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TOELICHTING BIJ HET CALAMITEITENPLAN 
 
 
 
Algemeen:  
Het calamiteitenplan is bedoeld om te zorgen, dat hulpverleners snel weten wat ze moeten doen en 
hoeveel mensen ze moeten redden. Dat scheelt minuten, die levens kunnen redden.  
Daarnaast is het calamiteitenplan een hulpmiddel om te zorgen, dat u zelf goed voorbereid bent op 
eventuele ongelukken.  
En tenslotte is het wettelijk verplicht, dat iedere gastouder een calamiteitenplan heeft. Deze regel is er 
niet voor niets. Per slot van rekening wilt u niet graag verantwoordelijk zijn voor een ongeluk met 
andermans kind! 
 
Wanneer en hoe vaak vult u het calamiteitenplan in: 
U vult het calamiteitenplan 2 x in (of kopieert het) : 
 

1. De eerste versie houdt u zelf. Deze bewaart u helemaal voorin de map van het 
gastouderbureau. Zorg, dat iedereen weet waar het calamiteitenplan is!  

2. De tweede geeft u aan uw zogenaamde achterwacht. Dit is een persoon, die over het 
algemeen wel in de buurt is, en die bij een echte ramp kan worden ingeschakeld. Dit kan 
bijvoorbeeld een buurvrouw zijn, een vriendin of opa en oma. 

 
LET OP: Situaties kunnen veranderen. Misschien krijgt u er nieuwe gastkinderen bij, of verandert u de 
inrichting van uw huis, waardoor de vluchtroute verandert. Controleer regelmatig of het 
calamiteitenplan nog klopt, en vul zonodig een nieuwe in. Vul de nieuwe ook weer in drievoud in, en 
stuur een versie naar gastouderbureau en achterwacht.  
Nieuwe formulieren zijn ook digitaal verkrijgbaar.  
 

 
HET INVULLEN VAN HET FORMULIER 

 
Wie zijn er in huis:  
Hier vult u in hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen er meestal in huis zijn op een bepaald 
dagdeel. Dit is dus het totaal aantal mensen, dus niet alleen de gastkinderen maar ook uw eigen 
gezin.  
Als uw gastkinderen op wisselende tijden komen, kan het lastig zijn om aan te geven hoeveel 
kinderen er in huis zijn. U vult dan het minimum en maximum in.  
Dus bijvoorbeeld: 2 tot 5 kinderen. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Bij achterwacht vult u de naam en het telefoonnummer in van degene, die bij een echt noodgeval kan 
bijspringen. Dit kan een buurvrouw zijn, of een vriendin, of opa en oma. Belangrijk is, dat het iemand 
in de buurt is, die (telefonisch) goed te bereiken is.  
Zorg, dat de achterwacht op de hoogte is van het feit dat hij/zij achterwacht is, en geef hem/haar ook 
het calamiteitenplan.  
Op de derde regel kunt u zelf iemand invullen, waarvan u vindt dat het belangrijk is dat deze persoon 
direct gewaarschuwd wordt.  LET OP: we bedoelen hier niet de ouders van de kinderen. Hun 
telefoonnummers komen op het tweede blad.  
 
Verzamelpunt bij brand / onraad: 
Bij brand/ onraad is het belangrijk, dat iedereen zo snel mogelijk het huis verlaat. Het is dan goed om 
een verzamelpunt te hebben. Zorg, dat het verzamelpunt op ruime afstand van het huis ligt. Kies het 
verzamelpunt zo, dat  kinderen (vanaf ± 6 jaar) zelf veilig bij het verzamelpunt kunnen komen. (het 
liefst dus zo min mogelijk oversteken). Laat de kinderen weten wat het verzamelpunt is.  
Voor kinderen is het belangrijk om een herkenningspunt te hebben. Dus bijvoorbeeld: bij de 
brievenbus op de stoep. Omschrijf dit herkenningspunt ook op het calamiteitenplan.  
 
 
Brandblussers en branddekens: 
Vul hier in, op welke plekken in huis brandblussers en branddekens aanwezig zijn.  
Denk eraan, dat brandblussers minimaal 1 x per jaar moeten worden gecontroleerd door een erkend 
bedrijf. Als brandblussers lang niet gebruikt worden kan het poeder namelijk gaan klonteren of de druk 
wegvallen, waardoor ze het niet meer doen.  
 



