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1. Inleiding

In ieder gebouw, dus ook voor de gebouwen op de Campus van de internationale school Eindhoven, kunnen zich
situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat alle aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.

Deze situatie kan zich voordoen bij;

● Brand;
● Wateroverlast;
● Stormschade;
● Bommelding;
● Agressie / geweld / gijzeling;
● Gaslekkage;
● Opdracht van bevoegd gezag;
● Of andere voorkomende gevallen.

Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. Voorwaarde voor
een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van het gebouw bekend moet zijn.

Door instructie en minimaal een jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo
nodig worden bijgesteld.

Toelichting

I. Van het ontruimingsplan moeten alle medewerkers kennis genomen hebben.
II. Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverlenings team moeten het ontruimingsplan goed

kennen.
III. Alle studenten, medewerkers, stagiaires en bezoekers moeten opdrachten en aanwijzingen van het

bedrijfs hulpverleningsteam opvolgen.
IV. In situaties waarin niet is voorzien zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld.
V. De opleidingsdirectie is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw volgens

de Arbowet.

Exoneratieclausule:

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze uitgave is besteed, sluit ISE aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of letsel, door

welke oorzaak ook ontstaan, die zou kunnen voortvloeien uit enige omissie die in deze uitgave zou kunnen voorkomen, dan wel die met het

gebruikmaken van deze uitgave in enigerlei verband staat.
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2. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens

2.1 Gegevens van de gebouwen

functie Schoolgebouw (Basis- en voortgezet onderwijs),
kinderopvang, buitenschoolse opvang en sport

Aantal gebouwen 9 vast, 1 tijdelijke noodunit, 1 onderkeldering

Bouwlagen per gebouw

Ruimtes met gevaarlijke stoffen STAG 0.08 (Opslag chemicaliën tbv
Natuur-/scheikunde

Ruimte hoofdafsluiters ( gas / elektra / water) GAS: BUITEN NAAST FOX GEBOUW
WATER: IN PUT VOOR FOX GEBOUW
ELEKTRA: IN HVK (Hoofdverdeelkast) nabij
fietsenstalling
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Openingstijden 07.00 -19.00 uur

Aantal aanwezigen dag ISE:
Van 8.30 tot 16.15 uur maximaal 1400 kinderen van 4-18 jaar en
maximaal 270 medewerkers. Medewerkers aanwezig tot uiterlijk
19.00 uur. Kinderen en medewerkers niet aanwezig tijdens
schoolvakanties.

International Childcare Columbus:
Van 7.30-18.30 uur maximaal 60 kinderen van 0-4 (kinderopvang),
maximaal 60 kinderen van 3-4 (nursery) en maximaal 20 volwassen.
Van 15.30 tot 19.00 uur maximaal 80 kinderen van 4-12 jaar (BSO)
en maximaal 15 volwassenen. Tijdens schoolvakanties geopend van
7.30 – 19.00 uur.

Exploitatie bv:
Van 7.00 – 19.00 uur maximaal 20 medewerkers. 52 weken per jaar.

Aantal aanwezigen avond ISE:
Ca. 38 keer per jaar een evenement, tot ca. 23.00 uur. Aantal
aanwezigen variëren.

International Childcare Columbus:
Incidenteel aanwezig, op aanvraag.

Exploitatie bv:
Commerciële verhuur van de gebouwen en het terrein. M.u.v.
evenementen tot uiterlijk 1.00 uur.
Aantal aanwezigen variëren.

2.2 Aanwezige installaties in het gebouw

Type installatie Ja / Nee Verantwoordelijk dagelijks beheer van de installatie
brandmeldinstallatie Ja Yask/Strukton/Mansveld
Handbrandmelders Ja Yask/Strukton
rookmelders Ja Yask/Strukton
Brandslanghaspels Ja Strukton
blusmiddelen Ja Strukton
brandmeldcentrale Ja Mansveld
Ontruimingsinstallatie Ja Mansveld
Brandweer sleutelkluis Ja Yask/Strukton
Portofoon installatie Ja Yask/ISE/Smelt
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● Ontruimingsinstallatie: aanwezig per gebouw en overkoepelend in gebouw X ( Owl) voor centrale
alarmering. Op iedere verdieping uitgevoerd met handbrandmelders en rookmelders welke zijn gekoppeld
aan de brandmeldinstallatie.

