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Distributielijst 

1 Veiligheidsregio Haaglanden Afdeling preventie 

2 Gemeente Delft Facilitair 

3 SC Delfland Van Bleyswijckstraat 72 – Directie 

4 SC Delfland Van Bleyswijckstraat 72 – Medewerkers 
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1.3 
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1. Inleiding

Het ontruimingsplan heeft tot doel de hulpverlening bij calamiteiten in of rond het 
schoolgebouw van SC Delfland aan het Bleyswijckstraat 72 te Delft veilig, goed en 
georganiseerd te laten verlopen. 

Het plan welke voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN 8112 beschrijft o.a. de taken en 
bevoegdheden van de interne bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV), maar bevat ook 
instructies voor alle personeelsleden in geval van een calamiteit. Bovendien geeft het een 
beeld van de indeling en het gebruik van het gebouw. Het betreft informatie voor zowel interne 
als externe hulpverleners, waardoor deze in staat worden gesteld snel en adequaat op te 
treden. 

De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie volgens Arbo-wet 
artikel 15. De Hoofd BHV’er, gemandateerd door de directie is verantwoordelijk voor het 
coördineren van acties, die moeten worden ondernomen na een melding van een calamiteit. 

Het is noodzakelijk dat eenieder op de hoogte is van de instructies die voor hem/haar van 
toepassing zijn. De aanwijzingen en de instructies van BHV en externe hulpverleners MOETEN 
te allen tijde worden opgevolgd, ook wanneer het een oefening betreft. 

Bij het beoefenen van het plan in de praktijk is het mogelijk dat aanleiding bestaat om het 
plan aan te passen zodat het “up to date” blijft en zo met de organisatie mee groeit. 

Het voor u liggende plan pretendeert niet in alle gevallen volledig te zijn. Waar niet in is 
voorzien zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. 

Wij vertrouwen op ieders medewerking, indien door de BHV organisatie een beroep op u wordt 
gedaan in het belang van uw veiligheid en die van anderen. 

Namens de directie, 

SC Delfland 
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2. Situatieschets

2.1 Locatie overzicht 

Opvangplaats brandweer 

Hoofdingang SC Delfland 

Verzamelplaats 



Versie 0.1 Ontruimingsplan – Van Bleyswijckstraat 72 te Delft      Pagina | 8 van 28 

3. Gebouw, installatie en organisatiegegevens van de locatie

Naam: Scholencombinatie Delfland 
Adres: Van Bleyswijckstraat 72 te Delft 

2613 RT Delft 
Telefoon: 015 200 00 14 

3.1 Algemene gegevens 

Het betreft een vrijstaand schoolgebouw dat is gelegen in een woonwijk nabij station Delft. Het 
gebouw heeft drie bouwlagen, te weten een begane grond, 1e en 2e verdieping. De 
Scholencombinatie Delfland heeft het gehele schoolgebouw in gebruik.  
Op de begane grond zijn een aantal leslokalen, technieklokalen, meerdere leerpleinen, 
oefenbedrijf verzorging, klein- en grootkeuken, restaurant, fitnessruimte en grote centrale hal.  
Op de eerste verdieping een grote sporthal die tevens onderverhuurd kan worden, berging van 
toestellen, kantine, leerdomein, meerdere leslokalen- en instructieruimten. 
Op de tweede verdieping is de tribune van de sporthal gesitueerd, meerdere leerpleinen, 
docenten- en directiekamer, grote keuken, technieklokaal, spreekkamers en lesruimten.    
In de hoofdentree is de administratie gesitueerd, alweer bezoekers zich kunnen melden en 
men toeziet op de toegangscontrole. Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen voor de deur 
die vooral voor de omwonenden uit de wijk zijn. Het gebouw is grotendeels opgebouwd uit een 
betonnen constructie en voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.  

De Scholencombinatie Delfland is de naam van het samenwerkingsverband en de locatie waar 
de twee scholen een nauwe samenwerking zijn aangaan. Binnen scholencombinatie Delfland 
verzorgen het Christelijk Lyceum Delft (CLD) en het Grotius College (GC) samen vmbo-
opleidingen in de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. De scholen vinden 
elkaar in het standpunt een school te willen zijn waar iedereen met een passend advies 
welkom is. Ouders en leerlingen kunnen kiezen voor het onderwijs dat levensbeschouwelijk het 
best bij hen past: christelijk of openbaar onderwijs. Uitgangspunten zijn: respectvol met elkaar 
omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en aandacht hebben voor elkaar. Dat wil 
scholencombinatie Delfland haar leerlingen graag leren. In de scholencombinatie Delfland is 
een praktijkgericht programma ontwikkeld. De eerste twee leerjaren (onderbouw) maken de 
leerlingen o.a. kennis met de opleidingsprofielen in klas 3 en 4 (bovenbouw).De profielen die 
sc Delfland aanbiedt zijn: 1. Economie en ondernemen (E&O). 2. Horeca, bakkerij en recreatie 
(HBR). 3. Zorg en Welzijn (Z&W). 4. Produceren, Installeren en Energie (PIE). Binnen de 
profielen zijn nog diverse keuzes mogelijk. Zo zijn binnen Z&W specialisaties mogelijk in de 
vorm van keuzedelen richting uiterlijke verzorging (UV), sport, veiligheid en dienstverlening 
(SDV) en verzorging (V).  
De meeste aanwezigen in het gebouw worden doorgaans beschouwd als zelfredzaam. 

