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DOE-kaart

Blijf zelf steeds rustig en voorkom paniek bij de kinderen.

Zorg dat uitgangen steeds gemakkelijk kunnen ontgrendeld worden: sleutel op de deur of binnen handbereik.

Houd de vluchtroutes 
altijd vrij. Een route mag 

niet versperd worden 
door bv. kinderwagens of 

speelgoed…

Aankleden zorgt 

voor teveel 

vertraging en stel 

je best uit.

Wat moet je doen?
Je moet op voorhand nadenken hoe je de kinderen kan evacueren en waar je hen 
naartoe kunt brengen. Het is wettelijk niet verplicht om een vluchtplan op te stellen.

Zegt de regelgeving HOE je kinderen moet evacueren uit de opvang?

Nee, je bepaalt als kinderbegeleider zelf hoe je de kinderen veilig evacueert.

Hoe KAN jij je voorbereiden?
Om voorbereid te zijn op een evacuatie kan je op regelmatige tijdstippen een 
evacuatieoefening houden. Zo voorkom je paniek en ben je beter voorbereid op het 
moment dat je écht moet vluchten.

• Probeer regelmatig (twee maal per jaar) op een speelse manier het evacueren 
met de kinderen in te oefenen. Voer de ontruiming uit in de vorm van 
“polonaise” of gebruik een touw (met lussen) dat alle kinderen moeten 
vastpakken om naar buiten te gaan.

• Denk na over hoe je kinderen kunt evacueren bv met behulp karretjes, bedje op wieltjes,  
een evacuatieschort…

• Oefen zelf bv met zandzakjes, kegels of poppen een vluchtroute in.
• Probeer zelf ’s morgens vroeg of in de vroege avond de uitgang te bereiken zonder verlichting
• Denk na over evacuatie tijdens het ‘slaapuurtje’, kinderen zijn niet meer mobiel en moeten mogelijk 

geëvacueerd worden i.p.v. zelf te kunnen lopen.
• Denk na hoe je kinderen kan stimuleren om naar buiten te gaan - als ze zich bv. uit angst verstoppen. 

De noodzaak uitleggen duurt te lang maar stel een snoepje of ijsje in het vooruitzicht.

Zorg vooraf ook voor:
• een lijst met noodnummers (brandweer en hulpdiensten), maar ook contactgegevens van de 

achterwacht, verantwoordelijke…
• een correcte aanwezigheidslijst waarop jij en de hulpdiensten snel kunnen zien welke kinderen 

opgevangen worden en welke kinderen al geëvacueerd zijn en welke nog niet
• een lijst met contactgegevens van de ouders van de kinderen

Hoe bereid jij je voor op een evacuatie? 

Evacueren in de gezinsopvang



Hoe evacueer je?
Beschrijf of teken je vluchtroute vanuit elke leef- en rustruimte.

Enkele tips:
• Hoe is mijn woning ingedeeld? Maak een schets van elke verdieping van jouw opvanglocatie. Duid aan  

waar de trappen, deuren en ramen zich bevinden.
• Hoe bereik je vanuit elke kamer het snelst de uitgang? Duid de vluchtwegen aan op jouw schets.
• Hoe geraak ik aan de straatkant? Leg een vluchtroute (volle rode lijn) vast die bij voorkeur aan de  

straatkant uitkomt.
• Wat als mijn vluchtroute versperd is? Voorzie ook een tweede vluchtroute (rode stippellijn) voor  

het geval de eerste vluchtweg versperd is.
 

 
 
 
Bel de hulpdiensten op het nummer 112
• Dit nummer werkt zowel vanaf een vast toestel als van een GSM.
• Ook zonder beltegoed kan je deze nummers altijd bellen.

Geef WIE, WAAR, WAT door aan de hulpdienst-centrale

Evacueren in de gezinsopvang
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WIE
1 

Jouw naam

2 
Vermeld zeker dat je 

een kinderopvang bent!

WAAR
3 

Het juiste adres (straat, 
nummer, gemeente)

4 
Herkenningspunt  

in de omgeving

5 
Eventueel specifieke 

ingang/toegang

WAT
6 

Hoeveel kinderen  
zijn er aanwezig?

7 
Zijn er slachtoffers?  

Zo ja het aantal.

8 
De toestand van de 

slachtoffers

Zorg ervoor dat je 
GSM steeds goed is 

opgeladen.


