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Module: Blusmiddelen
Scenario 1

Kans

Ernst

Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct
bruikbaar
Maatregelen

Actie?

Vraag uw medewerkers eens waar de brandblussers en blusdekens hangen. U zult versteld staan van het
aantal mensen dat geen antwoord heeft

Is genomen

Zorg dat de brandblusmiddelen altijd per direct bruikbaar zijn. En zorg dat ze goed zichtbaar en bereikbaar
zijn, ook voor bezoekers

Is genomen

Is deze maatregel
schriftelijk vastgelegd?

Nee

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Zorg dat de brandblusmiddelen altijd per direct bruikbaar zijn. En Is genomen
zorg dat ze goed zichtbaar en bereikbaar zijn, ook voor bezoekers
Deadline:

31-1-2018

Verantwoordelijke:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Het risico wordt aanvaard:

De brandblussers zijn duidelijk te zien en de BHV-er weten hoe deze gebruikt moeten
worden

Scenario 2

Kans

Ernst

De blusmiddelen worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd
Maatregelen

Actie?

Laat uw blusmiddelen periodiek controleren door een erkend onderhoudsdeskundige. Slanghaspels kunnen
ook door u zelf op hun werking getest worden, toch is af en toe een deskundig oog noodzakelijk

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Jaarlijks komt een erkend onderhoudsbedrijf de brandblusser controleren en/of vervangen

Scenario 3

Kans

Ernst

Er zijn voldoende blusmiddelen (blusdekens, brandslanghaspels en/of draagbare
blustoestellen) aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden
Maatregelen

Actie?

Om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden moeten er voldoende blusmiddelen (blusdekens,
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Is genomen

brandslanghaspels en/of draagbare blustoestellen) aanwezig zijn
In principe moeten alle plaatsen in het gebouw met een slanghaspel te bereiken zijn

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Wij kunnen met beide brandblussers in elke ruimte komen, de brandblussers zijn draagbaar
en zitten niet vast.

Module: Blussen
Scenario 1

Kans

Ernst

Alle medewerkers weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding van) personen
brand vat
Maatregelen

Actie?

Leer uw medewerkers hoe ze moeten handelen wanneer (kleding van) personen brand vat. Gebruik de
brandwondenwijzer

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Op iedere groep staat een BHV-er die weet hoe te handelen.

Module: Brand melden
Scenario 1

Kans

Ernst

Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor aangewezen
plaats
Maatregelen

Actie?

Geef iemand de taak om de brandweer op te vangen en van de juiste informatie te voorzien
Is deze maatregel
schriftelijk vastgelegd?

Is genomen

Nee

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Geef iemand de taak om de brandweer op te vangen en van de
juiste informatie te voorzien

Verantwoordelijke:

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Algemeen Meerlnest Voorweg

Het kan beter zijn de brandweer op een andere plek dan bij de hoofdingang op te vangen,
wij zorgen dat de brandweer en de medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Dit is
opgenomen in het ontruimingsplan.
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Scenario 2

Kans

Ernst

U bent verzekerd van een snelle brandmelding aan de brandweer
Maatregelen

Actie?

Een snelle melding en daarmee snel optreden van de brandweer is de zekerste manier om een brand
beheersbaar te houden en de veiligheid van het publiek zo goed mogelijk te garanderen

Is genomen

Indien brand in uw gebouw niet snel ontdekt kan worden, zorg dan voor een automatische
brandmeldinginstallatie

n.v.t.

Deadline:
Verantwoordelijke:

Het risico wordt aanvaard:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Wij hebben geen automatische brandmeldingsinstallatie, de ruimte is zeer overzichtelijk,
een brand is snel gezien.
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Module: Inrichting
Scenario 1

Kans

Ernst

Als er plafondbekleding van textiel aanwezig is, is deze op de juiste manier opgehangen.
Maatregelen

Niet van toepassing:

Actie?

Er is in de ruimte geen plafondbekleding van textiel aanwezig.

Scenario 2

Kans

Ernst

De aanwezige stoffering en versiering zijn moeilijk brandbaar en druppelen niet bij brand.
Maatregelen

Het risico wordt aanvaard:

Actie?

in de ruimte zijn alleen (rol)gordijnen aanwezig.

