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Buiten de school  
 
Vrijhouden van terreingedeelten  
B1. De begroeiing rondom het gebouw wordt kort gehouden zodat er een goede sociale controle mogelijk 
is.  



B2. Het terrein is goed bereikbaar en beschikbaar voor de hulpverleningsdiensten.  
 
Op het bij terrein van de school zijn de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de 
plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig gesitueerd dat bij brand 
het oprijden en opstellen van de voertuigen van de hulpverleningsdiensten niet wordt bemoeilijkt of 
belemmerd.  
 
Voor de voertuigen van de hulpverlenende diensten is een doorgaande route met een breedte van 4.50 
meter voor redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.00 meter vrijgehouden. 
Hekwerken die deze route blokkeren kunnen snel en gemakkelijk worden verwijderd.  

B3. De brandkranen en de bluswaterwinplaatsen zijn goed bereikbaar en zijn beschikbaar voor de 
hulpverleningsdiensten.  
 
De brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen (vijver, kanaal e.d..) worden vrijgehouden voor de 
brandweervoertuigen zodat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.  

B4. De in- en (nood)uitgangen zijn buiten goed toegankelijk en bruikbaar.  
 
Aan de buitenkant worden de ingangen, uitgangen, nooduitgangen, trappen, hellingbanen, galerijen en 
balkons, die bij de vluchtwegen behoren altijd over de minimaal vereiste breedte vrijgehouden van 
obstakels. Verder zijn ze steeds voldoende stroef en worden ze vrij gehouden van begroeiing, sneeuwen 
ijs.  
 
Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van het bouwwerk onvoldoende daglicht aanwezig is, 
branden daar lampen van de elektrische buitenverlichting (minimaal 10 lux op de vloer).  

Voorzieningen en installaties  
Verlichting  
B5. Door de verlichting en het gebruik ervan ontstaat er geen gevaar voor brand  
 
Er wordt alleen gebruik gemaakt van elektrische verlichting.  
 
Een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel worden niet op zodanige wijze gebruikt, dat: 

• door de eigenschappen ervan, er gevaar ontstaat voor het ontstaan van brand; elektrische 
snoeren, stekkers en toestellen, verkeren in een goede staat.  

• door de wijze waarop het is opgesteld of aangebracht er gevaar ontstaat voor het ontstaan van 
brand. stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende 
apparatuur, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan BOoG bedraagt.  

B6. Er is voldoende verlichting.  
 
Indien voor het gebruik door personen bestemde ruimten overdag onvoldoende daglicht ontvangen of 
deze ruimten na zonsondergang worden gebruikt, is er met het oog op het veilig kunnen verlaten van het 
gebouw tijdens het gebruik een zodanige elektrische verlichting in werking, dat de verlichtingssterkte op 
vloerniveau ten minste 10 lux bedraagt;  
 
Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van het bouwwerk onvoldoende daglicht aanwezig is, 
branden daar lampen van de elektrische buitenverlichting (minimaal 10 lux op de vloer).  
 
Treden in ruimten die tijdens de aanwezigheid van personen zijn verduisterd, zijn zodanig verlicht dat 
deze duidelijk zichtbaar zijn.  
 



Indien een ruimte de mogelijkheid heeft dat deze, tijdens de aanwezigheid van meer dan 50 personen 
wordt verduisterd, branden in die ruimte lampen van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering 
mogelijk is.  

Verwarming  
B7. Door de verwarming en het gebruik ervan ontstaat er geen gevaar voor brand of kool monoxyde 
vergiftiging  
 
Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, worden vrij gehouden van brandbare goederen. 
Een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel worden niet op zodanige wijze gebruikt, dat:  
door de eigenschappen ervan er gevaar ontstaat voor het ontstaan van brand;  
door de wijze waarop het is opgesteld of aangebracht er gevaar ontstaat voor het ontstaan van brand.  
 
Voorzieningen voor de afvoer van rook  
Een verwarmingstoestel met afvoergelegenheid voor het stoken van vaste of vloeibare brandstof wordt 
niet gebruikt indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een 
doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook.  
 
