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1. Inleiding 

Ondanks dat vele preventieve maatregelen genomen worden om een brand of ander 

ongeval te voorkomen, is de geringe kans op het toch ontstaan van een ongewenste 

gebeurtenis altijd aanwezig. Mocht er iets gebeuren, dan is het noodzakelijk dat een goed 

georganiseerde bedrijfshulpverleningsorganisatie kan reageren, zodat de gevolgen van een 

brand of andere calamiteit zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Deze organisatie staat 

omschreven in dit ontruimingsplan. Hierbij is het zo veel mogelijk beperken van persoonlijk 

letsel eerste prioriteit. 

 

Dit ontruimingsplan is opgesteld voor de Enschedese Schoolvereniging (ESV), gelegen aan 

de Tichelweg 7 te Enschede. Het ontruimingsplan is afgestemd op de huidige situatie, 

waarbij het reeds opgestelde ontruimingsplan en de NEN 8112 als handleiding zijn 

beschouwd. Dit ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan.  

 

1.1. Doel  

Doel van een ontruimingsplan is om de omvang evenals de gevolgen van een calamiteit zo 

veel mogelijk te beperken. In het ontruimingsplan zijn protocollen opgenomen om ervoor 

te zorgen dat de juiste maatregelen hierop toegepast kunnen worden bij diverse 

incidenten. Op deze wijze kan effectiever en doelgerichter worden gereageerd ten tijde van 

een calamiteit die ontruiming vereist.  

 

Het ontruimingsplan van de ESV is gericht op schadebeperking van mens en materiaal. Een 

ontruimingsplan wordt gezien als middel om bij calamiteiten de gevolgen te minimaliseren 

en te beheersen. Situaties waarop het ontruimingsplan van toepassing is zijn brand, 

wateroverlast, stormschade , bommelding, gaslekkage, opdracht van het bevoegd gezag en 

andere voorkomende gevallen.  

 

Het ontruimingplan van de ESV verdient extra aandacht, gezien het een basisschool betreft 

met veelal jonge kinderen. Deze kinderen zijn allen zelfredzaam, doch hebben ze ten tijde 

van een ontruiming begeleiding en aansturing nodig. Mede om deze reden is de wijze van 

optreden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen de ESV van grote invloed op een 

correcte ontruiming van het gebouw.  

 

Voorwaarde voor een correcte ontruiming is dat de opzet van het ontruimingsplan bij alle 

medewerkers van de ESV bekend moet zijn.  

 

1.2. Toelichting/wettelijk kader 

Een ontruimingsplan is verplicht van de vigerende wetgeving (zie art. 6.23 lid 6 

Bouwbesluit 2012). Dit plan voldoet aan NEN 8112 (geldende richtlijn voor het opstellen 

van ontruimingsplannen).  
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1.3. Begrippen 

Onderdelen/onderwerpen welke in dit ontruimingsplan zijn opgenomen zijn de volgende: 

 Situatiekening; 

 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens; 

 Alarmprocedure intern en – extern bij calamiteiten; 

 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie; 

 Wat te doen bij een brand/calamiteit door personeel; 

 Taken hoofd bedrijfshulpverlening; 

 Taken bedrijfshulpverlener; 

 Taken directie; 

 Vluchtplattegronden; 

 Symbolen; 

 Logboek wijzigingen ontruimingsplan. 

 

De volgende begrippen komen in dit ontruimingsplan voor: 

 Hoofd BHV-er: 

Hoofd bedrijfshulpverlening (ook wel HBHV genoemd). Deze is verantwoordelijk 

voor de opstart en leiding van de procedures rondom een calamiteit. 

 BHV-er: 

Bedrijfshulpverlener. Deze is verantwoordelijk voor begeleiding en ontruiming. Het 

blussen van een beginnende brand en het verlenen van eerste levensreddende 

handelingen. 

 Medewerker/ontruimer: 

Deze personen zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het begeleiden van een 

ontruiming. 

