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Ontruimingsplan van Kindercentrum: De Oersprong Ulft
Datum : 1-8-2016
Naam regiodirecteur: Via contactpersoon mw. D. Lanke
Dit ontruimingsplan voldoet aan NEN 8112.
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Inleiding

In ieder gebouw dus ook in een kindercentrum kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk
maken dat kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en overige medewerkers het gebouw zo snel
mogelijk moeten verlaten. Ontruimen kan bijvoorbeeld nodig zijn:
 bij brand;
 bij explosiegevaar;
 bij een bommelding;
 in opdracht van bevoegd gezag.
In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de
veiligheid van werknemers en derden binnen het gebouw. Goed ontruimen is daarvan een onderdeel.
Een ontruimingsplan is verder vereist vanuit het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken
(gebruikersbesluit).
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de inhoud van het ontruimingsplan bij alle medewerkers
bekend is. Dezen moeten niet alleen zichzelf in veiligheid brengen, maar ook de kinderen; die zijn
helemaal afhankelijk van hen. Door instructie en eenmaal per half jaar te houden
ontruimingsoefeningen mét kinderen toetsen wij dit ontruimingsplan aan de praktijk en stellen wij het
indien nodig bij.
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1. Gebouw-, installatie- en locatiegegevens

Kindcentrum De Oersprong
Wilgenstraat 6
7071 KS ULFT
0315-769072
Nadere gegevens:
Groepsruimten
Overige ruimtes
die van belang
zijn:
Gedurende
openingstijden
Gedurende
openingstijden
BSO
aantallen
betreffen
Kinderopvang +
Peuteropvang

2
zie plan De
Oersprong
32 kinderen
jonger dan vier,
waaronder baby’s
30 kinderen

toelichting:

5 (pedagogisch)
medewerkers
3 (pedagogisch)
medewerkers

BSO additioneel

Alarmering



Installatie: Zie BHV plan De Oersprong



Aan de installatie is direct het ontruimingsalarm gekoppeld:
Ja



Bij brandmelding wordt ontruimd



Ontruimingsinstallatie is ook handmatig aan te sturen


Bedrijfshulpsverleningsorganisatie



Coördinerend bhv : volgens rooster



Ontruimers



Opgeleid persoon : de locatiemanager

: alle andere medewerkers

: E.e.a. in afstemming met basisschool in hetzelfde pand

Communicatiemiddelen
Mobiele telefoon / vaste telefoon / megafoon
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2. Alarmeringsprocedure

Interne alarmering
Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het kindercentrum te waarschuwen en de bhvorganisatie op te starten.
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
 alle aanwezigen in het kindercentrum worden gewaarschuwd door het
ontruimingssignaal. Dit gebeurt door een slow-whoop signaal of mondeling (eventueel via
een megafoon);
 via het ontruimingssignaal of mondeling worden meteen ook de bhv’ers gewaarschuwd.
Externe alarmering
Externe alarmering is primair bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen.
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
 handbrandmelder indrukken
 (0)112 bellen
 aan de centralist doorgeven:
- je naam;
- calamiteit is bij Kindcentrum De Oersprong aan de Wigenstraat 6 , Ulft;
- op welke plek in het gebouw?
- aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
- of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel;
- zijn er vermiste personen?
Op sommige locaties met een eigen Brandmeldinstallatie gaat de melding meteen naar de Regionale
brandweer. Ook zijn er locaties waar de melding naar een particuliere alarmcentrale gaat. Die
verifieert of er daadwerkelijk sprake is van brand. Zo ja, dan alarmeren zij de brandweer.
Stroomschema

Alarmering

112
Hoofd Bedrijfshulpverlening

Personeel

Brand

Ja

Hoofd
Bedrijfshulpverlening

Nee

Einde alarm
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3. Verloop van een ontruiming
Een ieder die een ontruimingsmelding maakt, geeft in feite opdracht voor de ontruiming.
Opdracht voor een ontruiming kan ook worden gegeven door:
 coördinerend bhv’er
 locatiemanager
 regiodirecteur
 het bevoegd gezag.



