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1 Tips voor schoolgebouwen 

Samen met Burghgraef van Tiel & Partners (https://www.risicoinspecties.nl) is er invulling gegeven aan een 
pragmatische hand-out welke uw organisatie kan ondersteunen bij bewustwording van brandpreventie, met name 
voorafgaand aan vakanties waarbij de schoolgebouwen vaak langere periode onbeheerd zijn. Wij willen benadrukken 
dat de kerstvakantieperiode, zeker met de aanwezigheid van vuurwerk extra aandacht verdiend. 

1.1 ‘Brandbare buitenopslag’ 

- Geen opslag van brandbare goederen binnen 10 meter
afstand van de gebouwgevels;

- Containers op het buitenterrein, verplaats deze naar
binnen of op 10 meter afstand van de gevel, waarbij de
container ook wordt geborgd, zodat deze niet verreden
kan worden;

- Bij onvoldoende ruimte, kunststof containers
vervangen door metalen afgesloten containers;

- Bladafval en overige brandbare zaken rondom de
gebouwen of in de fietsenberging, opruimen. 

1.2 Afvalbakken & containers 

Afvalbakken die los op het terrein aanwezig zijn kunnen 
op meerdere manieren de kans op een schade vergroten. 

De bakken kunnen worden gebruikt als opstap om op 
daken te klimmen waardoor mogelijk lekkage kan 
ontstaat, brandstichting ligt op de loer, bewust of 
onbewust (roken) zeker wanneer de ‘bakken’ niet tijdig 
geleegd worden. Ook de locatie van de afvalbakken en/of 
het verrijdbaar zijn vormt een belangrijk aandachtspunt. 

Vastzetten op een veilige afstand, slot op de klep zodat 
deze niet open kan of volledig verwijderen door 
bijvoorbeeld binnen te zetten. 

1.3 Onderhoud en leveringen 

De vakantieperiode is voor veel scholen een goed 
moment om schilder- of onderhoudswerkzaamheden uit 
te voeren. In het schoolgebouw zijn dan relatief weinig 
mensen aanwezig (aan het werk) terwijl de deur open is. 
De mogelijkheid voor kwaadwillende om binnen te 
komen is dan zeer groot.  

Ook het leveren van bijvoorbeeld nieuwe computers in de 
vakantie verdiend extra aandacht. Het laten leveren van 
een pallet met nieuwe computers in een schoolgebouw is 
ten strengste af te raden.  

https://www.risicoinspecties.nl/
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1.4 Brievenbussen in gevels 

Een directe verbinding via een brievenbus brengt het 
gevaar mee dat er voorwerpen naar binnen kunnen 
komen waarvan dit niet gewenst is.  

Hierbij kan gedacht worden aan brandende sigaretten, 
water of vuurwerk. Het advies, zeker in de periodeode 
rondom de jaarwisseling is om de brievenbussen dicht te 
maken. 

Een structurele oplossing wordt gevormd door 
uitsluitend gebruik te maken van een postbus en de 
brievenbussen in de gevels definitief af te sluiten. 

1.5 Electra 

Een van de belangrijkste oorzaken van brand vormt het 
gebruik van elektronica. Apparatuur kan door 
oververhitting of kortsluiting een grote brand tot gevolg 
hebben. Zo heeft een koffiezet apparaat ooit een 
omvangrijk pand volledig doen afbranden. 

Gebruik van apparatuur dient zorgvuldig te gebeuren en 
het risico dient te worden beperkt door keuringen en het 
voorkomen van een veelvoud van stekkerdozen en een 
wirwar van bedrading.  

Hiermee wordt er een grotere belasting toegepast dan 
waarvoor het is bedoeld. 

1.6 Toezicht 

Schoolplein dat na schooltijd niet wordt afgesloten, of 
waar een laag hekwerk aanwezig is zodat ‘hang’ jeugd 
na schooltijd gebruik maakt van het plein: 

- Vraag buurtbewoners toezicht te houden en bij
verdachte situaties telefonisch te schakelen met de
beheerders / bewakingsdienst;
- Intensiveer het toezicht door buurtbewoners en of
bewakingsdiensten in de periode rondom de vakantie en
met name de jaarwisseling, indien ‘hang’jeugd gebruik
maken van het plein.

Structurele oplossing: 
- Het buitenterrein afsluiten met een hoog hekwerk;
- Camerabewaking toepassen
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1.7 Overige punten 

 Zorg dat het dak schoon is, bitumineuze
dakbedekking is bestand tegen vliegvuur, droge
bladresten niet!

 Zorg dat de goten schoon zijn;
 Controleer na de laatste schooldag dat alle

ramen en deuren zijn afgesloten;
 Zorg dat diefstalgevoelige zaken, zoals laptops

en tablets niet van buitenaf waarneem zijn en
veilig zijn opgeborgen;

 Loop een afsluitende controleronde, zowel in het
schoolgebouw, als rondom het schoolgebouw, na
de laatste schooldag;

 Zorg voor voldoende verlichting in de
fietsenstalling (indien deze niet zijn afgesloten),
rondom de scholen en ook in de
schoolgebouwen.