Een verwarmingstoestel voor het stoken met gas wordt niet gebruikt indien de verbrandingsgassen 
daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend rookkanaal of gasafvoerkanaal.  
 
Het rookkanaal wordt regelmatig doeltreffend gereinigd.  
 
Een rookkanaal of gasafvoerkanaal wordt niet gebruikt, indien door de toestand waarin het zich bevindt 
dreigend gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.  
 
Als er een brand heeft gewoed in een rookkanaal legt de brandweer een stookverbod op. Na herstel en 
reinigen wordt dit verbod door de brandweer opgeheven.  
 
Een rookkanaal wordt niet zonder een inrichting tot het opvangen van vonken gebruikt als dit dreigend 
gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.  
 
LuchtbehandeingsinstaIIatie  
B8. Een eventueel aanwezige luchtbehandelingsinstallatie wordt actief onderhouden.  
 
De luchtbehandelingsinstallatie voldoet aan de gestelde eisen (Hoofdstuk 13 van het boek 'Een 
brandveilig gebouw installeren' uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).  
 
De luchtbehandelingsinstallatie wordt ten minste eenmaal per maand gecontroleerd op een goede 
werking en zo nodig gerepareerd. De resultaten van de controle en het onderhoud, waaronder reparaties 
en/of vervangingen worden bijgehouden in een register.  
 
Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en 
een controle gehouden op de goede werking van de luchtbehandelingsinstallatie. De resultaten van de 
controle en het onderhoud, waaronder reparaties en/of vervangingen worden bijgehouden in een register.  

Kooktoestellen  
B9. Door het gebruik van kooktoestellen ontstaat geen gevaar voor brand.  
 
Als de aansluiting met een slang plaatsvindt, dan is deze GIVEG goedgekeurd en met deugdelijke 
slangklemmen op de slangpilaren bevestigd.  
 
De opstelling van een kooktoestel, oven en magnetron is brandveilig.  
 
Telefoon  
B10. Als er een telefoontoestel aanwezig is, is dit altijd voor onmiddellijk gebruik beschikbaar.  



 
Een aanwezige telefoon is goed zichtbaar en goed bereikbaar.  
 
De telefoon installatie wordt minstens éénmaal per jaar gecontroleerd op goede werking en zonodig 
gerepareerd of vervangen. De resultaten van de controle en het onderhoud, waaronder reparaties en/of 
vervangingen worden bijgehouden in een register.  
 
Als er geen telefoon aanwezig is, is bekend op welke wijze de hulpverlenende diensten gealarmeerd 
kunnen worden.  

Brandmeldinstallatie  
B 11. De brandmelders zijn goed zichtbaar en goed bereikbaar.  

B12. De brandmeldcentrale is alleen toegankelijk voor bevoegde personen.  

B13. De brandmeldinstallatie wordt actief onderhouden.  
 
Er wordt doorlopend op toegezien dat brandmelders, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn en dat 
de brandmelders goed bereikbaar zijn.  
 
De automatische brandmeldinstallatie wordt ten minste eenmaal per maand gecontroleerd op een goede 
werking en zonodig gerepareerd. De resultaten van de controle en het onderhoud, waaronder reparaties 
en/of vervangingen worden bijgehouden in een register.  
 
Brandmeldinstallaties wordt zo vaak als het certificaat aangeeft, maar minimaal éénmaal per jaar 
gecontroleerd op de reinheid en de goede werking door een door het Bureau voor Sprinklerbeveiliging 
erkend inspectiebureau. De resultaten van de controle en het onderhoud, waaronder reparaties en/of 
vervangingen worden bijgehouden in een register.  

B14. De brandmeldinstallatie is goedgekeurd door TNO.  
 
Rook- en warmte-afvoerinstallatie  
B15. De eventueel aanwezige rook- en warmte-afvoerinstallatie wordt actief onderhouden.  
 