3.2 Aanwezigen 

Aantal aanwezigen: 
Aantal bezoekers: 

maximaal 650 aanwezigen 
maximaal 25 tijdelijk aanwezigen  

3.3 Openingstijden 

School openingstijden: 
Toegang bezoekers:  

08:00 – 17:00 uur en de sporthal tot 23:30 uur 
08:00 – 16:30 uur  

3.4 Hoofdingang 

De hoofdingang van de scholencombinatie bevindt zich aan voorzijde van het gebouw (zie 
situatieschets) en is goed bereikbaar voor hulpdiensten. De ingang is gelijk gelegen met 
straatniveau. Bij calamiteiten is de hoofdingang aangewezen als brandweeringang. De 
brandweeringang is voorzien van een sleutelbuis   



Versie 0.1 Ontruimingsplan – Van Bleyswijckstraat 72 te Delft      Pagina | 9 van 28 

Vervolg gebouw, installatie en organisatiegegevens van de locatie 

3.5 Brandmeldcentrale 

Het gebouw heeft een eigen brandmeldcentrale met een hoofdbedienpaneel (tekstpaneel) die 
is geplaatst in de entreehal op de begane grond. Het gebouw is voorzien van 
handbrandmelders in de gangen. Op de centrale is afleesbaar vanaf welke verdieping een 
melding afkomstig. Bij een brandmelding zal automatisch, zonder vertraging, een doormelding 
naar de Particuliere Alarm Centrale (PAC) tot stand komen. Storingen worden eveneens 
doorgemeld naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) van de Gemeente Delft.

 

De brandmeldcentrale heeft de volgende stuurfuncties: 
• Doormelding alarmen en storingen naar Particuliere Alarm Centrale (PAC)
• Activeren slow-whoop ontruimingsalarm in het gehele schoolgebouw (totaalalarm)
• Vrijgeven deurvastzetinrichting (kleefmagneten op standalone rookmelders)
• Vrijgeven van elektrisch vergrendelde vluchtdeuren
• Liften naar hoofdstopplaats, deur open en uitschakelen

3.6 Ontruimingsalarm 

Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie waarvan de bediening op de 
brandmeldcentrale is geplaatst. Vanaf de brandmeldcentrale kan het ontruimingsalarm 
handmatig per verdieping worden geactiveerd. Er is een ontruimingsalarm (slow-whoop) 
aanwezig in het gehele gebouw.  

Luid alarm: 
Het gebouw is voorzien van zogeheten slow-whoop ontruimingsalarm (een van laag naar hoog 
op lopende toon die zich iedere 4 seconden herhaalt). Bij een handbrandmelding zal direct het 
ontruimingsalarm klinken in het gehele gebouw.   

3.7 Bouwkundige voorzieningen 

Bouwkundig zijn een aantal voorzieningen getroffen om uitbreiding van brand te beperken. Het 
gebouw is volgens de normen van het bouwbesluit ingedeeld in brand / rookcompartimenten. 
De brand en rookwerende scheidingen van deze compartimenten zijn in de gangen voorzien 
van brand en rookwerende deuren. Deze deuren moeten altijd gesloten zijn en mogen nooit in 
de geopende stand blijven staan, tenzij deze zijn voorzien van zo genaamde kleefmagneten. 
Hierdoor zal de deur bij een brandmelding vanzelf sluiten en compartimentering tot stand 
brengen. 

3.8 Verzamelplaats 

Bij een ontruiming is de verzamelplaats: Aan de voorzijde op het plein van SC Delfland (zie 
situatieschets). Zo nodig is deze verzamelplaats te verlaten, om naar een alternatieve 
verzamelplaats te gaan.  

3.9 Communicatiemiddelen 

Voor communicatie tijdens calamiteiten zijn beschikbaar: 
• Mobiele telefoons
• Portofoons  

3.10 Portofoons 

Bij een calamiteit verloopt iedere vorm van communicatie via de aanwezige portofoons. De 
portofoons hebben een groot bereik waarmee zowel in de trappenhuizen als op de 
verzamelplaats contact gelegd kan worden.  
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Vervolg gebouw, installatie en organisatiegegevens van de locatie 

3.11 BHV Organisatie 

Bij SC Delfland is op deze locatie voor de algemene veiligheid een BHV/ontruimingsorganisatie 
opgezet, deze organisatie bestaat uit eigen medewerkers. Onder normale 
bedrijfsomstandigheden zal de BHV organisatie tijdens openingstijden volledig operationeel zijn 
volgens de afgesproken procedures. De navolgende personen maken deel uit van de 
organisatiestructuur bij calamiteiten. 

• Hoofd BHV
• Bedrijfshulpverleners (BHV)
• Personeel

Bij een calamiteit zal iedereen die binnen de BHV organisatie een taak heeft via de portofoon, 
het ontruimingsalarm, telefonisch of mondeling gealarmeerd worden (afhankelijk van de 
calamiteit). Middels taken die in dit ontruimingsplan staan, de instructies van de Hoofd BHV’er, 
Hoofd BHV’er en informatie omtrent de calamiteit, weten de betrokken personen wat te doen 
in geval van brand of ontruiming. Middels trainingen, oefeningen en opleidingen wordt het 
kennisniveau van de BHV gewaarborgd. 

