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Inleiding 

De werkgever moet zo goed mogelijk zorgen voor de arbeidsomstandigheden, rekening houdend met de stand van 
de wetenschap en professionele dienstverlening, voor zover redelijkerwijs mogelijk. De werkgever heeft ook een 
zorgplicht voor de werknemers Arbowet (artikel 3).  De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor voldoende 
BHV en ontruimingsmogelijkheden bij calamiteiten (artikel 15 en artikel 3.1e)  
 

 

Doel 

Elke werkgever in Nederland is verplicht om voorbereid te zijn op een calamiteit. De werkgever moet schriftelijk 
vastleggen hoe de BHV georganiseerd is en welke maatregelen er zijn genomen om de aanwezige risico's tot het 
minimum te beperken. 
De taken van de BHV'er zijn volgens de Arbowet, artikel 15: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Het 
beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties 
alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.  
 

Eisen BHV 

• De BHV’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHV-taken goed uit te voeren. 

• BHV’ers volgen één keer per jaar een herhalingscursus. 

• Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende afdelingen in het bedrijf. 

• Er moeten altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Ook bij ziekte en vakantie van de BHV’er moet de 
veiligheid gewaarborgd blijven. 

Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er. 

 

  
Afspraken  

• Er zijn altijd voldoende BHV’ers op school aanwezig.  

• De BHV’ers zijn goed verdeeld over de verdiepingen van de school.  

• Er wordt minimaal 3 keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden.  

• Iedere ontruimingsoefening wordt geëvalueerd door de commissie BHV. 

• De commissie BHV volgt ieder jaar een herhalingscursus. 
 
Bij het afgaan van het brandalarm: (personeel) 

• Ramen en deuren sluiten (niet op slot)  

• Computer uit 

• Klassenmap mee 

• Met de kinderen zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde uitgang 

• Verzamelen op het plein en controleren of iedereen er is 

• Laat d.m.v. je kaart zien of je compleet bent of dat je iemand mist (groen/rood)  
  
Bij het afgaan van het brandalarm: (BHV’ers) 

• Irene en Gina nemen de verantwoordelijkheid voor het ontruimen van de peutergang. Op maandagmiddag 
zal Petra dit doen; 

• Petra en Willem zorgen voor de begane grond; 

• Don zorgt dat de gymzaal leeg is; 

• Karin en Isabelle zorgen ervoor dat de 1e etage ontruimd is; 



  

• Bas en Camiel nemen de 2e etage voor hun rekening; 

• Mariska controleert of alle groepen “op groen” staan en dus compleet zijn; 
Rene is aanspreekpunt bij de voordeur en ontvangt de hulpdiensten. 

 

 

Informatie aan de ouders/verzorgers 

Deze kwaliteitskaart is beschikbaar op de website en de ouders worden ingelicht via SchouderCom als er een 

ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden. 

 

Extra informatie   
  

Maand  Activiteit  
Augustus    
September  BHV Ontruiming (aangekondigd)  

  
Oktober    
November    
December  

 

Januari  BHV ontruiming (alleen de BHV’ers zijn op de hoogte) 

Februari  
 

Maart  
 

April  
 

Mei  BHV ontruiming (onaangekondigd)  
  

Juni  
 

Juli  
 

  
 

 

 