Rook- en warmte-afvoerinstallaties wordt zo vaak als het certificaat aangeeft, maar minimaal éénmaal per 
jaar gecontroleerd op de reinheid en de goede werking door een door het Bureau voor 
Sprinklerbeveiliging erkend inspectiebu- reau. De resultaten van de controle en het onderhoud, waaronder 
reparaties en/of vervangingen worden bijgehouden in een register.  

B16. Voor de rook- en warmte-afvoerinstallatie is een geldig certificaat van deugdelijkheid aanwezig.  
 
Dit certificaat is afgegeven door het Bureau voor Sprinklerbeveiligingof een door haar erkend bureau.  
  
  
Ontruimingsalarminstallatie  
B17. De ontruimingsalarminstallatie is voor onmiddellijk gebruik beschikbaar.  
 
De ontruimingsalarminstallatie verkeert in een goede staat en voldoet aan het gestelde in hoofdstuk 2 van 
het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).  
 
De ontruimingsalarminstallatie wordt eenmaal per maand gecontroleerd op een goede werking en zonodig 
gerepareerd. De resultaten van de controle en het onderhoud, waaronder reparaties en/of vervangingen 
worden bijgehouden in een register.  
 



Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud verricht en een 
controle gehouden op de reinheid en goede werking van ontruimingsalarminstallaties. De resultaten van 
de controle en het onderhoud, waaronder reparaties en/of vervangingen worden bijgehouden in een 
register.  

Transparanten  
B18. De transparantverlichting brandt bij aanwezigheid van personen.  
 
De transparantverlichting, welke vereist is, is altijd goed zichtbaar en brandt als er personen aanwezig 
zijn.  
  
B19. De transparantverlichting wordt actief onderhouden.  
De transparanten worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op een goede werking en zo nodig 
gerepareerd.  
 
  
Noodverlichting  
B20. De noodverlichting brandt bij een stroomstoring.  
De noodverlichting maakt het mogelijk om, bij het uitvallen van de verlichting door een stroomstoring, zich 
voldoende te blijven oriënteren zodat men die ruimte en het gebouw veilig kan verlaten.  

B21. De noodverliching wordt actief onderhouden.  
De noodverlichting wordt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op een goede werking en zo nodig 
gerepareerd.  
 
Vluchtwegen  
B22. De vluchtwegen zijn goed zichtbaar, bereikbaar en bruikbaar.  
 
De voorgeschreven transparanten zijn goed zichtbaar en branden als er aanwezigen zijn.  
De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtwegen 
worden altijd over de minimaal vereiste breedte vrijgehouden van obstakels. Verder zijn ze steeds 
voldoende stroef en ligt vloerbedekking goed vast zodat dit niet kan omkrullen of oprollen. Dit geldt ook 
voor het vervolg buiten evenals het vrij houden van begroeiing, sneeuwen ijs.  
 
Het opschrift: 'NOODDEUR VRIJHOUDEN' en/of 'NOODUITGANG' is duidelijk zichtbaar aangebracht op 
de plaatsen die zijn aangegeven op de bij de gebruiksvergunning behorende tekening(en).  
 
Een gesloten deur van een (nood)uitgang is, bij aanwezigheid van personen, van binnen uit snel volledig 
te openen zonder een sleutel of een ander los voorwerp.  
 
Als er deuren, hekken en andere afsluitingen in vluchtwegen niet draaien in de vluchtrichting, worden 
deze gedurende de tijd dat er personen aanwezig zijn, in geheel geopend gehouden en zodanig vastgezet 
dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten. Dit geldt niet voor brandwerende deuren.  
 
Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang en dergelijke zijn zodanig 
aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren en/of 
verhinderen.  
 
Kabels en snoeren die over de vloer lopen zijn met goede plakstrips vastgeplakt en zodat struikelen en/of 
vallen wordt voorkomen.  
 
Rookvorming, veroorzaakt door bij voorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt 
verhindert nooit een snelle ontruiming.  

