
        

 
 
  
 
 
  
 

 
 

KDV Villa West Westzijde 254 1506 GH Zaandam 075-616 14 41/ info@villawest.nl www.villawest.nl 
 Kvk: 50644009 ABN AMRO 56.70.65.995 1 

Protocollen Kinderdagverblijf Villa West       Gemaakt: Mayra Meester 

Datum: 28-9-2012 

Wat te doen bij brand? 
 
Algemeen Alarmnummer : 112 
Huisarts : 075-616 98 73 (Dokter Van Loenen) 
Bij spoed huisarts : 075-616 98 73 (toets 1) 
Huisartsenpost: 075-653 30 00 
Afd spoedeisende hulp Ziekenhuis : (075) 650 2600 
Ziekenhuis: (075) 650 29 11 Zaans Medisch Centrum 
 
Stappenplan: 

1. Degene die de brand signaleert waarschuwt de overige collega’s, en geeft ook de plaats van 
de brand aan bij alle aanwezigen in het pand. 

2. Leidster 1 (BHVer) neemt de leiding en vertelt wie wat moet doen. 
3. Leidster 2 belt 112 en vermeld duidelijk: 

 U spreekt met Kinderdagverblijf Villa West op de Westzijde 254 te Zaandam. 
 Het betreft een brand. 
 Mijn naam is ……………………… 
 Er zijn op dit moment ….. (aantal) kinderen aanwezig. 
 Er zijn ….. (aantal) gewonden / kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen. 

4 Leidster 2 neemt mee naar verzamelpunt (buiten, binnen de poort):  
 Telefoon 
 Presentielijst 
 Agenda 
 Kindgegevens 
 Sleutel nood-/opvangadres 
 Leidster 2 gaat met deze gegevens naar buiten en sluit hek en poort. 
 Leidster 2 blijft bij de poort staan en vinkt iedereen af die naar buiten komt. 

5 Alle leidsters nemen de kinderen van de groep mee naar buiten. 
 Sluit (indien mogelijk) ramen en deuren en doe de elektrische apparaten uit. 
 Afhankelijk van de bezetting blijven één, twee, of drie leidsters buiten bij de kinderen. Dit 

is ter beoordeling van de leidinggevende, leidster 1 (BHV-er). 
6  Leidster 1 controleert overal of iedereen het pand heeft verlaten. 
7 Let op: Kinderen verstoppen zich!!! Controleer ook de wc, onder de boxen, in het honk. 
8 Leidster 1 geeft het sein tot vertrek naar het nood-/opvangadres. Dit adres bevindt aan de 

overkant van het kinderdagverblijf. Noodadres:  
9 Leidster 1 vangt de brandweer op.  
10 Leidster 1 neemt vanuit het noodadres contact op met de ouders/verzorgers van de kinderen 

om hen te verzoeken hun kind op te halen. 

 
Leidster 1 Linda Nooy, Hoofd BHV 
Leidster 2 Deborah Ketelaar, 2e Hoofd BHV 
Leidster 3 Kelly Ooms, 3e Hoofd BHV 