 EHBO-er: 

Deze persoon kan uitsluitend ingezet worden voor het verlegen van Eerste Hulp Bij 

Ongevallen. 
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2. Situatietekening 

Onderstaande situatietekening geeft de ligging van Service Centrum Noord ten opzichte 

van de omgeving weer (bouwwerk rood omcirkeld). 

 

 

 

 

Adresgegevens: 

 

Enschedese Schoolvereniging (ESV) 

Tichelweg 7, 7523 AL Enschede 

Telefoonnummer: 053 431 1000 

Eigenaar: Enschedese Schoolvereniging 
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3. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 

 

3.1. Gebouwkenmerken 

 Kenmerken bouwwerk 

Object Enschedese Schoolvereniging (ESV) 

 Hoofdgebouw 

 Gymzaal/BSO 

 

Functies Onderwijs- en bijeenkomstfunctie 

 

Adres Tichelweg 7 

7523 AL Enschede 

 

Openingstijden ESV Maandag t/m vrijdag: 07:30 – 17:00 uur 

 

Openingstijden BSO Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 15:00 – 18:30 uur  

Woensdag: 12:00 – 18.30 uur 

 

Bouwlagen 1 bouwlaag (begane grond) 

 Oppervlakte ESV ca. 1.400 m2 

 Oppervlakte BSO/gymzaal ca. 550 m2 

 

Personen  Gemiddeld aantal aanwezigen ESV: 235 leerlingen, 24 

leraren/begeleiders  

 Gemiddeld aantal aanwezigen BSO: 23 kinderen, 2 á 3 

begeleiders 

 

Objecteigenaar Enschedese Schoolvereniging (ESV) 

 

Contact(persoon) Algemeen telefoonnummer: 053 431 10 00 

Directeur: Dhr. P. Groot (06 42 09 72 52) 

Hoofd BHV: Dhr. R. Knobbe (06 10 84 81 57) 

 

Bereikbaarheid 

brandweer 

Beide bouwwerken zijn te bereiken via een verharde oprit. De 

toegang van het terrein betreft een afsluitbaar hek. Deze is van 

binnen te allen tijde te openen en van buiten te forceren door de 

brandweer. 
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3.2. Installatietechnische kenmerken 

 
Kenmerken installatietechniek 

Brandmeldinstallatie  Brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking 

(brandmeldinstallatie met handbrandmelders). 

 Aanvullend automatische melders binnen het leerplein 

en nabij deuren in een brandscheiding. 

 Deuren met vrijloopdranger aangesloten op de BMI. 

 Bij detectie (indrukken handbrandmelder of detectie 

automatische melder) akoestisch alarm. 

 Brandmeldcentrale bevindt zich bij de hoofdingang. 

 

Alarmering  Ontruimingsinstallatie type B (akoestisch signaal). 

 Alarmering door middel van slow-whoop signaalgevers. 

 Interne alarmering BHV middels gesproken woord. 

 

Noodverlichting & 

vluchtrouteaanduiding 

 Verlichte vluchtrouteaanduiding is aangebracht in de 

verkeersruimten en het leerplein. 

 Noodverlichting is aangebracht in de verkeersruimten 

en het leerplein. Deze zal 60 minuten na 

spanningsuitval functioneren. 

 

Deuren  Deuren op een vluchtroute zijn voorzien van 

vluchtveilige ontsluiting (knopcilinder). 

 Deuren in een brandscheiding zijn voorzien van 

vrijloopdrangers (deuren vallen dicht bij detectie). 

 

Installateur Loohuis installatietechnieken B.V. 

 

Aanwezige blusmiddelen  2 brandslanghaspels ESV, 1 brandslanghaspel BSO 

 Handbrandblussers nabij risicovolle ruimten 

 Blusdeken in de lokalen 

 

Hoofdschakelaar elektra In de kast nabij de hoofdingang. 

Afsluiter gas In de kast nabij de hoofdingang (voorzien van sticker). 

Afsluiter water In de kast nabij de hoofdingang. 