B23. De leslokalen voor groep 0, 1, 2 en 3 bevinden zich op begane grond en zijn voorzien van een eigen 



buitendeur (advies).  

B24. Openstaande brandwerende deuren en luiken sluiten automatisch bij brand.  
 
Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, zijn alleen open op het 
moment dat er iemand door heen moet. Dit geldt niet als ze door middel van een automatische inrichting 
worden gesloten op het moment dat de brandwerende en/of rookwerende functie nodig is. Deze 
automatische inrichtingen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders. Het sluiten wordt 
niet belemmerd  

B25. De automatisch werkende vluchtdeuren openen bij een stroomstoring of brand.  
De automatisch werkende schuifdeuren gaan, als ze tijdens de aanwezigheid van personen in de stand 
automatisch staan, bij een stroomstoring automatisch open en blijven open.  
Bij een sluisconstructie zijn er voorzieningen getroffen zodat bij brand de sluiswerking teniet wordt 
gedaan. Conform hoofdstuk 10 van 'Een brandveilig gebouw installeren' van de Nederlandse Brandweer 
Federatie.  
 
Kleine blusmiddelen  
B26. De draagbare blustoestellen en slangehaspels zijn voor direct gebruik beschikbaar.  
 
De draagbare blustoestellen en slangehaspels zijn goed zichtbaar en goed bereikbaar.  
 
U Bij inbouw is het door middel van een goedgekeurd pictogram of door een aanduiding aangegeven.  
 
De plaats van, het aantal en het type draagbare blustoestellen is aangegeven op de bij de 
gebruiksvergunning behorendetekeningen. 
  
Indien met het oog op de brandveiligheid blijkt dat in bepaalde ruimtes draagbare blustoestellen 
noodzakelijk zijn, dient een daartoe strekkende aanwijzing te worden opgevolgd binnen een nader 
overeen te komen termijn.  

B27. De draagbare blustoestellen en slangehaspels worden actief onderhouden.  
Voor kleine blusmiddelen is er een onderhoudscontract. De kleine blusmiddelen worden minstens 
éénmaal per jaar gecontroleerd op goede werking en zonodig gerepareerd of vervangen. De resultaten 
van de controle en het onderhoud, waaronder reparaties en/of vervangingen worden bijgehouden in een 
register.  

Brandweeringang  
B28. De hulpverleningsdiensten kunnen in het gebouw komen zonder schade te veroorzaken.  
Een brandweeringang is bij afwezigheid, door de brandweer te openen met behulp van het bij de 
brandweer in gebruik zijnde sleutel- Isleutelkluissysteem. Hierin bevinden zich de juiste sleutels.  

Register  
B29. Alle werkzaamheden aan de genoemde installaties worden in een register vermeld.  
 
Dit register ligt in de school ter inzage.  
 
De volgende gegevens (resultaten van controle en onderhoud waaronder reparaties en/of vervangingen) 
staan hierin vermeld:  

• de maandelijkse controle van de automatische brandmeldinstallatie op een goede werking;  
• de jaarlijkse of zo vaak als het certificaat aangeeft, controle op de de reinheid en goede werking 

door een door het Bureau voor Sprinklerbeveiliging erkend inspectiebureau.;  
• de maandelijkse controle van de ontruimingsalarminstallatie op een goede werking;  
• het jaarlijkse onderhoud en de controle door een ter zake kundige op de reinheid en goede 

werking van de ontruimingsalarminstallaties;  



• de maandelijkse controle van de luchtbehandelingsinstallatie op een goede werking;  
• het jaarlijkse onderhoud en de controle door een ter zake kundige op de reinheid en goede 

werking van de luchtbehandel i ngsi nsta lIatie.  
• het jaarlijks onderhoud en controle door een ter zake kundige op de geode werking van de kleine 

blusmiddelen.  
•  

Brandwerende kast  
B30. De school is voorzien van een brandwerende kast ter bescherming van waardevolle gegevens zoals 
rapporten en de back-up van computers (advies).  
 