3.12 Nutsvoorzieningen 

In geval van een calamiteit kan het nodig zijn om één of meerdere nuts voorzieningen uit te 
schakelen of af te sluiten. De locaties van deze nutsvoorzieningen zijn hieronder beschreven. 

Hoofdschakelaar elektriciteit 
De hoofdschakelaar elektriciteit van het gebouw bevindt zich (zie ontruimingsplattegrond). 

Hoofdafsluiter water 
De hoofdafsluiter water van het gebouw bevindt zich (zie ontruimingsplattegrond). 

Hoofdafsluiter gas 
De hoofdafsluiter gas van het gebouw bevindt zich (zie ontruimingsplattegrond). 
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4. Interne- en externe alarmeringsprocedure

4.1 Interne alarmering 

4.2 Externe alarmering 

Brand 
Alarmering van aanwezigen geschiedt via het ontruimingsalarm. 

Alarmering van bedrijfshulpverleners gebeurt middels het akoestisch signaal van het 
ontruimingsalarm, telefonisch en/of mondeling door de ontdekker van de brand. 

Andere calamiteiten 
Bij andere calamiteiten dan brand zal men via de portofoon, telefonisch of mondeling 
alarmeren en informeren. Indien noodzakelijk kan men het ontruimingsalarm vanaf de 
brandmeldcentrale inschakelen. 

Bij brand zal GEEN doormelding naar een Regionale Alarm Centrale (RAC) plaatsvinden. 
Wel zal een doormelding naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC) tot stand komen. 
Storingen worden eveneens doorgemeld naar de Particuliere Alarm Centrale (PAC). Indien 
er een storing aan een installatie onderdeel van het gebouw is, zal de PAC een 
onderhoudsmonteur sturen (géén spoed).  

Bij brand of andere calamiteiten moet men altijd zelf 112 bellen om de hulpdiensten 
alarmeren.  

Vermeld bij 112: - De benodigde hulpdienst – gemeente Delft
U zal worden doorverbonden

Daarna: - SC Delfland
- Van Bleyswijckstraat 72, Delft
- Bijzonderheden, zoals de verdieping, grootte en aard van de calamiteit
- Eventuele slachtoffers

Blijf ten alle tijden kalm en probeer de vragen van de centralist zo volledig mogelijk te beantwoorden, dit 
bevorderd de reactietijd van de hulpdiensten! 
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5. Stroomdiagram alarmering

HANDBRANDMELDER 

ONTRUIMING VAN HET GEBOUW 
IEDEREEN NAAR DE VERZAMELPLAATS 

OPVANG 
HULPDIENSTEN 

Regionale Alarm 
Centrale (RAC) 112 

MONDELINGE/ 
TELEFONISCHE 

MELDING 

STUURFUNCTIES 
Ontruimingssignaal 

Handbrandmelder laten 
activeren zo dicht 

mogelijk bij de brand 

Bedrijfshulpverleners 

BRANDMELDCENTRALE 
(BMC) STORINGEN 

Particuliere Alarm 
Centrale (PAC) 

AUTOMATISCHE 
MELDING 

 

Hoofd BHV/ 
Hoofd BHV’er 
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6. Ontruimingsprocedure

6.1 Ontruimen algemeen 

Het gebouw is voorzien van een slow-whoop ontruimingsalarm. Het ontruimingsalarm is op 
iedere verdieping van het gebouw goed hoorbaar. Bij het klinken van het ontruimingssignaal of 
aanzeggen van de ontruiming door de BHV’ers moet iedereen, die bij ontruiming geen 
specifieke taak heeft, het gebouw via de kortste vluchtweg verlaten. Iedereen moet naar de 
verzamelplaats. Onder geen beding mogen personen het gebouw betreden tijdens een 
ontruiming. Docenten met een taak zullen bij ontruiming overgaan tot taakinvulling volgens 
het ontruimingsplan. 

Na een melding wordt de bedrijfshulpverleningsorganisatie via het ontruimingsalarm, 
telefonisch of mondeling gealarmeerd. De Hoofd BHV’er bepaalt of moet worden ontruimd. 
Indien wordt ontruimd betreft het altijd een totale ontruiming van het gebouw.  
Bij brand/ontruiming heeft de plaats van de calamiteit, 1e prioriteit. Iedereen moet zich naar 
de verzamelplaats begeven en daarbij zo mogelijk begeleid worden. Zodra de professionele 
hulpdiensten ter plaatse zijn, nemen deze de algehele leiding over. 

6.2 Alarmopvolging Hoofd BHV 

De Hoofd BHV’er zal zich na alarmering, via het ontruimingsalarm, telefonisch of mondeling, 
direct naar de entreehal begeven om de melding op de brandmeldcentrale uit te lezen. De 
Hoofd BHV’er zal naar aanleiding van de bevindingen de aanwezige BHV inzetten. De Hoofd 
BHV’er, die m.b.t. ontruiming de verantwoordelijkheid draagt, controleert of de ontruiming 
volledig heeft plaatsgevonden door ontruimde delen en verdiepingen goed te registreren en 
registratie van vermisten op de verzamelplaats. De brandweer laat zich informeren of 
ontruiming volledig heeft plaatsgevonden, dit is bepalend voor de inzet van de brandweer. 

