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OP115 – Ontruimingsoefening (Fase 1) 

 
Cursuscode OP115 
Cursusnaam Ontruimingsoefening ( Fase 1 ) 
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: 

Ontruimingsoefening fase 1 
Het personeel wordt ingelicht over de dag en tijd. Het personeel van de organisatie wordt voor het eerst geconfronteerd 
met een daadwerkelijke ontruiming. De op handen zijnde ontruimingsoefening kan via het mededelingenbord aan het 
personeel kenbaar gemaakt worden. De ontruiming kan in dit stadium beperkt worden tot een gedeelte van het gebouw.  
Mocht de enscenering zo zijn dat de oefening buiten het bedrijf opgemerkt kan worden, dan is het verstandig om de 
brandweer en de politie vooraf van de oefening op de hoogte te stellen. Dit voorkomt paniek bij derden. 
Aanwezigheid van lotusslachtoffers heeft in deze fase nog geen zin. 
 
► Werkvormen: 

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

Een oefening in Fase 1 kent verschillende doelen; 

 Het op de juiste wijze een melding kunnen doorgeven aan de 112-centrale; 

 De organisatie vertrouwd maken met een ontruimingssignaal; 

 Bekendheid geven aan de vluchtroutes zoals die op de plattegronden zijn weergegeven; 

 Bekendheid geven aan een eventuele ontruimingsploeg met hun taken; 

 Het op juiste wijze kunnen inrichten van een verzamelplaats. 
 
► 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 

 