Onderhoud Contactgegevens van bedrijven welke beheer en onderhoud 

uitvoeren aan de installatietechnische voorzieningen staan 

weergegeven in bijlage I. 
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3.3. Kenmerken organisatie 

 Kenmerken organisatie 

BHV-organisatie 2 medewerkers van de Enschedese Schoolvereniging zijn opgeleid 

als bedrijfshulpverlener (minimaal 1 BHV’er aanwezig) 

 

Leerkrachten die geen bedrijfshulpverlener zijn kunnen worden 

ingezet door de bedrijfshulpverlening in het geval van een 

calamiteit ten behoeve van ontruimingswerkzaamheden. Dit 

gebeurt op aanwijzing van het hoofd bedrijfshulpverlening. 

 

Hoofd BHV Dhr. R. Knobbe   

Mobiel: 06 - 10848157 

Telefoon: 053 - 4336714 

 

Plaatsvervangend 

HBHV 

 

Dhr. M. Martinez   

Mobiel: 06 - 10079099 

Telefoon: 053 - 7851840 

 

Zelfredzaamheid Uitgangspunt is dat alle aanwezigen fysiek zelfredzaam zijn. 

Leerlingen dienen echter wel begeleidt te worden tijdens een 

eventuele ontruiming. 

Communicatie  Interne communicatie tussen BHV’ers via gesproken woord 

(mondeling) 

 Oranje hesjes voor BHV’ers nabij BHV verzamelplek  

 Externe communicatie via telefoon, geen doormelding naar 

een alarmcentrale 

 

Ontruiming Horizontale ontruiming: 

 Ruimte waar incident heeft plaatsgevonden ontruimen 

 Vervolgens brandcompartiment ontruimen 

 Daarna de rest van het gebouw ontruimen 

 Tenslotte het naastgelegen bouwwerk (BSO/sportgebouw) 

 

Bij een ontruiming dienen vluchtende personen zich te begeven 

naar de verzamelplaats (parkeerplaats naast de gymzaal). Mocht 

deze niet beschikbaar zijn beslist het bevoegd gezag (HBHV) te 

verzamelen op een nader te bepalen plaats. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4369-R02, rev.1       Pagina 11 van 31 

 

 

4. Alarmprocedure intern en extern bij calamiteiten 

4.1. Interne alarmering 

Interne alarmering is bedoeld om leerkrachten, medewerkers en leerlingen te alarmeren en 

de bedrijfshulpverlening op te starten. De interne bedrijfshulpverlening wordt door een 

brandmelding opgestart. De BHV’ers worden via het ontruimingsalarm (slow whoop) en 

gesproken woord (mondeling) opgeroepen en begeven zich naar de BHV verzamelplaats 

(bij brandmeldpaneel/hoofdingang). Hier ontvangen zij de hesjes. Vervolgens zoeken zij de 

plaats van het incident op. Op basis van de aard en ernst van de calamiteit besluit het 

Hoofd BHV of een ontruiming noodzakelijk is. De ontruiming wordt vervolgens uitgevoerd 

conform het hiervoor opgestelde ontruimingsprotocol. 

 

4.2. Externe alarmering 

Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten te waarschuwen. De ESV is in het bezit 

van een brandmeldinstallatie zonder directe doormelding richting de RAC. Dit betekent dat 

de hulpdiensten zelf gealarmeerd dienen te worden. Het hoofd bedrijfshulpverlening is in 

beginsel belast met het inlichten van de hulpdiensten.  

 

Bij een calamiteit werkt de externe alarmering als volgt: 

 Melding dient te worden gemaakt doormiddel van het openbaar telefoonnet. Het 

centrale nummer van de regionale hulpdiensten dient aangewend te worden via het 

alarmnummer: 1 -1 -2.  

 

Aan de desbetreffende persoon dienen de volgende zaken verteld te worden: 

 Naam van de melder; 

 Naam en adres van het gebouw; 

 Plaats en gemeente; 

 Aard van het incident en eventuele bijzonderheden; 

 Slachtoffers, locatie en aantallen. 