6.3 Alarmopvolging bedrijfshulpverlening (BHV) 

Bij het alarmeren middels het ontruimingsalarm, portofoon, telefonisch of mondeling zal de 
BHV in actie komen. Beschikbare BHV’ers doen een fluorescerend geel hesje aan, melden 
de calamiteit direct via de portofoon en verzamelen bij de receptie op de begane grond. 
Personeel zal direct over gaan tot ontruimen indien nodig. De BHV zal door de Hoofd 
BHV’er geïnformeerd en geïnstrueerd worden. Zij rapporteren hun bevindingen rechtstreeks 
aan de Hoofd BHV’er. Deze zal naar aanleiding van die informatie handelen. 

6.4 Andere calamiteiten 

Bij andere calamiteiten zal de BHV op de aangegeven plaats handelen, naar bevinding van 
zaken. Benodigde externe hulpdiensten worden ingeschakeld via 112. Ontruiming zal zo nodig 
plaatsvinden en mondeling worden aangegeven. Indien noodzakelijk kan men vanaf de 
brandmeldcentrale het ontruimingsalarm inschakelen.  

6.5 Verzamelplaats 

Bij een ontruiming is de verzamelplaats: Aan de voorzijde op het plein van SC Delfland (zie 
situatieschets). 
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7. Algemene instructie “Wat te doen bij…”

7.1 Brand 

• Blijf kalm, raak niet in paniek.
• Activeer een handbrandmelder.
• Waarschuw de BHV.
• Sluit ramen en deuren (niet op slot!).
• Volg de instructies van de BHV’ers op.
• Verlaat het gebouw via de kortste vluchtroute naar de verzamelplaats.
• Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
• U moet zich op de verzamelplaats melden bij de BHV’ers. De BHV’er zal de

presentielijsten bijwerken.
• Blijf op de verzamelplaats, verlaat deze nooit zonder toestemming.

7.2 Ontruiming 

• Indien het ontruimingsalarm klinkt of ontruiming wordt door de BHV’ers aangezegd,
moet u het gebouw verlaten!

• Sluit ramen en deuren (niet op slot!).
• Volg de instructies van de BHV’ers op.
• Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
• Verlaat het gebouw via de kortste vluchtroute naar de verzamelplaats.
• U moet zich op de verzamelplaats melden bij de BHV’ers. De BHV’er zal de

presentielijsten bijwerken.
• Blijf op de verzamelplaats, verlaat deze nooit zonder toestemming.

7.3 Ongeval 

• Laat iemand het ongeval zo mogelijk aan de receptie melden.
• Waarschuw de BHV.
• Blijf bij het slachtoffer tot hulp komt.
• Stel het slachtoffer gerust, verplaats het slachtoffer niet!

7.4 Verzamelplaats 

Bij een ontruiming is de verzamelplaats: 
Aan de voorzijde op het plein van SC Delfland 
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8. Taakinstructie Hoofd BHV’er

De Hoofd BHV’er is namens de directie verantwoordelijk bij calamiteiten en ontruiming. De 
Hoofd BHV’er coördineert een ontruiming en zet de BHV in waar hij/zij dat noodzakelijk acht, 
naar aanleiding van de bijzonderheden. Bij calamiteiten is de Hoofd BHV’er herkenbaar aan 
een fluorescerend geel gekleurd hesje met de tekst: ‘Hoofd BHV’er’. Indien de aangewezen 
Hoofd BHV’er afwezig is zal de plaatsvervangende Hoofd BHV’er deze taak op zich nemen.  

8.1 Indien u brand ontdekt 

• Sla direct alarm en activeer een handbrandmelder, het ontruimingsalarm klinkt.
• Bel direct de brandweer via het landelijke alarmnummer 112, vermeld:

Vermeld bij 112: De benodigde hulpdienst – gemeente Delft 
U zal worden doorverbonden 

Daarna: - SC Delfland
- Van Bleyswijckstraat 72, Delft
- Bijzonderheden, zoals de locatie, grootte en aard van de calamiteit
- Eventuele slachtoffers

• Blijf ten alle tijden kalm en probeer de vragen van de meldkamer centralist zo volledig
mogelijk te beantwoorden, dit bevorderd de reactietijd van de hulpdiensten!

• Onderneem/laat twee BHV’ers zo mogelijk een bluspoging ondernemen. Onderneem
alleen een bluspoging indien dit mogelijk en verantwoord is!

• Begeef u naar de receptie op de begane grond.
• Informeer de BHV over de situatie en de te ontruimen delen.
• Zet beschikbare BHV in waar u dat noodzakelijk acht.
• Stuur ten minste één BHV naar de verzamelplaats voor registratie.
• Houd algeheel overzicht van de ontruimde delen door te registreren welke delen leeg

zijn gemeld door de BHV.
• Zorg voor of vang hulpdiensten op, informeer deze zodra zij ter plaatste zijn.
• Let op de veiligheid van u zelf en anderen!

8.2 Mondelinge brandmelding 

• Controleer de plaats van de melding.
• Sla bij een terechte melding direct alarm en activeer een handbrandmelder.
• Handel verder zoals omschreven bij het kopje: “indien u brand ontdekt” zoals hierboven

onder 8.1 is beschreven.

8.3 Ontruimingsalarm 

• Indien het ontruimingsalarm klinkt begeef u direct naar de brandmeldcentrale op de
begane grond alwaar de BHV’ers zich ook zullen verzamelen.

• U kunt eventueel de plaats van de melding aflezen op het display van de
brandmeldcentrale op de begane grond.

