
Iedere kinderopvang neemt allerlei maatregelen voor een brandveilige omgeving en controleert daarbij regelmatig of de 
opvang brandveilig is. Niet alleen de kinderopvang, maar ook ouders en kinderen zelf kunnen controleren of hun omgeving  
brandveilig is. Bekijk samen met de kinderen hoe de situatie thuis en op de kinderopvang is. Hieronder zie je waar je op 
moet letten. Kruis aan wat geldt bij jouw huis en/of kinderopvang:       ja, het is brandveilig /       nee, het is niet brandveilig.

voor thuis en op de kinderopvang
brandveiligheid checklist

Meer informatie over brandveiligheid thuis? 
www.woonikbrandveilig.nl draai om

Elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld de wasdroger en de TV, zijn een aandachtspunt. 
Ze worden warm tijdens gebruik en trekken stof aan. Dat kan brandgevaarlijk zijn.
• Staat de TV of computer (of een ander elektronisch apparaat) nooit op stand-by? 
• Wordt het filter van de wasdroger na elke droogbeurt schoongemaakt? 

Gas- en elektrische installaties moeten minstens een keer per jaar worden nagekeken  
of ze nog goed functioneren. 
• Komt er elk jaar een erkend installateur het gas en de elektra checken? 

Kinderen veroorzaken soms per ongeluk brand. Daarom moeten ze leren wat het 
gevaar is van vuur. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen dat ook onthouden. 
• Hebben jullie het wel eens gehad over vuur en het gevaar van brand? 
• Liggen lucifers en/of aanstekers op een plaats waar kinderen niet bij kunnen? 

Besteed extra aandacht aan alle apparaten en installaties die 
functioneren op gas of elektriciteit. Zo wordt je kinderopvang 
of huis nog veiliger. Het is daarnaast ook belangrijk om heel 
voorzichtig te zijn met vuur en kaarsen of tijdens het koken.

  Is je omgeving 
brandveilig?
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Rookmelders moeten aan het plafond hangen in alle ruimtes op weg naar buiten. Vooral thuis  
moet in iedere ruimte naar buiten, die grenst aan een slaapkamer, een rookmelder aan het plafond 
hangen. Op de kinderopvang worden ook rookmelders of andere brandmeldinstallaties gebruikt.
• Hangen er rookmelders, of is er een brandmeldinstallatie? 
• Hangen de rookmelders op de juiste plek? 

Een rookmelder heeft onderhoud nodig om goed te kunnen werken. Regelmatig schoonmaken 
met een doekje en testen is belangrijk. Op de kinderopvang is het belangrijk  
de brandmeldinstallatie regelmatig te laten testen door een expert.
• Wordt de rookmelder of brandmeldinstallatie regelmatig gecontroleerd? 
• Wordt de rookmelder regelmatig getest met de testknop? 
• Wordt de batterij aan het einde van de levensduur vervangen? 

Tijdens het slapen werkt je reukvermogen niet waardoor je niet wakker wordt van rook.  
Maar omdat je wel wakker wordt van geluid, kan een rookmelder je thuis op tijd wakker  
schudden. Ook op de kinderopvang geeft een rookmelder of andere professionele  
brandmeldinstallatie je een duidelijk geluidsignaal bij brand.
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   Heb je
rookmelders?

Nadenken over een vlucht- of ontruimingsplan is belangrijk. Bedenk hoe je zo snel mogelijk buiten komt 
als er brand is. Bedenk verschillende routes en zorg dat iedereen het pand ook uit kan (geen obstakels in 
de gang of deuren die op slot zijn). Oefen je vlucht- of ontruimingsplan. Ook kinderen moeten weten dat ze 
moeten vluchten bij brand, en dat ze zich niet moeten verstoppen omdat ze bang zijn.
• Is er een vlucht- of ontruimingsplan?     
• Oefenen jullie dit vlucht- of ontruimingsplan weleens?     
• Hangen de (huis)sleutels voor het grijpen op weg naar buiten?     

Met een branddeken of water (tuinslang) kun je beginnende brandjes zelf blussen. Een brand-
blusser of andere professionele blusmiddelen (zoals brandhaspels op de grotere kinderopvang- 
organisaties) zijn ook handig, maar alleen als deze jaarlijks wordt gecontroleerd. 
• Hebben jullie een branddeken in je omgeving?    
• Kun je snel bij water of een blusapparaat als er brand uitbreekt?    

Als er brand is, moet je zo snel mogelijk de kinderopvang of je huis uit en de brandweer 
bellen. Gaat het om een klein, beginnend brandje? Dan kun je proberen om deze zelf te 
blussen. Lukt dat niet, ga dan alsnog snel naar buiten en bel de brandweer.
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Weet jij wat
je moet doen
bij brand?