 

4.3. Overheidsalarm (WAS) 

Bij een overheidsalarm moeten onderstaande acties worden uitgevoerd. Hiervoor zijn alle 

BHV’ers verantwoordelijk, elke BHV’er dient op de hoogte te zijn van deze acties: 

 Het bouwwerk moet worden ingeruimd, alle aanwezige personen moeten naar 

binnen worden geleid; 

 Sluit alle ramen en deuren (in de gevel); 

 Na deze acties moet de BHV-organisatie bijeenkomen (bij de entree); 

 Radio en/of televisie moet worden aangezet en worden afgestemd op een lokale 

zender; 

 Communicatie richting medewerkers en leerlingen m.b.t. de calamiteit vindt plaats 

door de BHV-organisatie.  

 



 

 

4369-R02, rev.1       Pagina 12 van 31 

 

 

5. Stroomschema alarmering 
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6. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 

 

6.1. Verzamelplaats bij ontruiming 

Bij een totale ontruiming is de verzamelplaats van de ESV gesitueerd buiten het 

schoolterrein. Naast het sportgebouw/BSO bevindt zich een parkeergelegenheid, waarop 

gedurende de dag geen vervoersmiddelen geparkeerd staan. Deze parkeergelegenheid 

staat gedurende de dag ter beschikking van de ESV en bezit over voldoende ruimte om de 

235 kinderen (huidige capaciteit) en de medewerkers te laten verzamelen.  

 

Op de verzamelplaats wordt appél gehouden door een door het hoofd bedrijfshulpverlening 

aangewezen bedrijfshulpverlener/medewerker. Aan de hand van registratielijsten, welke 

dagelijks worden bijgehouden door de leerkrachten, wordt beoordeeld of leerlingen vermist 

worden. Wanneer een groep compleet is wordt een groene kaart opgestoken waardoor het 

hoofd BHV in één oogopslag de status van ontruiming waar kan nemen.  

 

Wanneer de verzamelplaats niet (langer) veilig blijkt te zijn, dan zal door het Hoofd BHV of 

de brandweer een andere veilige verzamelplaats worden aangewezen. 

 

6.2. Instructieborden en ontruimingsplattegronden 

Op basis van NEN 1414 wordt geadviseerd om op punten waar personen de gelegenheid 

hebben de informatie te bekijken een ontruimingsplattegrond inclusief instructies ‘WAT TE 

DOEN BIJ’ te plaatsen. Hierop staan algemene instructies hoe te handelen in geval van 

buitengewone situaties, zoals brand, ongeval en ontruiming. Deze instructies zijn tevens te 

vinden in ieder lokaal. Ontruimingsplattegronden moeten op zichthoogte van de 

medewerkers worden aangebracht en worden afgestemd op de huidige situatie.  

 

6.3. Ontruimingswijze 

Een ieder die een handbrandmelding maakt geeft in principe opdracht voor de ontruiming 

van de ESV. Het hoofd BHV draagt de zorg dat iedereen zo snel en veilig mogelijk het 

gebouw verlaat en naar de toegewezen verzamelplaats toe gaat. Het is denkbaar dat op 

het moment van het ontstaan van een calamiteit niet alle BHV’ers aanwezig zijn. Alle 

medewerkers zijn aangewezen als ontruimer en worden bij een ontruiming ingezet. 