● Rookmelders zijn doorgeschakeld naar een Particuliere Alarm Centrale (MPL), niet naar de brandweer.
● Handbrandmelders zijn niet doorgeschakeld naar de brandweer.
● Aan de handbrandmelders en rookmelders is direct het ontruimingsalarm gekoppeld.
● Bij brandmeldingen kunnen de gebouwen afzonderlijk, als ook de gehele campus worden ontruimd.

2.3 bedrijfshulpverleningsorganisatie

Tijdens de reguliere openingstijden, maar ook tijdens activiteiten buiten de reguliere openingstijden, dienen er
voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn voor:

● Het verlenen van eerste hulp
● Het blussen van een beginnende brand
● Het ontruimen van het gebouw
● Het communiceren met de externe hulpdiensten

Hiervoor dient er tijdens openingstijden een BHV-ploeg paraat te zijn, met onder meer een Ploegleider BHV, die de
operationele leiding heeft. Deze stelt bij een ontruiming zo spoedig mogelijk een verzamelplaats coördinator aan.

De BHV-organisatie wordt bij een ontruiming gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Bij een ontruiming
ondersteunt het overige personeel de BHV-organisatie. De BHV-er is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn
of haar groep leerlingen. Hij of zij fungeert in eerste instantie dus als ontruimer totdat de groep is overgedragen.

De BHV’ers melden zich bij de ploegleider BHV op de centrale post voor nadere opdrachten. De centrale post is
buiten voor de receptie (OWL gebouw, zie bijlage 2).
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3. Alarmeringsprocedure

3.1 Alarmeringsprocedure intern

Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de
bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt;

1. Bij constatering van een calamiteit moet u dit melden:
● Bel de receptie (3112) en vermeldt uw naam, aard van het incident met eventuele bijzonderheden en of

er slachtoffers zijn, waar en hoeveel.
● Activeer de handbrand-/ontruimingsmelder bij dreigend gevaar. Deze melding gaat door naar de

brandmeldcentrale in uw gebouw. De brandmeldcentrale stuurt diverse voorzieningen aan en alle
aanwezigen in het gebouw worden gewaarschuwd inclusief de BHV-organisatie. Zij zullen verder actie
ondernemen om de calamiteit te beheersen. Melding naar hulpdiensten zal via de BHV-organisatie
worden gedaan.

2. Na het activeren van de handbrand-/ontruimingsmelder worden alle aanwezigen in het gebouw
gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Slow-whoop
signaal. Dit is een herhalend, oplopend signaal met verschillende toonhoogtes gecombineerd met gesproken
instructies in zowel Nederlands als Engels.

3. Bij een automatische brandmelding door rookmelders worden eveneens alle aanwezigen in het gebouw
inclusief de BHV-organisatie gewaarschuwd. Deze melding gaat door naar de brandmeldcentrale in uw
gebouw. De brandmeldcentrale stuurt diverse voorzieningen aan en alle aanwezigen in het gebouw worden
gewaarschuwd inclusief de BHV-organisatie. Tevens wordt de melding doorgezet naar de particuliere alarm
centrale. Zij nemen direct contact op met de receptie. Indien ze geen contact kunnen krijgen maken ze melding
bij het landelijke alarmnummer. De BHV-organisatie onderneemt actie om de calamiteit te beheersen. Melding
naar hulpdiensten zal via de BHV-organisatie worden gedaan.