Bij totale ontruiming is de verzamelplaats vlakbij het kindercentrum, te weten: de
speelplaats aan de rechterzijde (zijde kinderdagverblijf).



De evacuatieplaats is de plaats waar pas in tweede instantie naartoe wordt gegaan;
deze ligt op afstand van het gebouw en levert ook bij slechte weersomstandigheden
bescherming:
Sportveld Ulftse Boys.



Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden.



De pedagogisch medewerkers bepalen per groep of alle kinderen buiten zijn. Dit doen ze
door op naam te controleren; alleen kinderen tellen is niet voldoende. De uitkomst wordt
gemeld bij de hoofd bhv’er.
Eventuele vermissing wordt direct doorgegeven aan de hoofd bhv’er.



Elke ontruiming, óók als het een oefening was, wordt geëvalueerd met de hoofd bhv’er,
inclusief de gang van zaken op de verzamel- of evacuatieplaats. De resultaten worden
besproken in het eerstvolgende teamoverleg en indien dringend: nog eerder. Voor zover
nodig worden ze betrokken bij de RI&E Veiligheid & Gezondheid.



Elke ontruiming, ook als oefening, wordt genoteerd in het Logboek bij de
brandmeldinstallatie.

Belangrijk bij
ontruimingsoefeningen:

Belangrijk bij
ontruimingsoefeningen:

Indien op locatie een
brandmeldinstallatie is met een
doorschakeling naar de brandweer,
dan moet voorafgaand aan een
ontruimingsoefening aan de
regionale alarmcentrale
doorgegeven worden dat er een
oefening gaat plaatsvinden. Na
afloop van de oefening de regionale
alarmcentrale bellen en doorgeven
dat de oefening voorbij is.
Bij contact met de brandweer moet
het OMS (Openbaar Meldsysteem)
nummer doorgegeven worden: dit is
te vinden op de rode telefoon of bij
de brandmeldinstallatie.

Indien de brandmeldinstallatie een
doorschakeling heeft naar een
particuliere alarmcentrale dan moet
deze instantie gebeld worden
voorafgaand aan en na afloop van de
ontruimingsoefening.
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4. Wat te doen bij brand

Bij ontdekken van brand
 Blijf kalm.
 Druk de dichtstbijzijnde handmelder in.
 Informeer direct de hoofd bhv’er.
 Brand melden door contact op te nemen met (0)112, en de volgende zaken te melden
- U spreek met Kindcentrum De Oersprong aan de Wilgenstraat 6 te Ulft
- Het betreft ........ (soort calamiteit)
- Mijn naam is ........
- Er zijn op dit moment wel/geen kinderen/medewerkers binnen.
 Voorkom uitbreiding door ramen en deuren te sluiten.
Ontruiming (na signaal slow-whoop)
 Blijf kalm.
 Stel je erop in dat je moet gaan ontruimen. De veiligheid van kinderen staat voorop en
daarop is alles gericht.
 Sluit ramen en deuren indien mogelijk.
 Jassen en tassen blijven binnen. Zorg wel voor de ontruimingstas met onder andere
Noodgevallenlijst kinderen en presentie- of aanwezigheidslijsten. Pak ook een bhvverbandtrommel.
 Deel de baby’s in groepjes in. Haal babymover en/of evaluatiebedje erbij. Laat oudere
kinderen zich opstellen in een rij, evacueer hen met behulp van evacuatiekoord.
 Wacht op bericht van hoofd bhv’er. Deze beslist wanneer en langs welke route je moet
ontruimen. In principe maak je gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, behalve als
de hoofd bhv’er een andere route aangeeft.
 Ga met de kinderen naar de verzamelplaats.
 Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
 Gebruik geen lift.
 Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.
 Je gaat pas naar de evacuatieplaats als je daartoe opdracht kreeg (bijvoorbeeld van
hoofd bhv’er).
 Laat nooit ouders kinderen tijdens de ontruiming mee naar huis nemen; vraag ze
eventueel om te ondersteunen bij het ontruimen. Geef dan duidelijk instructie.
N.B. Een kleine brand kun je soms zelf blussen. De eerste prioriteit is om kinderen naar buiten te
krijgen. Pas daarná kan de hoofd bhv’er een bluspoging wagen of een collega vragen dit te doen.
Normaal gesproken mag niemand meer het pand in na een ontruiming. Als je zeker weet dat de brand
beperkt is, kun je eventueel alsnog tot een bluspoging overgaan. Als het lukt de brand te blussen,
moet de brandweer toch komen voor eventueel nablussen, de nacontrole, het ventileren, etc.
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5. Wat te doen bij een bommelding