  

De BHV’ers worden door het ontruimingsalarm en gesproken woord gemobiliseerd en 

begeven zich naar de BHV-verzamelplaats. Hier ontvangen zij oranje hesjes. Vervolgens 

wordt de locatie van het incident opgezocht. De aanwezige personen worden begeleid naar 

een veilige plaats in het bouwwerk (het naastliggende brandcompartiment) en vanuit daar 

richting de verzamelplaats.  
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Ontruiming van de ESV kan in 4 fasen, te weten: 

1. Eerst de locatie/ruimte waar het incident heeft plaatsgevonden; 

2. Vervolgens het brandcompartiment van het incident; 

3. Daarna de rest van het gebouw; 

4. Tenslotte het naastgelegen bouwwerk (BSO/sportgebouw). 

 

De brandweer wordt opgevangen en kort gebriefd door een door het hoofd BHV 

aangewezen BHV’er/medewerker. De aanwezige personen dienen te worden begeleid naar 

de opgegeven verzamelplaats, waar registratie plaatsvindt. De verzamelplaatsen kunnen, 

al naar gelang de aard van de calamiteit, door het Hoofd BHV en de brandweer worden 

aangepast. 

 

Anders dan bij brand wordt de opdracht voor ontruiming gegeven door: 

 Dhr. Groot (Directeur);  

 Dhr. Knobbe (Hoofd bedrijfshulpverlening); 

 Het bevoegd gezag (brandweer). 

 

6.4. Brandweeringang 

De ingang die door de brandweer gebruikt wordt is hoofdingang aan de voorzijde van het 

pand (hoofdingang). De plaats van het brandmeldpaneel is bij de brandweer bekend. 

 

6.5. Einde ontruiming 

Zodra de situatie dit toelaat, zal het bevel ‘einde ontruiming’ worden gegeven. Hiertoe zijn 

bevoegd: 

 Commandant/bevelvoerder brandweer; 

 Directeur ESV; 

 Het Hoofd BHV. 

 

6.6. Evaluatie 

Direct na beëindiging van het incident wordt dit altijd onder leiding van het Hoofd BHV met 

de autoriteiten (indien gewenst) en alle medewerkers geëvalueerd.   
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7. Wat te doen bij een brand- of ontruimingsalarm 

Tijdens ontruimingsoefeningen van de ESV worden leerkrachten en medewerkers ingelicht 

over de wijze waarop omgegaan dient te worden bij het ontdekken van calamiteit waarbij 

(gedeeltelijke) ontruiming noodzakelijk is en de wijze waarop gehandeld dient te worden bij 

het ontruimingalarm. Deze oefeningen zullen minstens 1 keer per jaar plaatsvinden.   

 

7.1. Ontdekken van brand 

Een leerkracht/medewerker van de ESV: 

 

 Blijft rustig; 

De bedrijfshulpverlening zal ten tijde van een ontruimingsoefening de kinderen en 

leerkrachten uitleggen waarom het kalm blijven bij een calamiteit van belang is. Het is 

belangrijk dat de kinderen zullen inzien dat dit zinvol is voor een vlotte ontruiming.  

  

 Ontruimt zijn of haar klas om letsel bij kinderen tegen te gaan; 

Wanneer direct gevaar aanwezig zal zijn. 

 

 Meldt de brand; 

Meld de brand door van de dichtstbijzijnde handbrandmelder het glaasje in te slaan. De 

kinderen dienen bij het ontdekken van een brand de leerkracht zo snel mogelijk alarmeren. 

Door hiermee te oefenen zullen de kinderen eerder begrijpen wat bedoeld wordt.   

 

 Blust mogelijk zelf de brand met de aanwezige blusmiddelen; 

 

 Sluit deur van de ruimte; 

Mocht blussen niet meer tot de mogelijkheid behoren dient de deur van de ruimte, waarin 

de brand zich bevindt, gesloten te worden om op deze wijze een snelle verspreiding van 

brand en rook tegen te gaan.  

 

 Meldt de aard van de calamiteit bij de bedrijfshulpverlening.   

De bedrijfshulpverleningsploeg zal gesitueerd zijn nabij de hoofdingang van het 

schoolgebouw.  