3.2 Alarmeringsprocedure extern

Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. De BHV-organisatie voert, na de melding
door slow whoop een verkenning uit en belt bij ernstige dreiging het landelijke alarmnummer 112. U BELT NIET
ZELF HET ALARMNUMMER! De meldkamer vraagt als eerste of het gaat om politie, brandweer of ambulance. Aan
de betreffende centralist moet worden verteld:

● Naam van de melder;
● Naam en adres van het gebouw / plek van de calamiteit;
● Instructies naar de gewenste ingang van het terrein;
● Aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
● Of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel.

Ontruiming vangt altijd aan in het gebouw waar het slow whoop signaal af gaat. Tot overgaan van ontruiming van
meerdere gebouwen of algehele ontruiming wordt besloten door de ploegleider.
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3.3 Procedure verzamelplaats

Op de verzamelplaats wordt aanwezigheid geïnventariseerd.

Secondary en primary maken gebruik van de telling op de verzamelplaats. De desbetreffende leerkrachten /
begeleiders verifiëren de leerlingenlijsten/aanwezigen en laten door middel van een rode of groene kaart weten of
iedereen aanwezig is.

Groen betekent dat de desbetreffende klas/groep compleet is.
Rood betekent dat de desbetreffende klas/groep niet compleet is.

Indien de rode kaart opgestoken wordt gaat de verzamelplaats coördinator naar de leerkracht / begeleider om te
informeren om hoeveel kinderen en wie het gaat.

Bij vermissing van personen wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan de verzamelplaats coördinator en deze
rapporteert dit aan de ploegleider.

VERZAMELPLAATS - ZIE BIJLAGE 2
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3.4 Stroomschema alarmering
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4. Rollen en taken BHV-organisatie (Engelse benamingen toegevoegd in cursief)

4.1 Rollen in de BHV-organisatie

De BHV-organisatie kent verschillende rollen. Onderstaande functionarissen dienen bij het alarmeringssignaal
stand-by te staan om te worden ingezet.

Ploegleider (Team leader) De ploegleider heeft de leiding over de ontruiming
en verkenning en stuurt de BHV organisatie aan

BHV’er (First response officer) De BHV’er kan worden ingezet als verkenner,
ontruimer of verzamelplaats coördinator

Verkenner (Scout) Minimaal 2 personen die door de ploegleider
worden aangewezen om de oorzaak te achterhalen
en inschatting te maken van de ernst en eventueel
EHBO te verlenen

Verzamelplaats coördinator
(Assembly place coordinator)

Deze persoon coördineert de verzamelplaats en staat
in nauw contact met ploegleider

Opvanger externe diensten Deze persoon zorgt voor opvang en begeleiding van
externe diensten

Ontruimer / docent
(Evacuator / teacher)

Ontruimers begeleiden gasten en/of leerlingen via de
kortste veilige route naar de verzamelplaats

Telefonist / receptionist
(Operator / receptionist)

De telefonist(e) / receptionist(e) van dienst zorgt
voor communicatie tussen de ploegleider en het
landelijk alarmnummer en/of de particuliere alarm
centrale

Ploegleider kan opschalen naar:

Ontruimingsleiding (Management / Directie)
Evacuation leadership (Management / Board)

Deze rol is toebedeeld aan (iemand van) de directie.
De ploegleider BHV rapporteert en adviseert de
ontruimingsleiding

Ontruimingsleiding kan opschalen naar:

Crisisteam
(Crisis team)

Voorzitter cvb, opleidingsdirecteur, stafmedewerker
communicatie, facilitair beheerder, notulist)
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4.2 Taken in de BHV-organisatie

Taken ontruimingsleiding

- Deze rol is toebedeeld aan iemand van de directie. De ploegleider BHV rapporteert en adviseert de
ontruimingsleiding.

- Heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming / calamiteit.
- Draagt zorg voor het inlichten van de familie van eventuele slachtoffers.
- Informeert de nieuwsmedia ( in overleg met de hulpdiensten).
- De ontruimingsleiding is verantwoordelijk voor het indien nodig opschalen naar het crisisteam indien de

calamiteit niet is afgedaan na ontruiming.

