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112BHV brochure: 

Ontruiming 
 

Om zeker te weten dat uw ontruimingsplan (nog) goed werkt, is het verstandig om regelmatig een ontruimingsoefening 

te organiseren. 

 
Wij bieden de ontruiming in drie varianten aan: 

 table top training 

 ontruimingstraining 

 Ontruimingsoefening 



 

 

 

Resultaat 

112bhv traint uw BHV’ers in ontruimen, zodat zij een ontruiming efficiënt en accuraat kunnen begeleiden. Hierdoor 
kunnen uw medewerkers bij een calamiteit het pand snel en veilig verlaten. 
 
Optie 1: Table top training 

Tijdens een table top training bespreken we de interne procedures en raken de cursisten zich beter bewust van het 

gebouw waarin ze werken. Zaken als vluchtwegen, nooduitgangen, compartimentering en de plek waar brandblussers, 

verbandtrommels en AED hangen worden gecheckt. Cursisten krijgen de opdracht een of meerdere scenario’s te 

bedenken en oefenen op een plattegrond. Het gebouw wordt met deze training niet belast. Aan de hand van een 

plattegrond van het pand nemen we bovenstaande zaken door. 

 
Na afloop van de training weten de cursisten wat er van hen wordt verwacht tijdens een calamiteit. Deze training duurt 

3,5 uur. Er kunnen maximaal 15 cursisten aan de training deelnemen.  

 
Optie 2: Ontruimingstraining 

Tijdens een ontruimingstraining bespreken we de interne procedures en raken de cursisten zich beter bewust van het 

pand waarin ze werken. Zaken als vluchtwegen, nooduitgangen, compartimentering en de plek waar brandblussers, 

verbandtrommels en AED hangen worden gecheckt. Cursisten krijgen de opdracht een of meerdere scenario’s te 

bedenken en te oefenen in een deel van het gebouw. Hierdoor worden cursisten zich beter bewust van het gebouw 

waarin ze werken en weten ze na afloop wat ervan hun wordt verwacht tijdens een calamiteit. Deze cursus duurt 3,5 uur. 

Er kunnen maximaal 15 cursisten aan de cursus deelnemen.  

 
Optie 3: Ontruimingsoefening 

De BHV-ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit in uw organisatie. 

U moet regelmatig een ontruimingsoefening houden om te controleren of uw ontruimingsplan (nog) goed functioneert. U 

kunt een ontruimingsoefening zowel aangekondigd als onaangekondigd organiseren.  

 
De trainer neemt minimaal een week voor de geplande ontruimingsoefening contact op om het scenario te bespreken en 

eventuele aanwijzingen te geven. De ontruimingsoefening zelf duurt ongeveer 20 minuten. Na afloop wordt de oefening 

met alle cursisten geëvalueerd. De evaluatie duurt ongeveer 1 uur. Na afloop ontvangt u een verslag van de oefening met 

daarin de leermomenten vermeld. 

 
Het is mogelijk om bij een ontruimingsoefening gebruik te maken van een Lotusslachtoffer en/of rook. Een 

Lotusslachtoffer is een gediplomeerd persoon, die een slachtoffer levensecht kan nabootsen. Ook is het mogelijk om een 

ontruimingsoefening in samenwerking met de brandweer en eventueel. andere hulpdiensten te organiseren. 

 
Bij een ontruimingsoefening wordt (een deel van) het gebouw belast en ligt het werk stil. Wij realiseren ons dat dit een 

grote belasting op uw organisatie kan hebben. Geldt dit voor u, dan is een van de bovenstaande opties een alternatief.  

 
Investering 

Ontruimingstraining € 695,00 per training 1,5 uur Maximaal 15 

Table top training € 695,00 per training 3,5 uur Maximaal 15 

Ontruimingsoefening € 695,00 per training 3,5 uur n.v.t. 

 
Contact 
Heeft u aanvullende vragen of wenst u een offerte te ontvangen vul dan het formulier in via deze link. 
 
 
 

http://www.112bhv.nl/contact/

