastje bij de voordeur.

Bij een ontruimingsoefening kan de slow whoop installatie worden gebruikt, omdat iedereen het
signaal moet leren herkennen.
De volgende acties moeten als voorbereiding worden uitgevoerd:
 alarmcentrale bellen en de oefening melden;
 zij plaatsen het systeem dan in de teststand;
 om het signaal te activeren moet een handmelder met het sleuteltje worden bediend,
daarna sleuteltje verwijderen;
 na de oefening het akoestisch signaal uitzetten door het intoetsen van de alarmcode;
 de alarmcentrale bellen en doorgeven dat de installatie uit de teststand gehaald kan
worden.
Voor telefoonnummers zie bijlage B
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3.4

Aantal aanwezigen / tijden

Aantal aanwezigen (leerlingen en docenten)


Gemiddeld aantal aanwezigen school

ca. 210 leerlingen en 14 docenten per dag



Gemiddeld aantal aanwezigen BSO

ca. 15 leerlingen en 2 begeleiders

Openingstijden maandag t/m vrijdag


Algemene openingstijden school

leerlingen: 08.30 – 15.30 uur
personeel: 08.00 – 18.00 uur


3.5

Algemene openingstijden BSO

15.30 – 18.30 uur

EHBO- / BHV-middelen

In onderstaande tabel zijn de EHBO- / BHV- middelen aangegeven.
Deze middelen staan tevens op de veiligheidsplattegronden aangegeven.
Middelen

Locatie

EHBO-koffers

Zie veiligheid- en ontruimingsplattegronden

Kleine blusmiddelen

Zie veiligheid- en ontruimingsplattegronden

Hesjes

Iedere BHV’er
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3.6

Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Binnen C.B.S. De Regenboog aan Eiberplein 3 is de BHV organisatie volgens onderstaand
organigram ingericht.
Directeur
Beleid BHV

Coördinator BHV
Directeur / BHV’er

BHV’ers
Ondersteund door
geïnstrueerde
medewerkers

Bovenstaand organogram geeft de BHV-organisatie weer. De directeur is verantwoordelijk voor
het Arbo- en BHV beleid, en is tevens Coördinator BHV.
De directeur is belast is met organisatorische taken op het gebied van BHV, zoals het
onderhoud van de BHV organisatie, de BHV voorzieningen, opleiding en herhaling, oefeningen,
registraties, etc.
De operationele functie – Coördinator BHV- heeft betrekking op het aansturen van de BHV
tijdens een incident. De overige medewerkers kunnen op verzoek van de BHV medewerking
verlenen tijdens een incident, met name bij ontruiming en opvang van hulpdiensten.
Bij afwezigheid van de directeur wordt de taak van Coördinator BHV overgenomen door een van
de BHV’ers.
Door hun opleiding en training zijn de BHV’ers alert op onveilige situaties. Zij hebben, buiten hun
taken bij een calamiteit, dan ook de preventieve taak om calamiteiten, voor zover mogelijk, te
voorkomen door het (laten) treffen van de benodigde maatregelen.
De inzet van de BHV is altijd gericht op:
 het verzamelen van informatie ten behoeve van de calamiteitenbestrijding;
 het veiligstellen van personen en het verlenen van eerste hulp aan gewonden;
 het bestrijden van een begin van brand;
 het evacueren van alle aanwezigen bij een ontruiming;
 het begeleiden van de hulpverlenende instanties en het ondersteunen van de
calamiteitenbestrijding;
 uitbreiding voorkomen.
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4

INTERNE EN EXTERNE ALARMERING

4.1

Alarmeren algemeen

Het is belangrijk zeer snel te kunnen ingrijpen bij gebeurtenissen als brand, bommelding of
andere onregelmatigheden.
Direct ingrijpen in de eerste 5 à 10 minuten kan voorkomen dat een dergelijke gebeurtenis
escaleert tot een calamiteit. Daartoe zijn preventieve maatregelen genomen, en is de BHV
organisatie ingericht die dient als parate voorpost bij de alarmering van externe hulpverlening en
ongevallenbestrijding.
Om in geval van een brand of ander soort calamiteit snel en adequaat de juiste mensen te
kunnen alarmeren, evacueren en de interne en/of externe hulpverleners ter plaatse te krijgen
zijn de onderstaande afspraken gemaakt.