 

 Volgt instructies van de bedrijfshulpverlening en/of het bevoegd gezag op; 

 Blijft bij rookontwikkeling laag bij de grond; 

 Begeeft zich naar de verzamelplaats; 

 Verlaat nooit zonder toestemming van het bevoegd gezag de verzamelplaats. 
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7.2. Handelen bij een brand- of ontruimingsalarm 

Een leerling/medewerker van de ESV: 

 

 Wordt gewaarschuwd door de bedrijfshulpverlening; 

 Volgt instructies van de bedrijfshulpverlening en/of het bevoegd gezag op; 

 Wordt, wanneer nodig, geassisteerd bij het ontvluchten; 

 Blijft bij rookontwikkeling laag bij de grond; 

 Begeeft zich naar de verzamelplaats; 

 Verlaat nooit zonder toestemming van het bevoegd gezag de verzamelplaats. 
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8. Taken receptie 

De ESV is niet in het bezit van een receptie, zoals wordt bedoeld in de NEN 8112. ’s 

Ochtends is er wel een receptie aanwezig binnen de ESV, gedurende de middag worden 

deze taken overgenomen door dhr. Groot, directeur van de ESV.  

 

8.1. Taken receptie bij mondelinge brandmelding 

 Neemt melding aan en noteer gegevens omtrent de calamiteit; 

 Geeft aan om een handbrandmelder in te slaan of sla zelf de dichtstbijzijnde 

handbrandmelder in bij een brand/calamiteit waarbij ontruiming vereist is; 

 Meldt de calamiteit bij de hulpdiensten via het alarmnummer 1-1-2 (zie paragraaf 

3.2); 

 Ontruimt de hal en zorgt voor een vrije toegang voor de hulpdiensten;  

 Volgt instructies van het hoofd bedrijfshulpverlening of het bevoegd gezag op; 

 Laat geen personen meer toe in het gebouw. 

 

In beginsel kunnen de taken van de receptie worden geïntegreerd met de taken van de 

bedrijfshulpverlening betreffende een brand/calamiteit binnen de ESV. De receptie 

functioneert conform de instructies van het hoofd bedrijfshulpverlening.   

 

8.2. Taken receptie bij brandmelding middels een ontruimingsalarm 

 Volgt instructies van de bedrijfshulpverlening op; 

 Meldt de calamiteit bij de hulpdiensten via het alarmnummer 1-1-2 (zie paragraaf 

3.2); 

 Ontruimt de hal en zorg voor een vrije toegang voor de hulpdiensten;  

 Volgt instructies van het hoofd bedrijfshulpverlening of het bevoegd gezag op; 

 Laat geen personen meer toe in het gebouw; 
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9. Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening 

Binnen de ESV is het hoofd bedrijfshulpverlening verantwoordelijk voor de organisatie en 

uitvoering van de bedrijfshulpverlening binnen de ESV. Het hoofd bedrijfshulpverlening 

houdt zich bezig met het beheren van de beleidsmatige, coördinerende en uitvoerende kant 

van de bedrijfshulpverlening. Een juiste communicatie is van groot belang bij ontruiming. 

Dhr. Knobbe is in beginsel het hoofd bedrijfshulpverlener binnen de ESV.  

 

Wanneer het hoofd bedrijfshulpverlening niet aanwezig is, worden onderstaande taken 

overgenomen door het plaatsvervangend HBHV.  

 

9.1. Taken bij brandmelding 

Het hoofd bedrijfshulpverlening: 

 

 Begeeft zich bij alarmering middels het ontruimingsalarmsignaal naar de entree 

(BMC) en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding; 

 

 Stelt bij een loze melding het piepgeluid van de BMC uit.  

De brandmeldcentrale mag niet worden gereset zonder toestemming van de brandweer.  

 

 Het hoofd bedrijfshulpverlener laat bij een daadwerkelijke calamiteit waarbij 

hulpdiensten benodigd zijn, nadere informatie door de ‘receptie’ doorgeven aan de 

hulpdiensten; 

 

 Coördineert de ontruiming; 

Informeert de bedrijfshulpverleners/medewerkers en geeft opdrachten. 

 

 Houdt contact met de bedrijfshulpverleningsploeg en coördineert de nacontrole; 

Voorziet zich van de actuele informatie omtrent de calamiteit/ontruiming. 