Bommelding komt binnen
Bij een telefoontje met een bommelding proberen we zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van
diegene die opbelt en proberen we deze persoon aan de praat te houden. Probeer alert te zijn op
achtergrondgeluiden e.d. en probeer intussen een collega te waarschuwen die dan zo snel mogelijk
112 kan bellen.
Blijf kalm en wacht verdere instructies van de centralist af. Je gaat pas ontruimen als de centralist dit
aangeeft.
Ontruimen na bommelding
 Blijf kalm.
 Zorg voor de ontruimingstas met mobiele telefoon, Noodgevallenlijst kinderen en
presentie- of aanwezigheidslijsten. Pak ook een bhv-verbandtrommel.
 Deel de baby’s in groepjes in. Haal babymover en/of evaluatiebedje erbij. Laat oudere
kinderen zich opstellen in een rij, evacueer ze met behulp van evacuatiekoord.
 Wacht op bericht van hoofd bhv’er. Deze beslist wanneer en langs welke route je moet
ontruimen.
 Ga met de kinderen naar de verzamelplaats.
 Gebruik geen lift.
 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang, behalve als de hoofd bhv’er een
andere route aangeeft.
 Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.
 Je gaat pas naar de evacuatieplaats als je daartoe opdracht kreeg (bijvoorbeeld van
hoofd bhv’er.
 Laat nooit ouders kinderen tijdens de ontruiming mee naar huis nemen; vraag ze
eventueel om te ondersteunen bij het ontruimen. Geef dan duidelijk instructie.
 Vul naderhand 2.3.3.F3 Formulier bommelding in.
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6. Taken
De hoofd bhv’er:
 Stelt zich op de hoogte van wat aan de hand is op welke plek.
 Waarschuwt de locatiemanager of laat deze waarschuwen, ook als zij/hij buitenshuis is.
 Laat nadere informatie over het incident doorgeven aan de hulpdiensten.
 Coördineert de ontruiming. Zorgt voor herkenbaarheid door een hesje te dragen. Neemt
telefoon, sleutels en beknopt ontruimingsplan (met aan achterzijde plattegrond) mee.
 Geeft leiding aan de overige medewerkers.
 Zorgt indien mogelijk voor afsluiten gas en elektra; kan dit ook aan een collega opdragen.
Water niet afsluiten.
 Doet de nacontrole. Checkt of er niemand meer in het gebouw is; is degene die als
laatste naar buiten gaat.
 Zorgt voor opvang en begeleiding van de hulpdiensten; stelt sleutel en plattegrond
beschikbaar en wijst de brandweer de weg.
 Loopt na afloop de checklist na; deze staat op 2.3.3.F4 Beknopt ontruimingsplan.
De locatiemanager
 Heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming.
 Draagt verantwoordelijkheid voor optreden van de organisatie.
 Informeert zo nodig de regiodirecteur en Raad van Bestuur.
 Draagt zorg voor inlichten van de familie van eventuele slachtoffers.
De locatiemanager is bovendien als opgeleid persoon verantwoordelijk voor regelmatige controle van:
 blusmiddelen;
 installaties;
 bereikbaarheid van het pand (ook bij sneeuw en ijzel).
De regiodirecteur draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften met betrekking tot
de veiligheid zoals voorgeschreven door onder meer de brandweer en vastgelegd in Arbo-wetgeving.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij:
 brand;
 hulpverlening;
 ontruiming.
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7. Tekeningen van het pand
Tekeningen van het pand zijn te vinden:
 bij het Logboek voor de brandweer;
 op de achterzijde van 2.3.3.F4 Beknopt Ontruimingsplan.
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8. Verklaring en symbolen, herziene NEN 1413
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