Scenario 3

Kans

Ernst

De gordijnen voor deuren in vluchtroutes zijn zodanig aangebracht dat deze met de
deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen.
Maatregelen

Niet van toepassing:

Actie?

Er hangen geen gordijnen voor deuren

Scenario 4

Kans

Ernst

De vloer- en trapbedekkingen zijn zodanig gelegd dat valpartijen als gevolg van
verschuiven, omkrullen of oprollen voorkomen worden.
Maatregelen

Actie?

Vloer- en trapbedekking moet zodanig zijn gelegd dat valpartijen als gevolg van verschuiven, omkrullen of
oprollen voorkomen worden.

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Trapbekleding ligt vast en kan nergens verschuiven, omkrullen of oprollen

Scenario 5

Kans

Ernst

De vluchtroute is vrij van opslag en obstakels.
Maatregelen

Actie?

Zorg dat de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen
en vluchtwegen (ook buiten) vrij zijn van opslag en obstakels.

Is genomen

Probeer vluchtwegen zoveel mogelijk bij het normale verkeer te betrekken, ze blijven dan automatisch vrij
van obstakels.

Is genomen

Controleer regelmatig of er ook een rolstoel of een verrijdbaar bedje door naar buiten kan.

Is genomen

Het risico wordt aanvaard:

De ingang is voorzien van dubbel opslaande deuren waardoor breder materieel zonder
probleem naar buiten kan.
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Scenario 6

Kans

Ernst

Alle deuren in de vluchtroute draaien met de vluchtrichting mee.
Maatregelen

Actie?

Zorg ervoor dat alle deuren in de vluchtroute met de vluchtrichting meedraaien.

Scenario 7

Is genomen

Kans

Ernst

Alle nooddeuren zijn voorzien van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.
Maatregelen

Actie?

Voorzie alle nooddeuren van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.

Verantwoordelijke:

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Algemeen Meerlnest Voorweg

1 ruimte met 2 voor de handliggende vluchtroutes

Scenario 8

Kans

Ernst

Het brandgevaar van oud / los papier (bij kopieermachines, opslag overtollige emballage)
is voldoende ingeperkt.
Maatregelen

Actie?

Zorg voor een ordentelijke, zo compact mogelijke opslag en beperk de opslag door een frequente afvoer van Is genomen
deze zeer brandbare materialen.
Gebruik zoveel mogelijk onbrandbare containers.

Is genomen

Wijs een personeelslid aan dat zorg moet dragen voor de orde en netheid in de betreffende ruimten en voor
de afvoer van het papier / de emballage.

Is genomen

Het risico wordt aanvaard:

Het papier wordt op een vaste plek opgeslagen in een afgesloten kast.

Scenario 9

Kans

Ernst

Kabels en snoeren zijn in geval deze over de vloer lopen goed vastgeplakt om struikelen
of vallen te voorkomen.
Maatregelen

Niet van toepassing:

Actie?

Er lopen geen snoeren of kabels over de vloer.

Scenario 10

Kans

Ernst

Voor het opblazen van ballonnen worden onbrandbare gassen gebruikt.
Maatregelen

Niet van toepassing:

Actie?

Ballonnen worden alleen met lucht opgeblazen.
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Module: Instructie medewerkers
Scenario 1

Kans

Ernst

Alle medewerkers kennen de procedures, instructies en taken, zowel wat betreft
onderhoud en controles, als bij calamiteiten.
Maatregelen

Actie?

Denk aan het aanwijzen van iemand die de brand meldt aan de brandweer. Zorg voor vervangers bij
afwezigheid (vakantieperiode of ziekte).

Is genomen

Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de procedures, instructies en taken, zowel wat betreft
onderhoud en controles, als bij calamiteiten. Leg uit waarom dingen moeten gaan zoals de regels ze
voorschrijven.

Is genomen

Wijs taken toe en stel huisregels op waar iedereen van op de hoogte is.

Is genomen

Is deze maatregel
schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

Calamiteitenplan / Ontruimingsplan

Het risico wordt aanvaard:

Iedereen is op de hoogte. Er wordt met een klein team gewerkt en er is veel overleg.
Controles worden jaarlijks door de brandweer uitgevoerd.

Scenario 2

Kans

Ernst

De brandveiligheidsinstructies zijn op goed zichtbare plaatsen opgehangen.
Maatregelen

Actie?

