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Bedrijfshulpverlener: 

De bedrijfshulpverlener (verder te lezen als BHV-er) verleend hulp bij ongewenste gebeurtenissen binnen de organisatie, die de 
veiligheid en/of gezondheid van de kinderen, werknemers en andere aanwezigen bedreigen.  
Onder alle BHV-ers is per locatie één hoofd BHV-er (A) en bij grotere locaties zijn er 2 . Deze is/zijn het aanspreekpunt en 
daarnaast ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op het gebied van BHV op zijn/haar locatie. De hoofd-BHV-er kan per 
dag verschillen. Op de groep wordt per dag gekeken wie A en wie B is. Wanneer je alleen op de groep staat ben je altijd B en 
zorg je dat je zo snel mogelijk met de kinderen in veiligheid komt.  
 

Kivido heeft op alle locaties BHV-ers en medewerkers met EHAK. Zonder een geldig EHAK diploma mag je de locatie niet 
openen of sluiten en ook niet alleen in het gebouw werken. Nieuwe medewerkers gaan zo snel mogelijk op training voor BHV 
en EHAK. De BHV-ers gaan 1 x per 2 jaar één dag op herhaling en om het EHAK certificatie geldig te houden, dienen alle 
medewerkers twee jaarlijks een herhaling te volgen van 6 uur. Kivido kiest ervoor om elk jaar een herhaling plaatst te laten 
vinden van 3 uur. Zo blijft men up-to-date. 
Op het ontruimingsplan staat vermeld wat de taken van de BHV-ers (A en/of B) zijn op het moment dat er een calamiteit 
plaatsvindt en er actie ondernomen moet worden.  
 
Let op: 

Wanneer je met z’n tweeën werkt en de ene medewerker gaat met pauze, dan mag hij/zij het gebouw niet verlaten op het 
moment dat er dan verder niemand meer in het gebouw aanwezig is, naast de medewerker die op de groep blijft. Dit heeft te 
maken met het feit dat er afgeweken wordt van de BKR. Op het moment dat er afgeweken wordt, dient er altijd (een volwassen 
persoon) in het gebouw aanwezig te zijn. Wijk je niet af van de BKR, dan mag er alleen gewerkt worden en gaat de 
achterwachtregeling in werking. Je dient wel in het bezit te zijn van een geldig EHAK diploma.  
 
Ontruimingsplan: 

De ontruimingsplannen voldoen aan de normontwerp NEN 8112 en worden jaarlijks geëvalueerd. 
 
Ontruimingsoefeningen: 

De preventiemedewerker geeft jaarlijkse bij de unitmanagers aan dat zij de planning voor de ontruimingsoefeningen zonder 
brandweer maken. De unitmanager organiseert aan de hand van deze planning voor zijn/haar locatie 2x per jaar een 
ontruimingsoefening en vult hierna zelf of de aanwezige pm-er Formulier 13 in per aanwezige groep van die dag. Deze dient 
daarna ingeleverd te worden bij de preventiemedewerker die dit vervolgens digitaal bewaard. 
 
 
ARBO: 

Zie Hoofdstuk 9 Arbozaken in het personeelshandboek 
 
 
Bijlage 1: voorbeeld leeg ontruimingsplan 
 
Ontruimingsplan van een locatie 
 

Algemene gegevens  

Naam organisatie Kivido BV 

Naam locatie  

Adres en plaats  

Telefoon  

Aantal kinderen  

Aantal personeelsleden  

Datum nieuwste versie  

Type gebouw  

Aantal verdiepingen  

Aantal lokalen / ruimten  

Bijzonderheden   

  

Alarmsignaal  

Instructieplek voor BHV-er (binnen)  

Verzamelplaats  
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Waar hangen de BHV hesjes  

Gas en elektra 
Beschrijf hier specifiek waar je dit kunt vinden en of er bijv. een sleutel voor nodig is om een deur 
te openen etc.  

Hoofdschakelaar elektriciteit bevindt zich  

Hoofd gaskraan bevindt zich  

Hoofd waterkraan bevindt zich  

  

Taak A, Brandmelding / instructies Er wordt brand gemeld 

Noteer hieronder hoe de taken A en B 
verdeeld zijn op de dag: 

Trek je BHV vestje aan 

 Verzamel zoveel mogelijk gegevens over de brand 

 Waarschuw telefonisch 112 de alarmcentrale van de brandweer 

DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID EN 
DIE VAN COLLEGA’S/KINDEREN.  

Geef direct signaal tot ontruiming, waarschuw je collega’s en eventuele andere personen in het 
gebouw, indien aanwezig, sla alarm via brand meld installatie. Het lokaal / gebouw wordt 
ontruimd. 

 
Onderzoek gebouw op achtergebleven personen voor zover mogelijk! Denk aan eigen 
veiligheid 

 Sluit hoofdafsluiter gas af (zie plattegrond) waar mogelijk en nodig 

 Sluit ramen en deuren op de weg naar buiten en bij gaslucht alles open 

 Vang de brandweer buiten op en informeer deze 

 Verzamel gegevens over aanwezige kinderen bij collega’s en geef deze door aan de brandweer 

Taak B, Overige medewerkers Pak de locatie informatiemap, pen en presentielijst 

 Breng de kinderen naar de verzamelplaats 

 Controleer of alle kinderen aanwezig zijn 

 Meld vermiste kinderen via de BHV-er bij de brandweer 

 Alle tassen en jassen worden achtergelaten 

 Blijf zoveel mogelijk op een vaste plaats! 

  

Blus instructies (indien mogelijk!!) Noteer hier welke blusproducten jullie op de locatie hebben en wat je ermee kan blussen. 

  

  

  

  

 
 
Je eigen veiligheid en de veiligheid van de kinderen staan altijd voorop! Zorg dat je zo snel mogelijk uit het gebouw komt en 
naar de afgesproken plek gaat. Geef de brandweer zoveel mogelijk informatie en geef duidelijk aan of je al je kinderen buiten 
hebt verzameld!  