Taken ploegleider bij een melding via telefoniste

- Doet navraag bij de telefoniste en stelt zich nauwkeurig op de hoogte van de aard en de plaats van de
calamiteit.

- Besluit tot een gehele of gedeeltelijke ontruiming.
- Schakelt indien nodig het centrale alarm in.
- Geeft leiding aan het ontruimingsproces.
- Stuurt alle hulpverleners aan door omschreven opdrachten en instructies en zorg dat alle taken zijn belegd.

Taken ploegleider bij een melding middels handbrand of rookmelder

- Wordt geïnformeerd over de melding op het paneel van de BMI.
- Stuurt alle hulpverleners aan door omschreven opdrachten en instructies en zorg dat alle taken zijn belegd.
- Geeft leiding aan het ontruimingsproces.

Taken telefonist/receptionist (of daar waar de melding binnenkomt)

- Neem de melding aan en noteer het tijdstip en de gegevens van de melder.
- Maak, indien het een bommelding betreft, zo mogelijk gebruik van het formulier bommelding.
- Meld het incident bij de ploegleider.
- Zorg dat er onmiddellijk een buitenlijn vrij is om te kunnen bellen.
- Bel als de ploegleider dat opdraagt, het externe alarmnummer (112) en vraag om assistentie van brandweer,

politie en/of de ambulancedienst;

o Geeft de situatie door: in welk deel van het gebouw of etage de calamiteit is, of er een ontruiming is
gestart en of er gewonden of  bewustelozen zijn.

o Geeft aan waar de externe diensten bij het gebouw worden opgewacht. (Zie bijlage ) 3 - Aanrijroutes
hulpdiensten)

o Geeft aan de ploegleider door dat zijn opdracht is uitgevoerd en welke afspraken er zijn gemaakt met de
externe diensten.

o Laat geen ouders of bezoekers meer toe.
o Blijft “stand-by” aan de telefoon en volgt verdere instructies van de ploegleider op.

Taken BHV’er

- Meldt zich, na het afgaan van het slow whoop signaal of na een oproep van de ploegleider over de intercom,
bij de receptie (buiten voor de receptie OWL). Ook als er in uw gebouw geen alarm is!

- Gaat naar de plaats die u door de ploegleider wordt toegewezen om de u opgedragen taak te vervullen.
- Let daarbij op zijn/haar eigen veiligheid:

o Betreedt geen ruimte waar rook hangt.
o Is voorzichtig met deuren waarachter brand wordt vermoed.
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- Meldt middels de portofoon dat hij/zij op de toegewezen plek is gearriveerd.
- Voert reddingswerkzaamheden uit.
- Verleent EHBO en brengt gewonden in veiligheid.
- Vraagt indien noodzakelijk om assistentie.
- Meldt de ploegleider wanneer de situatie onder controle is en volgt verdere instructies op.

Taken opvanger externe diensten;

- Draagt zorg voor het opvangen van de externe diensten (Brandweer, Ambulancedienst en/of Politie) op de
afgesproken plaats.

- Meldt de ploegleider welke dienst is aangekomen en het tijdstip van aankomst.
- Begeleidt de diensten naar de plaats van de calamiteit.
- Meldt de ploegleider wanneer zijn/haar taak is uitgevoerd.
- Volgt verdere instructies van de ploegleider op.

Taken ontruimer / docent

- Ontruimers begeleiden gasten en/of leerlingen via de kortste veilige route naar de verzamelplaats.
- Volgt verdere instructies van de BHV’ers.
- Telt het aantal leerlingen dat zich in diens lokaal bevindt.
- Brengt de leerlingen naar de verzamelplaats.
- Geeft eventuele vermisten door volgens de instructies in de ontruimingsprocedure.
- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.
- Wacht nadere instructies van de verzamelplaats coördinator af.