4.2

Alarmeren intern

Melding van een incident of calamiteit wordt mondeling gedaan aan een medewerker of BHV’er.
BHV’ers worden ook gealarmeerd door het ontruimingsalarm dat kan worden geactiveerd via
een handmelder, rookmelder of de brandmeldcentrale.
De BHV’er of medewerker waarschuwt de C-BHV, die de te nemen vervolgacties bepaalt.
Indien nodig worden medewerkers en leerlingen via het akoestisch ontruimingssignaal (slowwhoop) gewaarschuwd voor het ontruimen van het gebouw. Indien het ontruimingssignaal nog
niet is geactiveerd, wordt dit alsnog geactiveerd door een van de BHV’ers.
Zodra het akoestisch signaal (slow-whoop) waarneembaar is, dienen alle in het gebouw
aanwezige personen het gebouw te verlaten.
Iedere docent zorgt er voor dat deze alle leerlingen van zijn/of haar groep mee naar de
verzamelplaats neemt.
Indien een leslokaal grenst aan een toilet- of technische ruimte, worden deze door de
betreffende docent gecontroleerd tijdens de ontruiming.
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4.3

Alarmeren extern

Het alarmeren van brandweer, ambulancedienst en politie gebeurt door een melding aan het
landelijk alarmnummer 112.
Tevens kan de brandweer door de particuliere alarmcentrale worden gebeld bij een alarm via de
brandmeldcentrale.
Alle BHV’ers en medewerkers zijn bevoegd om een rechtstreekse melding te doen, maar dienen
ook de BHV te informeren.
Bij een brandmelding via de BMC zal - na constatering dat het om een terechte melding gaat –
direct 112 worden gebeld. De particuliere alarmcentrale wordt dan geïnformeerd.
Bij een telefonische melding dient het volgende te worden doorgegeven:
 naam van de melder,
 naam en adres van het gebouw,
 welke plaats en gemeente,
 aard van het incident en eventuele bijzonderheden,
 of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel.
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4.4

Wat te doen als de sirene (gemeente) gaat (inruimingsplan)

Alarmering bij rampen en zware ongevallen
Als de sirene (gemeente) meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Er is
dan beslist iets aan de hand.
Een uitzondering vormt het oefenalarm op de eerste maandag van de maand om klokslag 12.00
uur. Iedere maand worden op deze dag en dit tijdstip de sirenes in heel Nederland luid getest.
Als u dan de sirene een aantal malen hoort, weet u dat er niets aan de hand is.
Als de sirene gaat…
 Ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen of als u binnen bent, blijf
binnen.
 Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.
 Ga niet bellen met het landelijk alarmnummer of met de plaatselijke politie, brandweer of
ambulancedienst.
 Sluit deuren en ramen.
 Stel eventuele ventilatiesystemen buiten werking.
 Zet radio en/of tv aan.
 Wacht op nadere informatie en instructies.
Evacuatie bij rampen en zware ongevallen
Als de sirene gaat en u via radio, tv of omroepinstallatie te horen krijgt dat er wordt overgegaan
tot ontruiming, dient u:
 Gas, licht en water af te sluiten.
 Alleen de hoognodige spullen mee te nemen.
 Deuren van de kamer(s) op slot te doen.
 Bij vertrek nagaan of iedereen het gebouw heeft verlaten.
Vervoer bij evacuatie
Indien de ontruiming plaatsvindt met eigen vervoersmiddelen dan dient het volgende in acht te
worden genomen.
 Neem zoveel mogelijk anderen mee.
 Luister naar de verkeersinformatie via de autoradio.
 Volg de route die de politie aangeeft.
 Ga naar het opvangcentrum dat via de regionale zender bekendgemaakt wordt of ga
naar bekenden buiten het rampgebied.
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5.
5.1

STROOMSCHEMA’S ALARMERING
Stroomschema ongeval

ONGEVAL

Melding aan BHV’er

BHV neemt poolshoogte

BHV beoordeelt situatie op
noodzaak externe
hulpdiensten

NEE

JA
Externe
hulp

BHV verleent eerste
hulp aan slachtoffer

BHV vraagt om hulp en
externe assistentie

BHV registreert het
incident en informeert
de C-BHV

BHV verleent eerste hulp
tot externe hulpdiensten
arriveren

BHV waarschuwt:
-C-BHV
-Externe hulpdienst 112
-Medewerker voor
opvang hulpdienst

C-BHV registreert het
incident (1*)

1* Incidenten betreffende docenten en medewerkers ook registreren!
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5.2

Stroomschema brand

BRAND

Melding via
brandmeldcentrale
(ontruimingssignaal)