 

 Zorgt voor opvang en begeleiding van de hulpdiensten; 

Het HBHV zorgt ervoor dat hij/zij ten tijde van het arriveren van de hulpdiensten in bezit is 

van correcte informatie en fungeert als spreekbuis richting de hulpdiensten. Alle 

communicatie vanuit de bedrijfshulpverlening richting de hulpdiensten loopt via het HBHV. 

 

 Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan het bevoegd gezag. 

 

 Hanteert checklist; 

Wanneer middels de checklist blijkt dat de hulpdiensten niet van correcte informatie is 

voorzien, of dat de informatie onvolledig is, zal het HBHV ervoor zorgen dat de 

hulpdiensten zo spoedig mogelijk voorzien zullen zijn van volledige en correcte informatie 

met betrekking tot de calamiteit.  
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9.2. Checklist Hoofd Bedrijfshulpverlening 

Het hoofd bedrijfshulpverlening beschikt over een controlelijst. Op deze wijze kan het hoofd 

bedrijfshulpverlening controleren of alle taken zijn uitgevoerd. Een controlelijst bestaat uit 

de volgende vragen: 

 

 Zijn de hulpdiensten gewaarschuwd? 

 In de bedrijfshulpverlening ingezet? 

 Loopt de ontruiming voorspoedig? 

 Krijg ik een volledige terugkoppeling van bedrijfshulpverleners/medewerkers? 

 Worden de hulpdiensten opgevangen? 

 Worden de hulpdiensten voorzien van de juiste informatie (eventueel 

plattegronden)? 

 Is de begeleiding van de hulpdiensten geregeld? 

 Verloopt de ontruiming van de ESV op de juiste wijze? 

 Zijn betrokken personen ingelicht betreffende de situatie? (Zie bijlage I) 
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10. Taken bedrijfshulpverleners en overig personeel 

De bedrijfshulpverleningsorganisatie van de ESV omvat 2 bedrijfshulpverleners, waarvan 1 

hoofd bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlening bezit bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden ten tijde van een calamiteit/ontruiming. Er dient binnen de ESV te 

allen tijde ten minste 1 bedrijfshulpverlener aanwezig zijn. Wanneer er slechts 1 

bedrijfshulpverlener aanwezig zal zijn, is deze automatisch het hoofd bedrijfshulpverlener.  

 

De bedrijfshulpverleners zijn getraind in EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen), reanimatie, 

BHV-activiteiten en evacuatie van kinderen. Ook kunnen zij eenvoudige handelingen met 

de brandveiligheidsvoorzieningen verrichten.  

 

10.1. Taken bedrijfshulpverlener bij (brand)melding 

Een bedrijfshulpverlener van de ESV: 

 

 Ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar klas via de  voor dit gedeelte 

beschikbare uitgangen (zichtbaar op de vluchtplattegronden); 

 

 Draagt, na beëindiging van de ontruimingstaak, de klas over aan een collega op de 

verzamelplaats; 

Door het hoofd bedrijfshulpverlening zal een medewerker van de ESV worden aangewezen 

om toezicht te houden op de verzamelplaats.  

 

 Begeeft zich na alarmering naar de entree van waar de ontruiming wordt 

gecoördineerd door het hoofd bedrijfshulpverlening;  

Het HBHV coördineert de ontruiming vanuit deze locatie. 

 

 Zorgt voor een visuele herkenning als bedrijfshulpverlener;  

Dit gebeurd middels het dragen van een hesje. 

 

 Sluit inpandige ramen en deuren en controleert het gebouw op achterblijvers; 

 

 Onderhoudt contact met het hoofd bedrijfshulpverlening; 

 

 Volgt te allen tijde taken uit, welke door het hoofd bedrijfshulpverlening of het 

bevoegd gezag de bedrijfshulpverlener worden opgedragen.  