• Stel u op de hoogte van de situatie ter plaatse door het sturen van twee BHV’ers naar
de locatie (indien bekend) die de brandmeldcentrale aangeeft.

• Bepaal n.a.v. de bijzonderheden de prioriteiten, informeer de BHV over hun inzet.
• Zet beschikbare BHV in waar u dat noodzakelijk acht.
• Stuur ten minste één BHV naar de verzamelplaats voor registratie met een EHBO koffer.
• Houd algeheel overzicht van de ontruimde delen door te registreren welke delen leeg

zijn gemeld door de BHV.
• Zorg voor of vang hulpdiensten op, informeer deze zodra zij ter plaatste zijn.
• Let op de veiligheid van u zelf en anderen!
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Vervolg Taakinstructie Hoofd BHV’er 

8.4 Ongewenste melding 

Het ontruimingsalarm klinkt en men voert controle uit op een brandmelding (dan is een 
doormelding naar de Particuliere Alarm Centrale (PAC) tot stand gekomen). U krijgt 
terugkoppeling en blijkt niets aan de hand te zijn of men heeft een normale aanwijsbare 
oorzaak. Informeer direct de Particuliere Alarm Centrale (PAC): 

• Bel de Particuliere Alarm Centrale (PAC).
• Geef informatie over de oorzaak van de melding.
• Laat de brandmeldcentrale resetten door de PAC.

Note: resetten mag alleen door een opgeleid persoon gebeuren!
• De oorzaak en brandmelding dient in het logboek genoteerd te worden.

8.5 EHBO ongevallen 

• U zal mondeling of telefonisch gealarmeerd en geïnformeerd worden over het 
ongeval.

• Vraag duidelijk naar de toedracht van het ongeval en het letsel van het slachtoffer.
• Verleen eerste hulp of alarmeer de BHV.
• Laat eventueel de AED halen in de hal bij de hoofdingang of laat iemand deze 

brengen.
• Laat het slachtoffer eventueel naar beneden begleiden door de BHV’ers via de evac 

chair. De evac chair is aanwezig in hoofdtrappenhuis op de 2e verdieping.
• Bij een ernstig ongeval moet u direct een ambulance alarmeren via 112, vermeld: 

Vermeld bij 112: De benodigde hulpdienst – gemeente Delft 
U zal worden doorverbonden 

Daarna: - SC Delfland
- Van Bleyswijckstraat 72, Delft
- Bijzonderheden, zoals de verdieping, grootte en aard van de calamiteit
- Eventuele slachtoffers

• Blijf ten alle tijden kalm en probeer de vragen van de meldkamer centralist zo volledig
mogelijk te beantwoorden, dit bevorderd de reactietijd van de hulpdiensten!

• Zorg voor opvang van de professionele hulp door een BHV’er en informeer deze.
• Stel het slachtoffer gerust, verplaats het slachtoffer niet!

8.6 Andere calamiteiten 

• U zal gealarmeerd en geïnformeerd worden over de locatie en aard van de melding.
• Begeef u naar de receptie en stel u op de hoogte van de situatie.
• Alarmeer zo nodig de BHV/hulpdiensten.
• Neem gepaste maatregelen, handel niet zonder juiste kennis van zaken.
• Houd personen op ruime afstand of verwijs hun naar een veilige plaats.
• Ga indien nodig over tot ontruiming. Bij directe algehele ontruiming activeert u het

ontruimingsalarm handmatig vanaf de brandmeldcentrale.
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Vervolg Taakinstructie Hoofd BHV’er 

8.7 Checklist 

• Klinkt het ontruimingsalarm?
• Zijn de brandweer en andere hulpdiensten gealarmeerd?
• Zijn beschikbare BHV’ers ingezet bij de ontruiming?
• Heeft u zo nodig een alternatieve verzamelplaats aangewezen?
• Is iemand present op de verzamelplaats (opvangdienst)?
• Worden alle gebouwdelen ontruimd?
• Worden ontruimde delen door de BHV aan u door gegeven?
• Word registratie bijgehouden van ontruimde delen?
• Heeft u zo nodig mensen bij de nooduitgangen gezet om toetreding van het gebouw te

voorkomen?
• Word de brandweer opgevangen en nader geïnformeerd?
• Zijn sleutels en plattegronden van het gebouw gereed voor de brandweer?

8.8 Evaluatie 

Nodig na afloop van een calamiteit alle betrokken BHV uit voor een evaluatie om een duidelijke 
beeldvorming te krijgen van het verloop van de BHV inzet. De Hoofd BHV’er dient van deze 
evaluatie een verslag te maken.  

8.9 Verzamelplaats 

Bij een ontruiming is de verzamelplaats: Aan de voorzijde van het gebouw, op het plein van SC 
Delfland, (zie situatieschets). Zo nodig wijst u een andere verzamelplaats aan, indien de 
veiligheid daar om vraagt. Denk hierbij aan rookontwikkeling e.d. 

ZET DE AANWEZIGE BHV DOELGERICHT IN: ONTRUIMEN, GEWONDENVERZORGING, 
BLUSSEN (INDIEN DIT MOGELIJK EN VERANTWOORD IS!) 