Zorg dat de brandveiligheidsinstructies op goed zichtbare plaatsen opgehangen zijn. Hang de instructies
bijvoorbeeld bij de blusmiddelen.

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

De vluchtrouteaanduiding en ontruimingsplan hangen bij de voor en achteruitgang in de
ruimte

Scenario 3

Kans

Ernst

De instructie aan de medewerkers wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar)
herhaald.
Maatregelen

Actie?

Herhaal de instructie aan de medewerkers ten minste eenmaal per jaar.

Is genomen

Zorg ook dat uitzendkrachten en andere tijdelijke medewerkers hun taken bij brand kennen.

Is genomen

Het risico wordt aanvaard:

Er worden regelmatig brandoefeningen gedaan met de kinderen.
En BHV-er worden bijgeschoold.

Scenario 4

Kans

Ernst

Er is extra aandacht voor de brandveiligheid bij een bijzonder evenement, bijvoorbeeld
een feest.
Maatregelen

Niet van toepassing:

Actie?

Er worden geen bijzondere evenementen in het gebouw gehouden.
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Scenario 5

Kans

Ernst

Het afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar
materiaal.
Maatregelen

Het risico wordt aanvaard:

Actie?

Er is toezicht op de afvalbakken tijdens de aanwezigheid van personeel en kinderen.

Scenario 6

Kans

Ernst

Ouders en (oudere) kinderen worden regelmatig (tenminste één maal per jaar)
geïnformeerd over de activiteiten ten aanzien van brandveiligheid op de
kinderopvanglocatie.
Maatregelen

Het risico wordt aanvaard:

Actie?

Risico inventarisaties e.a. documenten rondom (brand)veiligheid zijn te lezen op onze
website.
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Module: Ontruimen
Scenario 1

Kans

Ernst

Uw organisatie beschikt over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan.
Maatregelen

Actie?

Stel een ontruimingsplan op en informeer bij de plaatselijke brandweer of zij dit willen goedkeuren.
Is deze maatregel
schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

protocol Veiligheid

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

De brandweer controleert jaarlijks de lokatie en bijbehorend vluchtplan.

Scenario 2

Kans

Ernst

Het ontruimingsplan wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) geactualiseerd.
Maatregelen

Actie?

Zorg dat uw ontruimingsplan actueel is. Na iedere aanpassing van (het gebruik van) het gebouw is
actualisatie van het ontruimingsplan noodzakelijk.
Is deze maatregel
schriftelijk vastgelegd?

Nee

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Zorg dat uw ontruimingsplan actueel is. Na iedere aanpassing
van (het gebruik van) het gebouw is actualisatie van het ontruimingsplan noodzakelijk.

Verantwoordelijke:

Het risico wordt aanvaard:

Is genomen

Is genomen

Algemeen Meerlnest Voorweg

Het ontruimingsplan wordt jaarlijks gecontroleerd en eventueel aangepast.

Scenario 3

Kans

Ernst

Er wordt regelmatig (ten minste éénmaal per jaar) een ontruimingsoefening gehouden.
Maatregelen

Het risico wordt aanvaard:

Actie?

Regelmatig worden er brandontruimingsoefeningen met de groep gedaan.

Scenario 4

Kans

Ernst

Het ontruimingsplan is op een centrale plaats aanwezig.
Maatregelen

Actie?

Hang het ontruimingsplan op een centrale plaatst (bijvoorbeeld bij de ingang van het pand).

Scenario 5

Is genomen

Kans

Ernst

Er is bekend wie, wanneer dat nodig is, de ontruiming opstart.
Maatregelen

Actie?
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Het risico wordt aanvaard:

Er wordt met 2 medewerkers op de groep gewerkt die weten hoe te handelen in
noodsituaties.
De BHV-er zal hierin de leidende rol nemen.

Scenario 6

Kans

Ernst

De nooduitgangen zijn tijdens de openstelling van het gebouw altijd bruikbaar.
Maatregelen

Actie?

Zorg dat gedurende de openstelling de nooddeuren altijd direct en zonder gebruik van een sleutel kunnen
worden geopend.

Is genomen

Plaats nooit stoelen, tafels of andere obstakels voor of in de buurt van een nooduitgang.

Is genomen

Als u inbraak- en/of uitbraakwerende middelen laat aanbrengen, let er dan op dat uw nooduitgangen nog
steeds functioneren.