Mondelinge melding

BHV’er neemt poolshoogte

nee

info
Terechte
melding

Melding PAC

ja
De ontruimingsprocedure wordt verder
afgehandeld

BHV waarschuwt:
- Externe hulpdienst 112
- C-BHV
- Medewerker voor opvang hulpdienst

Brandweer neemt maatregelen en geeft
toestemming om de installatie te resetten

BHV of medewerker reset de installatie
en registreert het incident
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5.3

Stroomschema ontruiming

ONTRUIMING

Start ontruiming door middel van
ontruimingssignaal

Ontruiming onder begeleiding van
de BHV en/of medewerkers

BHV controleert – indien mogelijk of iemand is achtergebleven

Iedereen verzamelt zich op de
verzamelplaats (zie hoofdstuk 2)

C-BHV controleert of iedereen
aanwezig is. Vermisten worden
doorgegeven aan de externe
hulpdiensten

C-BHV besluit in overleg met de
externe hulpdiensten of het pand
weer gebruikt kan worden

Indien het pand weer gebruikt kan
worden geeft C-BHV hiertoe het
signaal
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6.

WIJZE VAN ONTRUIMEN EN ONTRUIMINGSORGANISATIE

Een ieder die een handmelder gebruikt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming.
Indien het ontruimingsalarm wordt geactiveerd is dit altijd voor het gehele gebouw.
Bij sommige calamiteiten kan het noodzakelijk zijn dat ook aanliggende en/ of aangrenzende
gebouwen moeten worden ontruimd. Bij een dergelijke calamiteit worden gebruikers en/ of
bewoners van de aangrenzende gebouwen geïnformeerd.
Opdracht tot ontruiming kan ook worden gegeven door:
 de BHV;
 de directeur;
 het bevoegd gezag.
BHV’ers en medewerkers worden geïnformeerd, en begeven zich met hun leerlingen naar de
verzamellocatie.
Indien mogelijk wordt een controle uitgevoerd door de BHV.
De verzamellocatie is op het veldje naast de school.
Afhankelijk van de aard van de calamiteit kan een nader te bepalen locatie worden aangewezen
door de C-BHV of het bevoegd gezag.
De verzamelplaats staat aangegeven op de situatie tekening, hoofdstuk 2.

N.B.
Twee keer per schooljaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden op eigen initiatief (dit
wordt geïnitieerd door de BHV’ers). Het schoolgebouw moet binnen 5 minuten geheel ontruimd
zijn bij calamiteiten.
Na de ontruimingsoefening wordt de ontruimingsoefening in het team geëvalueerd.
Het streven is 3x per jaar een ontruimingsoefening te houden:
 1e oefening : dag en uur zijn bekend.
 2e oefening : dag is bekend
 3e oefening : onverwacht moment (eventueel i.s.m. de brandweer).
Tevens wordt er twee keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden tijdens het overblijven,
zodat overblijfouders weten hoe een dergelijke ontruimingsoefening in haar werk gaat.
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7

TAAK INSTRUCTIES BIJ EEN CALAMITEIT

7.1

Taken van de Coördinator BHV (C-BHV)

Bij afwezigheid van de directeur, zal een van de BHV’ers de operationele taak van
coördinator BHV op zich nemen!
.
De C-BHV heeft als taak:
- Te functioneren als communicatiecentrum bij het ontvangen van incidentenmeldingen;
- De overkoepelende aansturing en coördinatie ten tijde van een incident;
- Het alarmeren van de BHV’ers
- mondeling of via activering van het ontruimingsalarm;
- Aansturing van de BHV’ers bij een incident;
- Zorg dragen voor de veiligheid op de locatie van het incident;
- Het toezicht op de juiste uitoefening van de BHV- taken;
- Het beoordelen van mogelijke hulpverlening door externe hulpverleners;
- De beslissing nemen om het pand wel of niet te ontruimen;
- Het alarmeren van de externe hulpverlening via alarmnummer 112;
- Zorgdragen dat er geen personen meer het gebouw inkomen of uitgaan, behalve bij een
ontruiming (dit kan ook een taak van een BHV’er worden, afhankelijk van de bezetting).
- Alle, niet op de ontruiming betrekking hebbende telefoongesprekken laten verbreken, om
de bereikbaarheid voor de hulpverlening te verhogen;
- Vrijhouden van toegang voor externe hulpverlening (dit kan ook een taak van een BHV’er
of medewerker worden, afhankelijk van de bezetting);
- Eerste opvang van hulpdiensten bij hoofdingang begeleiden naar plaats van het incident
(dit kan ook een taak van een BHV’er worden, afhankelijk van de bezetting);
- Informatie te verstrekken aan externe hulpverleners;
- Het toezicht op de samenwerking tijdens de hulpverleningsinzet;
- Verzamelen van (in geval van een ernstig incident) gegevens van de verzamelplaats;
- Het bekendmaken van de vrijgave van het gebouw na een gehele of gedeeltelijke
ontruiming;
- Het organiseren van de evaluatie direct aansluitend na afhandeling van het incident.
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7.2