ZET WAAR NODIG BHV HELPERS IN VIA DE HOOFD BHV’ER 

DENK AAN HULPVERLENING VAN "NIET" ZELFREDZAME PERSONEN 

VERZAMELPLAATS 
AAN DE VOORZIJDE VAN HET GEBOUW, 

OP HET PLEIN VAN SC DELFLAND  



Versie 0.1 Ontruimingsplan – Van Bleyswijckstraat 72 te Delft      Pagina | 18 van 28 

9. Taakinstructie bedrijfshulpverleners (BHV)

Bedrijfshulpverleners worden bij calamiteiten middels de portofoon, het ontruimingsalarm, 
telefonisch of mondeling gealarmeerd. De wijze van alarmeren is afhankelijk van de aard van 
de calamiteit. BHV’ers volgen bij calamiteiten de aanwijzingen op van de Hoofd BHV’er en zijn 
bij calamiteiten herkenbaar aan een fluorescerend oranje gekleurd hesje met de tekst: ‘BHV’.  

9.1 Indien u brand ontdekt 

• Sla direct alarm en activeer een handbrandmelder.

Vermeld bij 112: De benodigde hulpdienst – gemeente Delft 
U zal worden doorverbonden 

Daarna: - SC Delfland
- Van Bleyswijckstraat 72, Delft
- Bijzonderheden, zoals de verdieping, grootte en aard van de calamiteit
- Eventuele slachtoffers

• Onderneem indien mogelijk een bluspoging. Onderneem alleen een bluspoging indien
dit mogelijk en verantwoord is.

• Sluit ramen en deuren (niet op slot).
• Informeer de Hoofd BHV’er, volg diens aanwijzingen op en trek uw groene hesje aan.
• Ga over tot taakinvulling en meld bijzonderheden bij de Hoofd BHV’er.
• Ontruim alle aanwezigen via de dichtstbijzijnde (nood)uitgangen en begeeft u naar de

verzamelplaats.
• Let op de veiligheid van u zelf en anderen, verleen assistentie waar mogelijk.

9.2 Mondelinge brandmelding 

• Controleer de plaats van de melding.
• Sla bij een terechte melding direct alarm en activeer een handbrandmelder.
• Handel verder zoals omschreven bij het kopje: “indien u brand ontdekt”. zoals

hierboven onder 9.1 is beschreven.

9.3 Ontruimingsalarm 

• Het ontruimingssignaal klinkt iedereen moet het gebouw verlaten.
• Begeef u direct naar de receptie op de begane grond en meldt u bij de Hoofd BHV’er.
• Indien u direct met de calamiteit geconfronteerd wordt, dan gaat u direct samen met de

BHV’ers die ter plaatse komen over tot handelen.
• Laat u informeren over de calamiteit en uw inzet, trek uw fluorescerende hesje aan.
• Ga over tot taakinvulling en meld bijzonderheden bij de Hoofd BHV’er.
• Geef tijdens de ontruiming de verzamelplaats aan het personeel door.
• Zorg voor een korte en duidelijke communicatie tijdens uw inzet.
• Let op de algemene veiligheid, blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
• Volg aanwijzingen op van de Hoofd BHV’er.
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Vervolg Taakinstructie bedrijfshulpverleners (BHV) 

9.4 EHBO ongevallen 

• Vraag duidelijk naar de toedracht van het ongeval en het letsel van het slachtoffer.
• Alarmeer de Hoofd BHV’er
• Verleen eerste hulp.
• Laat eventueel de AED halen in de hal direct achter de hoofdingang of laat iemand

deze brengen.
• Help het slachtoffer naar beneden te begleiden door de BHV’ers via de evac chair. De

evac chair is aanwezig in hoofdtrappenhuis op de 2e verdieping.
• Bij een ernstig ongeval moet u direct een ambulance alarmeren via 112, vermeld

Vermeld bij 112: De benodigde hulpdienst – gemeente Delft 
U zal worden doorverbonden 

Daarna: - SC Delfland
- Van Bleyswijckstraat 72, Delft
- Bijzonderheden, zoals de verdieping, grootte en aard van de calamiteit
- Eventuele slachtoffers

• Blijf ten alle tijden kalm en probeer de vragen van de meldkamer centralist zo volledig
mogelijk te beantwoorden, dit bevorderd de reactietijd van de hulpdiensten!

• Blijf bij het slachtoffer en verleen hulp tot professionele hulp ter plaatse komt.
• Stel het slachtoffer gerust, verplaats het slachtoffer niet!

9.5 Andere calamiteiten 

• U zal gealarmeerd en geïnformeerd worden over de locatie en aard van de melding.
• Begeef u naar de receptie op de begane grond, tenzij anders wordt medegedeeld.
• De Hoofd BHV’ers zal u nader informeren over de calamiteit en uw eventuele inzet.
• Zorg voor een korte en duidelijke communicatie tijdens uw inzet.
• Neem gepaste maatregelen, handel niet zonder juiste kennis van zaken.
• Let op de algemene veiligheid en volg aanwijzingen op van de Hoofd BHV’er.

9.6 Evaluatie 

Na afloop van een calamiteit zal een evaluatie plaats vinden met de betrokken BHV. Na de 
evaluatie dient u een kort verslag aan te leveren bij de Hoofd BHV’er, waarin een duidelijk 
beeld gegeven wordt van uw bevindingen. 

9.7 Verzamelplaats 

Bij een ontruiming is de verzamelplaats: Aan de voorzijde van het gebouw, op het plein van SC 
Delfland, (zie situatieschets). Zo nodig wijst u een andere verzamelplaats aan, indien de 
veiligheid daar om vraagt. Geef deze alternatieve plaats dan door aan de aanwezigen. 

