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Veiligheidsplan examens BOGO 

 

Tijdens de briefing zal de algemene veiligheidsinstructie met de deelnemers worden 

doorgenomen. Zo nodig wordt vervolgens aan een beperkte groep een specifieke 

veiligheidsinstructie gegeven. 

 

De procedure veiligheidsinstructie wordt als volgt uitgevoerd: 

1. De organisatie controleert voor aanvang van het examen alle uit te voeren 

veiligheidsvoorschriften (inclusief enscenering) en onderneemt zo nodig actie. 

2. Voor aanvang van het examen wordt de presentielijst voor aanwezigheid getekend. 

3. Pas als iedereen aanwezig is, wordt de veiligheidsinstructie doorgenomen.  

4. De deelnemers controleren of hun beschermingsmiddelen in orde zijn. 

5. Het examen kan beginnen volgens de afgesproken werkwijzen en 

veiligheidsmaatregelen. 

 

Noodprocedure 

Wanneer zich tijdens het examen een voorval voordoet dat niet van tevoren is 

omschreven en dat zich laat omschrijven als een NO-PLAY gebeurtenis, zal de 

noodprocedure in werking treden. In de noodprocedure staan de activiteiten die verricht 

moeten worden en de instanties die gewaarschuwd moeten worden. De examenleiding 

moet voorafgaand aan het examen de noodprocedure invullen (zie bijlage 1). De 

volgende paragraaf geeft hier meer informatie over. 

 

Afhandeling niet-voorziene incidenten 

 

Ongevalmelding 

Na een NO-PLAY melding moet dus de noodprocedure in werking treden. 

De organisatie is er verantwoordelijk voor dat de noodprocedure bij alle betrokkenen 

bekend is. De veiligheidsfunctionaris van de locatie waar de gebeurtenis zich heeft 

voorgedaan, moet een ongevalrapport invullen. De organisatie is er verantwoordelijk voor 

dat dit op de juiste manier gebeurt. 

 

Inschakeling van stand-by ploegen 

In de noodprocedure is beschreven welke eenheden bij een NO-PLAY gebeurtenis 

gealarmeerd moeten worden. Dit moet van tevoren bij de betreffende eenheden bekend 

zijn. 
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Medische hulp 

De examenorganisatie is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van gekwalificeerde 

eerste medische hulp op het oefenterrein.  
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Bijlage 1: Noodprocedure 

 

Voor de noodprocedure zijn de volgende teksten van belang: 

 

▪ "NO-PLAY NO-PLAY NO-PLAY" 

Deze tekst wordt gebruikt aan het begin en aan het eind van een noodbericht. 

 

▪ "ONGEVAL ONGEVAL ONGEVAL" 

Alle personen in het examen-verbindingsnet weten dan dat daadwerkelijk een 

ongeval heeft plaatsgevonden. 

 

▪ "EINDE OEFENING EINDE OEFENING EINDE OEFENING" 

Alle personen in het examen-verbindingsnet stoppen onmiddellijk het deel van het 

examen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

 

▪ "ONTRUIMEN ONTRUIMEN ONTRUIMEN" 

Alle personen in het examen-verbindingsnet geven deelnemers en andere 

aanwezigen onmiddellijk de opdracht het examenterrein of -gebouw te ontruimen en 

te verzamelen op de aangegeven plaats. 

 

Te weten: ………………………………………. 

 

 

Een combinatie van bovengenoemde vastgestelde teksten is ook mogelijk, bijvoorbeeld: 

 

"NO-PLAY ONGEVAL EINDE OEFENING NO-PLAY" 

 

"NO-PLAY" berichten van deelnemers worden aan de dichtstbijzijnde examenleiding 

doorgegeven. Deze geeft aan de examenleider het verkregen bericht door. Deze beslist 

vervolgens welke actie genomen wordt en geeft deze door aan de oefenleiding, en 

vervolgens aan de deelnemers op locatie. 
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Bijlage 2: Noodprocedureformulier 

 

Algemeen 

 

Activiteit : examen  ................................................................................................................  

Datum:  ..................................................................................................................................  

Tijd :   .....................................................................................................................................  

Locatie :  ................................................................................................................................  

Examenleiding:  .....................................................................................................................  

Veiligheidsfunctionaris :  .......................................................................................................  

Verbindingsnet examenleiding/veiligheid : kanaal  ...............................................................  

 

Alarmering:  via:  Bijzonderheden: 

 Aantekening: 

Leiding  kanaal  ...................................   .  

RAC  telefoon 112  ...................................   .  

CPA telefoon 112  ...................................   .  

PMK  telefoon 112  ...................................   .  

OVD  via RAC  ...................................   .  

CDT  via RAC  ...................................   .  

 

Reddingsacties/-eenheden 

via    bijzonderheden 

TS____   RAC    Ten behoeve locatie ____ 

TS____   RAC    Ten behoeve locatie____ 

TS____   RAC    Ten behoeve locatie____ 

WO ____  RAC   Ten behoeve locatie ____ 

 

Ambulance   RAC    Eerste hulp: ………………….. 

 

Indien de examenleiding dat noodzakelijk acht, worden eenheden gealarmeerd ter 

bestrijding van de gevolgen van het incident. 
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Het ‘bevriezen’ / stoppen van een examen 

 

via: examenleiding    bijzonderheden: 

 

Code: 

NO-PLAY, EINDE EXAMEN         

De examenleiding geeft dit aan. 

 

Code : 

NO-PLAY, ONTRUIMEN         

De examenleiding geeft dit aan. 

Men verzamelt zich op de eerder aangegeven plaats.  

 

Opvang en begeleiding van getroffenen: 

 

via: examenleiding     bijzonderheden: 

 

Begeleiding so's   ____      

door: examenleiding 

Begeleiding familie so's  ____      

door: OVD / politie 

Vervoer familie so's   tel.: _______________    

door: __________________ 

 

 

 

 

 

 


