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Wat te doen bij calamiteiten door storingen in apparaten? 
Bijvoorbeeld: stroomuitval, overstroming, storing centrale verwarming, brand. In geval van 
brand treedt het vluchtplan in werking, zie protocol “Wat te 
doen bij brand?” 
 
In overige gevallen handel als volgt: 

1. Algemeen: 
 Blijf kalm. 
  Zorg dat de kinderen zo min mogelijk overlast hebben. 
 Verplaats de kinderen indien nodig naar een andere ruimte. 
 Meldt het defect (stroomstoring, storing CV, overstroming) bij teamleidster. 
 Stel de directie op de hoogte van de calamiteit. 

2. Bij storing van apparaten: 
 Meldt het defect bij Linda/ Deborah of Mayra. 
 Zorg dat de kinderen veilig zijn en probeer zelf actie te ondernemen. 

3. Interne stroomstoring: 
 Veelal zelf op te lossen door de stop in de meterkast te vervangen of de 

aardlekschakelaar om te zetten. 
 Meldt het defect bij Linda/ Deborah of Mayra. 

4. Externe stroomstoring: 
 Zorg voor veilige alternatieve lichtbron, wanneer het donker is. 
 Kan problemen opleveren voor telefooncentrale. Schakel de centrale eventueel 

uit, zodat in ieder geval 1 telefoon het via het net blijft doen. En/of gebruik 
mobiele telefoon. 

5. Bij langdurige situaties, die de kinderen schade kunnen berokkenen (bijv. kou), volg 
de volgende stappen: 
 Waarschuw je collega’s, Linda/ Deborah of Mayra. 
 Bespreek evacuatie naar nood-/opvangadres. 
 Leidster 1 neemt de leiding en vertelt wie wat moet doen. 
 Leidster 2 neemt contact op met de ouders (indien niet bereikbaar 

noodadressen). 
 Leg de situatie uit en laat de ouders de keuze: kind ophalen of evacueren. 
 Laat de ouders weten waar de kinderen naar toe gebracht worden. 
 Noodadres: Huisartsenpraktijk Van Loenen, westzijde 185. 
 Noteer welk kind wordt opgehaald. 
 Leidster 2 (en 3) nemen de kinderen mee naar het nood-/opvangadres. 
 Leidster 1 blijft op het kinderdagverblijf achter om de ouders op te vangen die 

hun kind komen ophalen. 


