
H03 Cursusbeschrijving   

Datum Vrijgave: 01-01-2013 Topic Opleiding en Training Paraaf:  

 Pagina 1 van 1 Print-out: 

 
OP114 – Theoretische Ontruiming / Communicatieoefening 

 
Cursuscode OP114 
Cursusnaam Ontruimingsoefening ( Theoretische Ontruiming / Communicatieoefening ) 
Opleidingsduur 2 uur 
Examen Waarneming en verslaglegging. 
Minimum toelatingseis -  
Aantal deelnemers - 
Opleidingslocatie Incompany 
Inschrijftermijn 1 à 3 maanden 
 
► Algemeen: 

Om een ontruimingsplan effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs, in diverse 
fasen, op te bouwen. Bij iedere fase wordt de moeilijkheidsgraad van een oefening opgevoerd.  
Normaal spreken we van een communicatieoefening en 4 Fasen: 

 Theoretische Ontruiming ( Communicatieoefening ) 

 Fase 1: Het personeel wordt ingelicht over de dag en tijd 

 Fase 2: Het personeel wordt ingelicht over de dag of week 

 Fase 3: Het personeel wordt niet ingelicht 

 Fase 4: Het personeel wordt niet ingelicht en de oefening is complex 
 
► Programma: 

Theoretische Ontruiming ( Communicatieoefening ) 
In deze oefening kan men toetsen of de deelnemers, dat wil zeggen de personen die een belangrijke taak hebben in het 
plan, op de hoogte zijn van de aan hen toebedeelde taak. Dit kan praktisch worden gedaan door het gebouw “op 
papier” te laten ontruimen. Er is alleen sprake van een incident op papier. Bij de communicatieoefening is een 
enscenering niet van toepassing en hoeven de autoriteiten niet op de hoogte gebracht te worden. 
 
► Werkvormen: 

Vaardigheidstrainingen / Individuele cursistenbeoordelingen / Evaluatie en verslaglegging. 
 
► Leerdoelen (na afloop van de cursus): 

De cursist is in staat tot uitvoering van ( Arbo-wet, artikel 15 ): 

 Het doen uitvoeren van zijn specifiek geldende taak; 

 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw; 

 Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere 
hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval. 

 
► Kwalificatie instructeur: 

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” 
NIBHV - Laatste visie / revisie / vrijgave document. 
 
► Materialen: 

Conform het lesboek “Ontruimingsplannen en -oefeningen” / Laatste druk. 
 
► Overig: 

Toetsing 
In deze fase is de oefenleider tevens de waarnemer. Oefening vormt de toetsing van het plan. Het is van belang om de 
oefening voldoende te evalueren en om in een evaluatierapport of –verslag duidelijk de oefendoelen terug te laten 
komen en aandachtspunten neer te zetten voor een volgende oefening. 
 
► Faciliteiten: 

Ten behoeve van de evaluatie; 
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid. 
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm. 
 
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: 

 NIBHV  Oranje Kruis  NRR  ERC 

 