Taken BHV-ers

De BHV’er is – onder leiding van de Coördinator BHV - tot aankomst en overname door
professionele hulpverlening onder meer verantwoordelijk voor:
- Het direct inzetbaar zijn en alert te reageren op een BHV oproep;
- Het verlenen van levensreddende handelingen;
- Het beperken en bestrijden van brand en ongevallen;
- Het ontruimen van de locatie;
- Het alarmeren van alle medewerkers en bezoekers in het gebouw en ontruiming van de
verdieping / het gebouw als daar opdracht toe is gegeven;
- De Coördinator BHV informeren over de stand van zaken;
- Het opvangen van slachtoffers;
- Het doorverwijzen van medewerkers en bezoekers naar de verzamelplaats in het geval
van een ontruiming;
- Zich direct melden bij de Coördinator BHV voor het doen van verslag en het eventueel
krijgen van nieuwe taken met betrekking tot het incident;
- Het samenwerken met externe hulpverleningsdiensten;
- Het registreren en overdragen van slachtoffers aan de ambulancedienst.
7.3

Taken directeur

De directeur is verantwoordelijkheid voor onder meer:
- Het informeren van het bestuur van Spectrum;
- Eventueel te woord staan van de pers;
- Het inlichten van familie van eventuele slachtoffers.
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7.4

Taken medewerkers / docenten
U ontdekt brand

Het ontruimingssignaal klinkt

Blijf kalm

Blijf kalm

Druk de handmelder in

De coördinator BHV checkt het
meldpaneel om te zien waar de
brand is gemeld
Volg de aanwijzingen van de
coördinator op

Via de particuliere alarmcentrale wordt de brandweer automatisch gealarmeerd, telefonische
bevestiging via 112.
Stop met les geven en stel de kinderen op de hoogte
Sluit ramen en deuren
Verlaat via de (nood) uitgangen op een veilige manier de school
Let op dat er geen spullen worden meegenomen die de ontruiming vertragen
Leerkracht neemt leerlingenlijst mee (advies; zet iedere dag het leerlingen aantal op het bord)
Houd de groep bij elkaar
Sluit de deur nadat u zich ervan overtuigd heeft dat er niemand is achtergebleven
Ga naar de afgesproken verzamelplaats
Grasveld tegenover Eibergplein 45
Controleer of alle kinderen van je groep in veiligheid zijn, meld de resultaten bij de
coördinator
Geef met de rode of groene kaart uit de groepsmap aan wat van toepassing is


Groen, groep is compleet



Rood, overleg noodzakelijk (kan gaan om vermiste of gewonde leerling)

Wacht de komst van de brandweer/politie/ ambulance af en blijf bij de kinderen
Volg de aanwijzingen van de coördinator en hulpverleningsdiensten op
Begeleid (bij langdurige ontruiming) de kinderen veilig naar het opvangadres (wordt bepaald
in overleg met de hulpdiensten)
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8

TEKENINGEN EN TOELICHTING SYMBOLEN

Na deze pagina zijn de veiligheidsplattegronden bijgevoegd
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9.

LOGBOEK BHV OEFENINGEN

Bij het houden van BHV oefeningen worden de resultaten en gesignaleerde aandachtspunten
genoteerd. Deze punten zijn de leermomenten en kunnen dienen als verbeterpunten bij het
uitvoeren van vervolg oefeningen.

Datum oefening Opmerkingen
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BIJLAGEN

A

Meldingsformulieren

Na deze pagina zijn de volgende meldingsformulieren bijgevoegd:



brandmeldingsformulier;
ongevalmeldingsformulier
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B

Overzicht personen -en telefoonnummers

Na deze pagina is een overzicht van BHV’ers, sleutelfiguren en overige belangrijke
telefoonnummers bijgevoegd.

Quinton Brandveiligheid b.v.
Kelvinring 15
2952 BG Alblasserdam

Ontruimingsplan
versie nummer
revisie datum
blad
beheerder
aantal exemplaren

C.B.S. De Regenboog
1.0
Januari 2015
23
Coördinator BHV
1