Taken school office medewerkers;

- Verzamelt de klassenlijsten in de BHV kast beneden in OWL
- Verzamelt de absentie- en bezoekerslijsten bij de receptie
- Brengt deze naar de verzamelplaats
- Wacht nadere instructies van de verzamelplaats coördinator af

Taken verzamelplaats coördinator

- Begeeft zich na het ontruimingssignaal naar de verzamelplaats.
- Neemt een portofoon mee.
- Houdt toezicht op de gang van zaken op de verzamelplaatsen.
- Houdt de ploegleider op de hoogte van de gang van zaken op de verzamelplaats.

Taken verkenner ( Alleen toe te kennen aan BHV’ers)

- Gaat in opdracht van de ploegleider met minimaal nog 1 verkenner naar de aangewezen plaats.
- Neemt een portofoon en een handbrandblusser mee. (Brandblusser aanwezig bij ingang elk gebouw)
- Verkent de situatie ter plekke.
- Rapporteert zo spoedig mogelijk zijn/haar bevindingen aan de ploegleider.
- Volgt verdere instructies van de ploegleider op.

Taken Directie ( of plaatsvervanging)

- Gaat na een oproep door ploegleider en/of ontruimingsalarm naar de centrale BHV post.
- De directie (of plaatsvervanging) heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming.
- Draagt verantwoordelijkheid voor optreden van eigen organisatie.
- Draagt zorg voor inlichten van de familie van eventuele slachtoffers.
- Informeert ( in overleg met de hulpdiensten) de eventuele aanwezige nieuwsmedia, ondersteund door de PR

medewerker.
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Bijlagen:

1. Checklist ploegleider
2. Situatietekening met verzamelplaats
3. Aanrijroutes hulpdiensten
4. De ISE Campus en omgeving

ONTRUIMINGSPLAN

Datum:
01-01-2022

Versie:
1.0



Bijlage 1: Checklist ploegleider

Actiepunt Handeling afgehandeld

1 Lees melding BMC af om inschatting van de calamiteit te maken / hoor
melding aan van receptioniste bij interne melding

2 Wijs (minimaal) 2 verkenners aan. Laat ze een brandblusser meenemen

3 Inventariseer omvang van calamiteit, aantal slachtoffers en te nemen
maatregelen

4 De directie en de ploegleider werken vanuit de centrale BHV post (buiten
receptie OWL)

5 De beslissing nemen om een algehele ontruiming in te zetten

6 De ontruimingsploegen in volgorde van ontruiming opdracht geven en laten
afmelden per zone

7 Zet daar waar nodig BHV’ ers in: opvang hulpdiensten / coördinator
verzamelplaats / toezicht nooduitgangen na ontruiming

8 Hulpdiensten ontvangen en voorzien van juiste informatie

9 Blijf beschikbaar voor overleg met professionele hulpdiensten

10 Op aparte checklist,zones, BHV’ers, tijden, enz. bijhouden welke zones zijn
ontruimd

11 Gewonden laten registreren en vastleggen waar ze heen gaan
Lijst voor de EHBO/nurse, meenemen AED

12 Alarmsignaal onderbreken indien gebouw volledig is ontruimd

13 Gebouw vrijgeven (bij inzet hulpdiensten na akkoord bevelvoerder
brandweer)

14 De verzamelplaats coördinator op de hoogte brengen dat het inruimen kan
beginnen

15 Laat in overleg met de directie contact opnemen met familieleden van
slachtoffers

16 Breng indien nodig het crisisteam bijeen
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Bijlage 2: Situatietekening met verzamelplaatsen (A,B & C)
A= Verzamelplaats BHV’ers. B= Verzamelplaats bezoekers. C= Opstel-/verzamelplaats studenten

ONTRUIMINGSPLAN

Datum:
01-01-2022

Versie:
1.0



Bijlage 3: Aanrijroutes hulpdiensten
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Bijlage 4: De ISE Campus en omgeving (Met aanrijroutes ingetekend)
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