 
Nooduitgangen: 
De meeste huizen hebben geen officiële nooduitgang. Ga eens in uw huis na, hoe u het snelst buiten 
kunt komen vanuit iedere ruimte in huis. Dit noemt u de nooduitgangen. Dat hoeven niet altijd deuren 
te zijn, maar kunnen ook grote ramen zijn.   
Bij brand heeft u maximaal 2 minuten om buiten te komen. Zorg dus dat nooduitgangen goed 
bereikbaar zijn, en gemakkelijk te openen. In twee minuten is er geen tijd, om eerst naar een sleutel te 
zoeken! 
Het is belangrijk om te zorgen, dat iedereen weet hoe hij/zij het snelste buiten komt. 
 
Noodverlichting: 
Als er brand uitbreekt, zult u binnen de kortste keren niets meer zien. De rook belemmert het zicht en 
de elektriciteit valt uit. Zorg dus voor noodverlichting, bijvoorbeeld een sterke zaklamp. Vergeet niet 
regelmatig de batterijen te vervangen.  
Schrijf in het calamiteitenplan, waar de zaklampen of andere noodverlichting zich bevinden.  
 
BRANDOEFENING: 
Met het invullen van het formulier heeft u in feite een plan gemaakt, wat te doen bij brand of onraad. U 
heeft bedacht hoe u het beste kunt vluchten, waar te verzamelen en wie in te schakelen. Nu is het nog 
belangrijk, dat iedereen dat goed in zijn hoofd heeft. Dat vraagt oefening.  
U kunt oefenen, door de kinderen te laten vertellen wat ze moeten doen bij brand of onraad. U kunt de 
kinderen ook naar de nooduitgangen laten gaan, zonder dat ze naar buiten gaan. Of u kunt de hele 
oefening helemaal uitvoeren. 
Hoe u het ook doet, het is wel belangrijk dat iedereen (dus ook de volwassenen) weten waar de 
verzamelplaats is.  
Hoe vaak oefenen: 
Als u net een plan heeft gemaakt, is het belangrijk dit een aantal keer achter elkaar te oefenen, zodat 
iedereen het goed in zijn hoofd heeft. Oefen de eerste keer dus een paar kort achter elkaar, dus 
bijvoorbeeld 3 weken achter elkaar. Daarna kunt u het beste 1 x in de 3 maanden oefenen, zodat het 
niet vergeten wordt.  
Op het calamiteitenplan kunt u bijhouden wanneer u voor het laatst geoefend heeft.  
Waar moet u op letten bij het oefenen:  
Bij eventuele brand heeft u maximaal 2 minuten om buiten te komen. Als u merkt, dat het langer duurt 
om buiten te komen, is het dus goed om het plan aan te passen.  
Belangrijk om te weten is, dat u bij brand binnen de kortste keren niets meer zult zien. Zorg dus, dat u 
vergrendelingen op de tast kunt openen, en dat u niet hoeft te zoeken naar sleutels. Zorg daarnaast, 
dat iedereen weet waar de noodverlichting is. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Als u rookmelders in huis heeft, is het goed om deze regelmatig te testen. Er wordt geadviseerd ze 
eenmaal per maand te testen. Op de rookmelder zit een testknop. Als u deze een paar seconden 
indrukt, hoort het alarm af te gaan. Zo niet, dan is de batterij leeg of de rookmelder stuk.  
 Ook brandblussers moeten regelmatig worden gecontroleerd. Dat moet gebeuren door een erkend 
bedrijf. Eenmaal per jaar laten controleren is genoeg. Als brandblussers gebruikt zijn, moeten ze 
meteen daarna worden bijgevuld en gecontroleerd. 
Op het calamiteitenplan kunt u bijhouden wanneer u voor het laatst rookmelders en brandblussers 
heeft gecontroleerd. 
Ook de verbanddoos kunt u het beste regelmatig controleren en aanvullen. Bij de apotheek en bij 
grotere drogisten zijn meestal brochures verkrijgbaar, met lijstjes wat er in een verbanddoos hoort. Het 
is altijd slim om na gebruik de verbanddoos direct aan te vullen. Ook  
dit kunt u bijhouden op het calamiteitenplan.  

 

 