LET OP DE ALGEMENE VEILIGHEID VAN U ZELF EN ANDEREN. 
REDDEN GAAT VOOR BLUSSEN. 

BLIJF BIJ ROOKONTWIKKELING LAAG BIJ DE GROND. 
WIJS MENSEN OP DE VLUCHTWEGEN. 

ZET WAAR NODIG BHV HELPERS IN VIA DE HOOFD BHV’ER 

VERZAMELPLAATS 
AAN DE VOORZIJDE VAN HET GEBOUW, 

OP HET PLEIN VAN SC DELFLAND  
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10. Ontruimingsplattegronden & verklaringen van symbolen

10.1 Ontruimingsplattegronden 

Tabblad Bouwlaag 

1 Begane grond 

2 1e verdieping 

3 2e verdieping 

10.2 Gebruikte symbolen 

Zie renvooi op de ontruimingsplattegronden. 
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Vervolg ontruimingsplattegronden 
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Vervolg ontruimingsplattegronden 
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Bijlage 1 - Belangrijke telefoonnummers 

Belangrijke telefoonnummers 

Naam Telefoonnummer Bijzonderheden 

1 Algemeen alarmnummer 112 Ambulance, Brandweer & Politie 

2 Receptie SC Delfland 2500  Algemene interne nummer 

3 Receptie Gemeente Delft 14015 Algemene interne nummer 

4 Politie 0900 8844 Geen spoed wel politie 

Namenlijst bedrijfshulpverleners 

Naam Functie Telefoonnummer 

1 C. van Genderen Hoofd BHV, EHBO 06  

2 M. Acer BHV 0614790391  

3 P. Frederiksz BHV 0624875304  

4 E. Gronsveld BHV 0618848964  

5 M. in 't Hout BHV en EHBO 0626704984  

6 M. Janssen BHV 0645444591  

7 L. Oosterbaan BHV en EHBO 0152157481  

8 R. Rodenrijs BHV en EHBO 0620807501  

9 M. Ruis BHV’er 0613102070  

10 A. Tunc  BHV’er 0152571538  

11 

J. Wollendorf BHV en EHBO 

0152126462  

12 

M. Beets EHBO’er 

06114033910  

13 

A. Kuster EHBO’er 

0625016220  

14 

C. van Pelt EHBO’er 

0628450847 

15 

G. Tammes Buirs EHBO’er 

0152616205 

16 

17 

18 

19 

20 

P. Tas

A. Vrolijk

EHBO’er 

EHBO’er 

BHV en EHBO N. Veldhuis 

0620893106 

0648975297 

0153809269 
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Bijlage 2 - Brandveiligheidsinstructie voor SC Delfland aanwezigen 

Stel u op de hoogte van 

• De aanwezige vluchtwegen.
• De indeling van het gebouw; de plaats van in- en uitgangen en nooduitgangen.
• Plaats en werking van de communicatiemiddelen.
• De wijze waarop de nooduitgangen worden geopend.
• Plaats en werking van brandblusapparaten.

Werk mee aan 

• Het netjes en opgeruimd houden van de werkomgeving.
• Het vrijhouden van gangen en andere delen van vluchtwegen.
• Het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld.

Belangrijk 

• Kijk uit met zelf ontvlambare stoffen, zoals ether, benzine, aceton, spiritus e.d.
• Onttrek handbrandmelders, richtingspijlen, aanduidingen van nooduitgangen e.d. niet

aan het oog.
• Plaats meubilair zo, dat vluchtwegen vrij blijven.
• Controleer het vertrek dat u als laatste verlaat op brandveiligheid.
• Zorg ervoor dat in geen enkele ruimte een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan.
• Indien tot ontruiming wordt overgegaan verlaat het gebouw dan ordelijk volgens de

instructies.
• VOORKOM PANIEK, BLIJF RUSTIG, SCHREEUW EN REN NIET!

Het is verboden 

• Te roken in het gebouw. Dit is alleen toegestaan op de daartoe aangegeven
aangegeven rookplekken.

• Open vuur te gebruiken anders dan in daartoe bestemde ruimte.
• Brandgevaarlijke stoffen in voorraad te hebben, tenzij nodig voor het functioneren van

het bedrijf. Indien aanwezig: opbergen in een daarvoor geschikte en brandwerende
kluis in de technische ruimte / werkplaats facilitair.

• Voor elektrische aansluitingen: andere dan goedgekeurde stekkers of stopcontacten te
gebruiken. Het doorverbinden van meerdere verlengsnoeren en aansluiten van
meerdere apparaten hierop.
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Bijlage 3 - Informatie met betrekking tot brandgevaar 

Mogelijkheden van brand 

Een brand is mogelijk wanneer de volgende drie elementen gelijktijdig aanwezig zijn: 

• Een bepaalde temperatuur (ontbrandingstemperatuur).
• Brandstof.
• Zuurstof.

Technisch gesproken is een brand een chemische reactie die zich voordoet wanneer een 
bepaalde stof zich zo snel met zuurstof verbindt dat vlamvorming optreedt. 