Organisatie en gebruik (het regelen en het vastleggen dat zaken gebeuren) 
Toezicht  
 
 
B31. Tijdens de aanwezigheid van personen is er een persoon aanwezig is die de verantwoording heeft 
voor de veiligheid en die hier ook actief op toeziet.  
 
Tijdens de aanwezigheid van personen is er een persoon aanwezig die verantwoordelijk is voor de 
naleving van de eisen van de gebruiksvergunning. Hij/zij voert direct de aanwijzingen uit van de met 
controle belaste ambtenaren.  
 
Er is continu toezicht op de volgende punten (indien van toepassing);  

• vluchtwegen, een goede zichtbaarheid en bereikbaarheid en het niet versperd zijn van de 
vluchtwegen, vluchtdeuren en (nood)uitgangen en het vervolg daarvan buiten;  

• kunstverlichting, het goed functioneren ervan; -vloeren, het stroef zijn;  
• traptreden, het stroef zijn;  
• vloerbedekking, het goed vastliggen zodat dit niet kan omkrullen of oprollen; 
• telefoons, het goed zichtbaar zijn en het goed bereikbaar zijn;  
• blusmiddelen, goed zichtbaar en goed bereikbaar;  
• rook- en/of brandwerende deuren of luiken, het sluiten wordt niet belemmerd en ze zijn 

voortdurend gesloten; -elektrische snoeren, stekkers en toestellen, verkeren in een goede staat;  
• gebruik vuur, gas en/of elektriciteit, niet onveil!g waardoor randgevaarlijke situaties ontstaan;  
• meldpunten voor de ontruImingsalarminstallatie, goed bereikbaar;  
• vluchtwegen, vrijgehouden van begroeiing, sneeuwen ijs;  
• buitentrappen, helling banen, galerijen en balkons, die bij de vluchtwegen behoren, vrijgehouden 

van begroeiing, sneeuw en ijs.  
Gebreken worden direct hersteld.  
 
Tijdens speciale evenementen, zoals activiteiten van de hele school en de viering van speciale dagen is 
wordt er extra aandacht besteed aan dit toezicht.  
 
Verbod voor roken en open vuur  
B32. Het rookverbod / openvuurverbod is duidelijk zichtbaar aangegeven.  
 
Het rookverbod / openvuurverbod is op opvallende plaatsen aangegeven door middel van het opschrift 
'VERBODEN TE ROKEN' of 'VERBODEN VOOR OPEN VUUR'; of door een gestandaardiseerd symbool.  

B33. Door het roken en het gebruik van open vuur ontstaat er geen gevaar voor brand en wordt er geen 
onechte brandmelding veroorzaakt.  
 
Er wordt niet gerookt en er wordt voor gezorgd dat er geen vuur komt;  

• in ruimten waarvoor dit op de bij de gebruiksvergunning behorende tekening is aangegeven;  
• bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen 

kunnen veroorzaken;  
• bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.  



• op plaatsen waar een zodanig verbod op een voor een ieder duidelijke wijze is aangegeven.  
 
Vuur, gas en/of elektriciteit wordt niet onveilig gebruikt waardoor brandgevaarlijke situaties ontstaan.  
 
Kaarsen zijn op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards vastgezet.  
 
Bij bijzondere dagen en activiteiten zoals de kerstdagen, feesten en projecten waarbij open vuur zoals 
kaarsen en dergelijke aanwezig kunnen zijn wordt er voor gezorgd, dat deze zich niet in de directe 
omgeving van opgehangen versieringen, tekeningen en werkstukken bevinden.  
 
Het afsteken van vuurwerk in en buiten de school is, met uitzondering van de periode van 14.00 uur op 
oudejaarsdag tot 01.00 uur op nieuwjaarsdag alleen mogelijk indien dit door een bedrijf met vergunning 
wordt uitgevoerd. Voor het afsteken binnen bouwwerken wordt 14 dagen van te voren een overzicht bij 
burgemeester en wethouders ingediend, waaruit blijkt dat die activiteit op veilige wijze plaats vindt.  
 