Is genomen
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Module: Ontstekingsbronnen
Scenario 1

Kans

Ernst

(Plafond)versiering hangt minimaal 2,50 meter boven de vloer.
Maatregelen

Het risico wordt aanvaard:

Actie?

Er komen geen onbekende bezoekers in het pand.

Scenario 2

Kans

Ernst

Er is overal voldoende afstand tussen brandbare materialen en ontstekingsbronnen.
Maatregelen

Actie?

Zorg overal voor voldoende afstand tussen brandbare materialen (stoffering, versiering etc.) en
ontstekingsbronnen.

Is genomen

Check zelf de temperatuur van brandbare materialen in de buurt van een warmtebron. Als het erg heet
aanvoelt, dan is de kans op brand groot.

Is genomen

Gebruik daarom alleen moeilijk brandbare materialen in de buurt van warmtebronnen.

Is genomen

Het risico wordt aanvaard:

Warmtebronnen zijn afgeschermd d.m.v. koven of deuren/kasten.

Scenario 3

Kans

Ernst

Er zijn alleen onbrandbare materialen in de meterkast en stookruimte opgeslagen.
Maatregelen

Actie?

In de buurt van potentiële ontstekingsbronnen (ook: gasgeisers en –boilers en diverse
verwarmingsapparaten) moeten brandbare materialen vermeden worden.

Is genomen

Scenario 4

Kans

Ernst

Gordijnen en andere verticale stofferingen hangen minimaal 10 centimeter boven de vloer.
Maatregelen

Actie?

Zelfs in ruimten waar niet gerookt mag worden is het niet ondenkbaar dat mensen stiekem brandende
Is genomen
peuken weggooien. Zorg er daarom voor dat gordijnen en verticale stofferingen geen vlam kunnen vatten en
hang ze minimaal 10 cm boven de vloer.

Het risico wordt aanvaard:

Er mag absoluut niet gerookt worden in de ruimte. Rolgordijnen hangen hoog.

Scenario 5

Kans

Ernst

Er wordt geen open vuur (kaarsen, waxinelichtjes) gebruikt.
Maatregelen

Het risico wordt aanvaard:

Actie?

De waxinelichtjes worden alleen tijdens verjaardagen gebruikt en altijd onder toezicht van
de pedagogisch medewerker. De veiligheidsregels in achtnemend.
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Module: Risico & Verzekering
Scenario 1

Kans

Ernst

De brandverzekering is goed afgestemd op de te verwachten schade en financiële
gevolgen.
Maatregelen

Actie?

Zorg dat u goed verzekerd bent. Denk ook aan bedrijfsschade (tijdelijke sluiting) en aansprakelijkheid voor
schade en letsel aan de gebruikers van uw pand.

Het risico wordt aanvaard:

Dit gebouw is van de gemeente. Wij zijn hiervoor verzekerd.

Te nemen acties:
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Is genomen

Actie plan:
Indien brand in uw gebouw niet snel ontdekt kan worden, zorg dan voor een automatische
brandmeldinginstallatie
Hoort bij module:

Brand melden

Hoort bij scenario:

U bent verzekerd van een snelle brandmelding aan de brandweer

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Deadline:

n.v.t.

Voorzie alle nooddeuren van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.
Hoort bij module:

Inrichting

Hoort bij scenario:

Alle nooddeuren zijn voorzien van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'.

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Deadline:

Actie voltooid

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Zorg dat de brandblusmiddelen altijd per direct bruikbaar zijn.
En zorg dat ze goed zichtbaar en bereikbaar zijn, ook voor bezoekers
Hoort bij module:

Blusmiddelen

Hoort bij scenario:

Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en
direct bruikbaar

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Deadline:

31-3-2014

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Geef iemand de taak om de brandweer op te vangen en van de
juiste informatie te voorzien
Hoort bij module:

Brand melden

Hoort bij scenario:

Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor aangewezen
plaats

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Deadline:

Actie voltooid

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Zorg dat uw ontruimingsplan actueel is. Na iedere aanpassing
van (het gebruik van) het gebouw is actualisatie van het ontruimingsplan noodzakelijk.
Hoort bij module:

Ontruimen

Hoort bij scenario:

Het ontruimingsplan wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) geactualiseerd.

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Algemeen Meerlnest Voorweg

Deadline:

Actie voltooid

12 of 13

13 of 13