Een brand kan worden voorgesteld door een driehoek: 

Neemt men uit de figuur één van de zijden weg, dan is de driehoek niet langer gesloten en kan 
de brand geen voortgang meer vinden, en zal dan doven.  
Wanneer men in de praktijk kans ziet één van de drie genoemde voorwaarden uit te 
schakelen, dan zal de verbranding ophouden, of met andere woorden; het vuur wordt gedoofd. 

Verklaring brandklassen 

A =  Vaste stoffen. 
B =  Vloeibare stoffen. 
C =  Brandbare gassen. 
D =  Metaalbranden. 
F =  vet (frituurpan) brand 

Zie de gebruiksaanwijzing op de brandblusser voor welke brandklasse het toestel geschikt is. 
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Bijlage 4 - Blusmethoden 

De blussing van elke brand gebeurt door het wegnemen van één of meer van de drie volgende 
factoren: 

1 Brandstof 
Verwijderen van de brandstof; dit is meestal niet mogelijk (bijvoorbeeld een gaskraan 
dichtdraaien). 

2 Zuurstof 
Zuurstoftoevoer afsluiten. 

3 Warmte 
Warmte wegnemen (temperatuurverlaging); het meest geschikte middel hiervoor is water en daarnaast, 
zij het in zeer geringe mate, koolzuursneeuw. Deze methode noemt men afkoeling. 

Blusmiddelen 

Brandslanghaspel [aanwezig op alle verdiepingen, zie ontruimingsplattegronden] 

• Water is inzetbaar op vaste stoffen (brandklasse A).
• Draai de afsluiter geheel open.
• Loop de slang uit, richting de brandhaard.
• Bedien de straalpijp en kies voor een sproeistraal of een gebonden straal.
• Blusafstand is ongeveer 5 à 10 meter.
• Let op met elektriciteit!
• Blijf bij het blussen laag, want er ontstaat extra warmte door stoomvorming.

Schuimblusser [locaties, zie ontruimingsplattegronden] 

• De schuimblusser is inzetbaar op vaste- en vloeistofbranden (brandklasse A, B en F).
• Activeer het toestel volgens de gebruiksaanwijzing.
• De blusafstand van dit toestel is ongeveer 3 meter, gebruiksduur ongeveer 40 à 60

seconden.
• Bij voorkeur apparatuur spanning vrij maken.
• De nieuwste soort schuimblussers is ook geschikt om brandend vet (frituurpan)

te blussen, deze heeft de brandklasse F. Deze blusser is aanwezig in de keuken /
catering.

CO2
 Blusser [locaties, zie ontruimingsplattegronden] 

• De CO2 blusser is inzetbaar op vloeistof - en gasbranden (brandklasse B en C).
• Het toestel is zeer beperkt inzetbaar op vaste stoffen.
• Wel kunt u onder spanning staande apparaten proberen te blussen.
• Let op! CO2 heeft een zuurstof verdrijvende werking, ook voor u als gebruiker!
• Niet op personen gebruiken daar de temperatuur van CO2 ongeveer -80 graden is!
• Activeer het toestel volgens de gebruiksaanwijzing.
• Blusafstand is ongeveer 1 à 1,5 meter, gebruiksduur ongeveer 20 à 25 seconden.
• Houdt de bluskoker alleen vast aan het handvat.

Blusdeken [locaties, zie ontruimingsplattegronden] 

• Haal de deken uit de koker, pak de deken aan de bovenzijde vast, en draai uw handen
naar binnen (ter bescherming).

• Benader voorzichtig de brandhaard (vlam in de pan of bijvoorbeeld een persoon die
vlam gevat heeft) en dek deze met de deken af (bij personen het gezicht
vrijhouden!)

• Zorg dat de deken goed afsluit zodat toetreden van zuurstof niet meer mogelijk is.
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Bijlage 5 - Checklist bommelding 
 

Het bommeldingsformulier wordt ingevuld door de ontvanger van de melding waarbij de 
procedure op de volgende pagina staat omschreven.  

Algemene informatie 

Probeer alle op het formulier staande vragen in te vullen of te beantwoorden 

Exacte tijd van ontvangst bericht : .................... Datum: .................... 

Duur van het gesprek : .......... minuten ........ seconden 

Letterlijke inhoud van het bericht : .................... 

Vraag op vriendelijke toon 

* Wanneer gaat de bom af? : Datum: 
* Waar ligt de bom (binnen, buiten, verdieping)? :
* Hoe ziet de bom eruit (verpakking)? : 
* Waarom doet u dit? : 
* Wie bent u? : 
* Wie / wat vertegenwoordigt u? : 

Identificatie berichtgever 

De stem is herkenbaar als een: * man * vrouw * kind
De spraak is:  * langzaam * normaal * snel
De spraak is ook:  * kort af * ernstig * lachend

* kwaad * emotieloos * zenuwachtig
* hakkelend * lispelend * hees/schor

Is er een accent, dialect of andere taal hoorbaar? 
* andere spraakkenmerken?

Zijn er achtergrond geluiden? * lachen * praten * kinderen
* muziek/radio * werk * verkeer
* computers * werkplaats * verkeer
* vliegtuigen * trein
* andere achtergrondgeluiden?

Heeft u nog andere bijzonderheden opgemerkt? 

Interne informatie 

Persoon die de bommelding heeft ontvangen Naam: 
Telefoonnr.: 

Persoon die het formulier heeft ingevuld Naam: 
Telefoonnr.: 

De melding is doorgegeven aan  Naam: 