Brievenbus  
834. De brievenbus is zodanig uitgevoerd dat brandstichting hierdoor niet kan plaatsvinden (advies).  

Stoffering en versiering  
835. Door de stoffering en versiering ontstaat er geen gevaar voor brand en is er geen bijdrage aan de 
branduitbreiding.  
 
De toegepaste bekledingsmaterialen voldoen aan de volgende eisen (de leverancier dient dit aan te 
tonen);  

• -Klasse T 1 voor vloeren (volgens de norm NEN 1775, uitgave 1991);  
• -Klasse 2 voor overige aankleding en versiering (volgens de norm NEN 6065, uitgave 1991);  
• -Klasse niet gemakkelijk ontvlambaar voor gordijnen (Volgens de normen NEN 1722, uitgave 

1986 en NEN 1722a (aanvulling op NEN 1722), uitgave 1988);  
• -optische rookdichtheid> 2,2 m-1 (volgens de norm NEN 6066, uitgave 1991).  

 
De toe te passen verticaal op te hangen textielprodukten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 
50 personen gelijk- tijdig kunnen verblijven voldoen aan het criterium 'niet gemakkelijk ontvlambaar'.  
 
Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur, zoals een 
geiser en heet gereedschap, waarvan de oppervlaktetemperatuur meer dan 80oG bedraagt.  
 
Vloer- en trapbedekkingen in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen 
verblijven zijn zodanig aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en kunnen in 
generlei opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen veroorzaken.  
 
Gordijnen en andere verticale stofferingen in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen 
verblijven worden l) 0,10 meter vrij van de vloer gehouden.  
 
Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte 
boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven beslaan -voor meubelen gemeten bij gebruik 
daarvan -in loodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte dat ten minste:  

• 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats 
aanwezig is;  

• 0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig 
is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of 
omvallen;  

• 0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig 
is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of 
omvallen.  

 



Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen 
verblijven, zijn indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50 m2 per persoon bedraagt, zodanig 
aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.  
 
Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte van 
minimaal 2,50 meter over.  
 
Bij bijzondere dagen en activiteiten zoals de kerstdagen, feesten en projecten waarbij open vuur zoals 
kaarsen en dergelijke aanwezig kunnen zijn wordt er voor gezorgd, dat deze zich niet in de directe 
omgeving van opgehangen versieringen, tekeningen en werkstukken bevinden.  
 
Er zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.  
Bij het gebruik van echte kerstbomen zijn deze voorzien van kluit (de wortels) en krijgen ze regelmatig 
water om te voorkomen dat ze uitdrogen waardoor ze zeer brandbaar worden.  

Afval  
B36. Door het aanwezige afval ontstaat er geen gevaar voor brand.  
 
Afval wordt dagelijks verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar 
materiaal, voor- zover de containers binnen het bouwwerk zijn opgesteld.  
 
Asbakken worden regelmatig, maar ten minste dagelijks, geleegd in afsluitbare asverzamelaars van 
onbrandbaar materi- aal. De inhoud van deze asverzamelaars wordt slechts in onbrandbare vaten, die 
van een deksel zijn voorzien, gedeponeerd.  
 
De aanwezige asbakken zijn van onbrandbaar materiaal vervaardigd.  
 
De aanwezige papierbakken zijn van onbrandbaar materiaal vervaardigd en zijn bij voorkeur (advies) 
zelfdovend:  

837. Een (tijdelijke) opslag van ingezameld oud papier bevindt zich niet in de directe omgeving van het 
schoolgebouw.  
De minimale afstand hiervoor is 5 m.  
 
Indien de tijdelijke opslag niet geheel gesloten kan worden (bijvoorbeeld een open container) is deze 
alleen overdag aanwezig. Dit betekent dat deze smorgens wordt geplaatst en smiddags weer wordt 
verwijderd (advies):  

Opslag en gebruik van brandgevaarlijke materialen en gereedschappen 838.  

