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Waarom ontruimen 
Een ontruiming vindt plaats wanneer er gevaar dreigt voor de 
veiligheid en/of gezondheid van de aanwezigen/studenten in 
bijvoorbeeld een collegezaal of werkgroepruimte. De aanleiding 
voor een ontruiming kan een gebeurtenis zijn zoals: 
- brand;  
- bommelding of andere vorm van dreiging; 
- lichamelijke bedreiging; 
- ongelukken met gevaarlijke stoffen; 
- grote technische storingen (bv. uitval elektra). 
 
Wat moet u weten als docent 
Als docent ben je verantwoordelijk voor het ontruimen van de zaal 
of ruimte waar je op dat moment bent. Wat je moet weten: 
-  waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is; 
-  dat je als laatste de zaal of ruimte verlaat; 
-  dat het gebruik van de liften niet is toegestaan; 
-  dat je de studenten meeneemt  naar de verzamelplaats;  
-  dat je weet waar de verzamelplaats is en u zich daar afmeldt.  
 
Wanneer ontruimen 
Het signaal dat er ontruimd moet worden is te herkennen aan het 
slow-whoop signaal (zich herhalend signaal van laag naar hoog) 
en de omgeroepen instructies. Het geluid van de slow-whoop is 
een teken voor alle aanwezigen om het gebouw rustig te verlaten.  
 
Wie kan opdracht geven tot ontruimen 
Opdracht tot ontruiming kan eveneens worden gedaan door: 
- door een ontruimer  of leidinggevende van een 
  afdeling; 
- BHV-ers (herkenbaar aan de hesjes) en de Beveiliging.  
 
Welke taken heeft u als docent 
Bij een ontruimingssignaal wacht je niet op de komst van de BHV, 
je onderneemt zelf al actie voor een vlot verloopt van de 
ontruiming in het gebouw. Jouw taken zijn: 
- als het ontruimingssignaal af gaat vraag je de aanwezigen om de 
  zaal / ruimte in een rustig tempo te verlaten; 
- aangeven van de te volgen route, vertellen waar de verzamel- 
  plaats is (zie hiernaast) en dat iedereen daar moet blijven tot 
  nadere instructie;  
- controleren of er niemand is achtergebleven in de zaal/ruimte; 
- waar mogelijk sluiten van deuren en ramen; 
- melden aan de beveiliging op de verzamelplaats dat jouw 
  zaal/ruimte ontruimd is; 
- nadere informatie of instructies afwachten; 
- teruggaan naar het gebouw als daarvoor expliciet toestemming 
  Is gegeven (door bv. de beveiliging of ploegleider BHV). 
 
Bij ontruiming van een gebouw of gebouwdeel moeten alle  
personen via de (nood)trappenhuizen naar de verzamelplaats  
gaan (zie groene vluchtbewegwijzering in de gebouwen). 
 

                                       
 

           
Verzamelplaatsen bij ontruiming (zie plattegrond onderaan) 
calamiteit in:  verzamelplaats:  
Hoofdgebouw       Restaurant Gebouw W&N  
Gebouw W&N       Restaurant Hoofdgebouw  
Gebouw MF          Restaurant Gebouw W&N  
Transitorium/EC    Restaurant Gebouw MF  
Gebouw OZW)      Restaurant Gebouw W&N  
Bellevue                Restaurant W&N  
Gebouw Initium   Restaurant Hoofdgebouw 
O|2                        Gustav Mahlerlaan 
NU-gebouw           Restaurant Hoofdgebouw  
 
Minder of niet zelfredzame personen 
Extra aandacht is nodig voor de 
aanwezigheid van minder of niet zelfredzame 
personen  (persoon die (niet) zonder hulp 
van andere personen in staat is zichzelf in 
veiligheid te brengen). Inzet en hulp van 
aanwezigen of omstanders kan hierbij nodig 
zijn. Vraag deze om deze hulp indien nodig! 
Met behulp van BHV-ers kan zonodig de 
brandweerlift worden gebruikt. 
 
Aansturing liften 
Bij een brandalarm worden de personenliften naar de begane 
grond gestuurd en geblokkeerd.  
 
Ontgrendeling deuren 
Elektrisch vergrendelde deuren in de vluchtroutes naar buiten toe 
worden ontgrendeld door de brandmeldinstallatie in geval van 
brandalarm. De elektrische  vergrendelde deuren binnen het 
gebouw en de deuren in de buitengevels zijn voorzien van groene 
kastjes om de deuren ook handmatig te kunnen ontgrendelen door 
op de knop te drukken.  
 

                       
 
 
Alarmnummer VU 

• Bij acute hulp bel het alarmnummer:   
22222 of 020-5982222 

 
Belangrijke telefoonnummers en nadere informatie 

• Bij (niet acute) meldingen Security Desk VU 
Hoofdgebouw: 85854 of 020-5985854 

• Meld- en adviespunt (registratie fysieke 
incidenten/ongevallen, meldingen) op VU.nl: Calamiteiten 
- Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)   

• BHV factsheets zijn de vinden op VU.nl:  
Bedrijfsnoodplan - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) 
 

 

 

https://vu.nl/nl/medewerker/calamiteiten
https://vu.nl/nl/medewerker/calamiteiten
https://vu.nl/nl/medewerker/richtlijnen-en-procedures/bedrijfsnoodplan




 

 

 