 

 Na uitvoering van de opgedragen werkzaamheden begeeft de bedrijfshulpverlener 

zich naar de verzamelplaats en wacht op verdere instructies.  
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10.2. Taken overige personeel 

Met overige personeel worden personeelsleden bedoeld die geen functie hebben 

betreffende de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Desondanks heeft het overige personeel 

taken in geval van een calamiteit. Deze zijn hieronder vermeld. 

 

Het overige personeel: 

 Treedt handelend op onder leiding van de bedrijfshulpverlening; 

 Leidt kinderen binnen de ESV richting de verzamelplaats; 

 Sluit indien mogelijk deuren en inpandige ramen; 

 Begeeft zich naar de verzamelplaats; 

 Wacht op verdere instructies van het hoofd bedrijfshulpverlening. 
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11. Taken directie 

De directie van de ESV heeft bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wanneer er zich 

binnen de ESV een calamiteit afspeelt. Deze zijn onderstaand beschreven. 

 

De directe van de ESV: 

 Draagt verantwoordelijkheid voor het optreden van de eigen organisatie; 

 Draagt zorg voor het inlichten van familie bij eventuele slachtoffers; 

 Informeert de nieuwsmedia na overleg met de brandweer.  

 

De directe van de ESV draagt zorg voor de naleving van de Nederlandse regelgeving met 

betrekking tot veiligheid. De directie is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het 

gehele personeel bij onderstaande incidenten: 

 Brand; 

 Hulpverlening; 

 Ontruiming. 

 

Tevens is de directie verantwoordelijk voor regelmatige controle van: 

 Blusapparatuur; 

 Installaties;  

 Brandscheidingen en vluchtwegen; 

 De bereikbaarheid van de ESV (te allen tijde). 
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12. Vluchtplattegronden 

De uiteindelijke vluchtplattegronden zijn op A3 formaat geplastificeerd toegevoegd aan dit 

ontruimingsplan. Deze zullen in de ESV worden opgehangen op 6 verschillende locaties, 4 

vluchtplattegronden in het schoolgebouw en 2 plattegronden in het sportgebouw. Hieronder 

zijn de vluchtplattegronden op klein formaat weergegeven.  
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Plattegrond hoofdgebouw 1/4 
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Plattegrond hoofdgebouw 2/4 
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Plattegrond hoofdgebouw 3/4 
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Plattegrond hoofdgebouw 4/4 
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Plattegrond gymzaal 1/2    
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Plattegrond gymzaal 2/2    
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12. Logboek ontruimingsplan 

 

Mutaties Ontruimingsplan 

Datum Reden Omschrijving 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Ontruimingsoefeningen 

Datum Bijzonderheden 
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Bijlage I Bellen bij brand 

 

Intern 

In het geval er zich in de ESV een brand/calamiteit voordoet, dienen onderstaande 

personen worden ingelicht over de ontwikkelingen omtrent de calamiteit. Onderstaande 

personen dienen gebeld te worden in onderstaande volgorde. 

 

1. Dhr. R. Knobbe  (BHV)    06-10848157/053-4336714 
 

2. Dhr. M. Martinez (BHV)   06-10079099/053-7851840 
 

3. Mevr. I. Burghouts (BHV)  06-51116454 

 
4. Mevr. T. Amelink (BHV)  06-38895328 

 
5. Dhr. P. Groot (directeur)  06-42097252/0049-2567-937898 

 
 

 

Externe alarmnummers 

 

Externe hulpverleningsdiensten 

Dienst  Tel. nummer 

Algemeen alarmnummer 112 

Regionale alarmcentrale brandweer 053 455 7830 

Brandweer 053 482 6826 

Politie 0900 8844 

Ambulancedienst Oost 074 256 2222 

 

Nuts bedrijven 

 

Nuts bedrijven 

Dienst  Tel. nummer 

Vitens (watervoorziening) Storingsnummer: 0800 0359 

Klantenservice: 0900 0650 

Eneco (gasvoorziening) 088 895 1111 

DVEP (elektravoorziening) 074 376 6243 

Loohuis Installatiegroep (BMI) 053 461 1508 

 