 
B38 Door de opslag van brandgevaarlijke stoffen ontstaat er geen gevaar voor brand.  
 
Buiten de daartoe op de gebruiksvergunning behorende tekening aangegeven ruimten zijn in het 
bouwwerk geen brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen aanwezig.  

B39. Door het gebruik van brandgevaarlijke stoffen en dat van gereedschappen ontstaat er geen gevaar 
voor brand.  
Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, 
waarbij gevaarlijke stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid, of gereedschappen 
worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, zijn voldoende 
maatregelen getroffen tegen het ontstaan van brand.  
  



Voordat de in het voorgaande lid genoemde werkzaamheden verricht worden in, op of aan een bouwwerk 
of installatie van een bouwwerk dat vanwege haar kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk 
belang bijzondere bescherming behoeft tegen brandgevaar wordt dit door de rechthebbende van dat 
bouwwerk aan burgemeester en wethouders gemeld?  

Stookruimte  
B40. In de stookruimte zijn geen brandbare goederen worden opgeslagen/opgesteld.  

B41. Een opening ten behoeve van noodzakelijke ventilatie is niet afgesloten.  
 
De noodzaak van ventilatie-openingen kan worden bepaald door regelingen.  
 
Plannen en instructies  
BrandveiIigheidsinstructie  
B42. Er is een brandveiligheidsinstructie aanwezig.  
 
De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de brandweer een 
brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel.  

B43. De leerkrachten kennen hun taken.  
 
Het personeel dient geïnstrueerd te worden in de voor hun functie geldende brandvei I ig heidsi nstructie.  

B44. De instructie "Hoe te handelen bij brand" is zichtbaar aanwezig.  
 
De instructie "Hoe te handelen bij brand" dient in overleg met de commandant van de brandweer te zijn 
opgehangen.  

Ontruimingsplan  
B45. Er is een ontruimingsplan aanwezig.  
 
De rechthebbende op het bouwwerk moet in overleg met de commandant van de brandweer een 
ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen.  

B46. De leerkrachten kennen hun taken.  

B47. Ten minste eenmaal per jaar dient een oefening van het ontruimingsplan plaats te vinden.  
 
Bij deze oefening wordt ten minste een gedeelte van het bouwwerk ontruimd.  
 
Door of namens burgemeester en wethouders kunnen tijdstippen worden bepaald waarop er 
ontruimingsoefeningen dienen plaats te vinden.  

Opstellingsplannen  
B48. De in rijen opgestelde stoelen zijn goed opgesteld;  

- bij meer dan 4 rijen van 4 stoelen, aan elkaar gekoppeld en 
- bij meer dan 50, volgens plan (advies).  

 
Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije beenruimte aanwezig van ten minste 0.40 
meter, gemeten tussen de loodlijnen van de smalste gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen 
zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, loopt de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes door.  
 



Wanneer een rij meer dan vier stoelen bevat en er vier of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, zijn de 
stoelen per rij zo aan elkaar gekoppeld, dan wel aan de vloer bevestigd dat ze niet door gedrang kunnen 
verschuiven of omvallen. De uitvoering van de stoelkoppeling heeft de instemming van burgemeester en 
wethouders.  
 
Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, bevat niet meer dan 8 
zitplaatsen.  
 
Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, bevat ten hoogste: 

- 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;  
- 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;  
- 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan 

beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter 
aanwezig is.  

 
De naar de uitgangen lopende gangpaden hebben een breedte van ten minste de op de bij de 
gebruiksvergunning behorende tekening aangegeven breedte.  
Van ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven is een opstellingsplan aanwezig 
(advies).  

B49. Het aantal aanwezigen/zitplaatsen is afgestemd op de aanwezige vluchtwegen.  
 
Omdat er als regel per 90 aanwezige personen 1 muitgangsbreedte aan deuren beschikbaar moet zijn, 
heeft een ruimte dus een beperking in het aantal daar toegestane personen en zitplaatsen. Dit aantal is 
vermeld in de gebruiksvergunning.  

