
 

 
 

Ontruimingsinstructie (nieuwe) docenten 
 

Ontruiming 
• Docenten beginnen direct na het alarmeringssignaal met ontruimen en gaan samen met de 

leerlingen naar de zgn. Verzamelplaats. Daar controleren zij of alle leerlingen uit hun klas 
aanwezig zijn. Docenten blijven te allen tijde bij hun klas, tijdens de ontruiming en ook op de 
Verzamelplaats! 
Op de Verzamelplaats onderzoeken zij of iedereen van hun klas aanwezig is en geven dat door 
aan de dichtstbijzijnde BHV ‘er. Zij bewaken ook dat de leerlingen minimaal 30 meter afstand 
houden van het gebouw. 
 

• BHV ‘ers, onderwijs ondersteunend personeel en docenten die op dat moment geen les geven 
melden zich bij het alarmeringssignaal direct bij het hoofd BHV. 
 

• Het hoofd BHV verdeelt de taken als volgt: 
- Stuurt BHV ’ers naar de afdelingen om het gebouw te helpen ontruimen. 
- Stuurt BHV ’ers naar de Verzamelplaats waar ze bij de docenten checken of alle leerlingen 

aanwezig zijn. Zij houden ook de mensen bij het gebouw vandaan. 
- Stuurt een BHV-er naar de ingang van het terrein om de hulpdiensten op te vangen en te 

begeleiden naar het incident of de brand. 
 
Signaal veilig 
Het hoofd BHV bepaalt, in samenspraak met de aanwezige hulpdienst(en), wanneer het signaal 
‘Veilig’ gegeven kan worden. Pas na dit signaal mag het gebouw weer betreden worden. De BHV ’ers 
op de Verzamelplaats en de daar aanwezige docenten bewaken dat leerlingen en personeel pas naar 
binnen gaan nadat dit signaal gegeven is. 
 
Ontruimingssignaal 
Een conciërge ontvangt persoonlijk een melding van een calamiteit / brand OF het alarm gaat af 
doordat een brandglas ingedrukt is of de automatische installatie geactiveerd wordt. 
• Conciërge waarschuwt direct het hoofd BHV en die stuurt 2 verkenners (BHV’ers) naar de 

calamiteit/brand voor rapportage over de ernst ervan 
• Het hoofd BHV of de conciërge zet meteen de alarminstallatie aan als die al niet aan staat 
• De verkenners rapporteren direct (bij voorkeur via een portofoon) de stand van zaken aan het 

hoofd BHV en proberen indien mogelijk te blussen 
 

Voor alle duidelijkheid: bij een ontruimingssignaal dienst men direct over te gaan tot ontruimen 
totdat eventueel omgeroepen wordt dat dit niet hoeft en/of het signaal weer uitgezet wordt. 
 
Nieuwe docenten, bij het hoofd BHV (conciërgerie) kunt u het Schoolnoodplan halen met daarin alle 
ontruimingszaken. Verdiep U op de gangen ook in de daar aangegeven Ontruimingsplattegronden en 
bekijk waar de Verzamelplaats zich bevindt om snel en effectief te kunnen ontruimen. 