Nazorg  
B50. 8ij een brand en/ofeen ongeval is er goede aandacht voor de nazorg (advies).  
 
De namen van de leerlingen en de gegevens waar en hoe de ouders/verzorgers overdag te bereiken zijn, 
zijn beschikbaar. Er is zicht op de verzekeringsaspecten.  

Controlepunten voor basisscholen -Diversen  

Veiligheid buiten het schoolplein  
D1. De school is actief in het bewaken en verbeteren van de verkeersveiligheid.  
 
Er is vanuit de school (personeel en ouders) aandacht voor en betrokkenheid bij de verkeersveiligheid 
rondom de school en voor de belangrijkste routes tussen school en de woningen van de schoolkinderen.  
 
D2. Tijdens wandelingen, excursies, schoolreisjes en excursies is er voldoende begeleiding  
 
D3. Tijdens vervoer met een bus is er zowel voorin als achterin begeleiding.  
 
Voorin voor het voorkomen van het afleiden van de chauffeur. Achterin voor het bewaren van de nodige 
rust en voor het voorkomen van het 'spelen' met de nooduitgang waardoor deze, door een onverwachte 
beweging van de bus deze ongewild openslaat.  
 
Veiligheid op het schoolplein  
D4. Het schoolplein is voorzien van een afsluitbaar hek.  
 
Tijdens het verblijf van de schoolkinderen op het plein hoeft er hierdoor geen/minder controle te zijn of de 
kinderen wel op het plein/bij de school blijven. Spelende kinderen en/of een bal kunnen/kan niet zo 
gemakkelijk van het plein af raken en op een eventueel nabij gelegen weg terecht komen.  



Spelende kinderen en rondhangende jongeren uit de buurt kunnen buiten schooltijden van het plein 
worden geweerd waardoor schade aan het plein meubilair en het gebouw kan worden voorkomen.  

D5. Er wordt rekening gehouden met de jongste kinderen van groep 0, 1 en 2.  
 
Er is toezicht door ouderen. Bij groep 0 bij voorkeur door een voor hun bekend iemand.  
Er is een duidelijke en gecontroleerde scheiding van het plein waarbij er een gedeelte is voor de jongsten 
en de ouderen. Deze laatsten zullen hun spel en snelheid moeten aanpassen in het gebied van de 
jongsten.  

D6. Het schoolplein is overzichtelijk ingedeeld.  
 
Er zijn geen afgeschermde hoeken en/of plekken.  
De hoeken van het gebouw zijn voorzien van meubilair zoals banken waardoor botsingen daar worden 
voorkomen.  
 
D7. Het schoolpleinmeubilair is degelijk van uitvoering, is goed geplaatst, voorzien van een zachte 
ondergrond en wordt goed onderhouden.  
 
Het schoolpleinmeubilair is goed bevestigd aan het gebouw of in de grond of heeft een dusdanig gewicht 
dat het niet eenvoudig verplaatsbaar is.  
De ondergrond bestaat uit zacht materiaal, zoals rubber tegels waardoor een eventuele val wordt 
gebroken. De alvalbakken worden frequent geleegd.  
 
Arbeidsomstandigheden  
D8. De school beschikt over een plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. (verplicht)  
Dit is voorgeschreven in de Arbo-wet. Naast de fysieke veiligheid, zoals eisen aan lokalen, de verlichting 
en de stoelen moet hierbij ook worden gedacht aan de sociale veiligheid, zoals de bescherming tegen 
pesten, bedreiging, seksuele intimidatie en geweld.  
 
D9. Er is een EHBO-verbanddoos en iemand die is opgeleid in het gebruik hiervan.  
Seksuele intimidatie  
 
D10. De school heeft gedragsregels voor het voorkomen, herkennen en signaleren van seksuele 
intimidatie 
  
D11. De schoolleiding ziet systematisch toe op de naleving van deze gedragsregels.  
 
D12. De school beschikt over een vertrouwenspersaan met duidelijke taken en bevoegdheden.  
  

 


