
Wist je dat 80% van de kinderen 
tussen de 9-12 graag meer wil 
weten over brandveiligheid?

Neem met je klas deel aan de interactieve les ‘Brandweer zoekt 

speurneuzen’ en leer hoe brand ontstaat én nog belangrijker: 

Hoe je brand kunt voorkomen!

Deze game van de Nederlandse Brandwonden Stichting en 

Brandweer Nederland is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van 

9 tot en met 12 jaar. In de game ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ 

gaan kinderen als brandonderzoekers aan de slag om de oorzaak 

van de brand te achterhalen. Door elementen op de tijdlijn te  

achterhalen, verbrande objecten in het huis te vinden en te  

luisteren naar gespreksfragmenten, ontdekken de leerlingen  

de oorzaak van de brand. Was het een mobieltje, een laptop  

of een omgevallen lamp die de brand heeft veroorzaakt? 

Met deze game brengen we brandpreventie dicht bij huis.  

Hoe ontstaat brand? En hoe voorkom je dat jouw laptop of  

telefoon de oorzaak is? Hoe laad je veilig je apparaten op?  

Na het spelen van deze game zijn de leerlingen in staat om  

als een echte safety hero thuis het goede voorbeeld te geven! 



Interactieve les BRANDWEER ZOEKT SPEURNEUZEN

Leerjaar (6)-7-8 

Lesgebied/kennisgebied Oriëntatie op jezelf en de wereld &  

(Brand)veiligheid 

Interactief materiaal  
geschikt voor: 

• Digibord 

• Desktop 

• Tablet 

• Laptop  

• Mobiele telefoon  

TIP!  

De game bevat verschillende geluidsfragmenten.  

Hiervoor kunnen oortjes handig zijn.

Speelmogelijkheid  
(game is zowel individueel als 

klassikaal zonder uitleg van de 

docent vooraf te spelen)

• Klassikaal  

• Individueel 

Tijdsduur game Ongeveer 15 minuten 

Tijdsduur extra opdracht 
vluchtplan (optioneel)

Toelichting 10 

Uitvoering (eigen tijd kinderen)

De kinderen leren • Hoe brand kan ontstaan (met uitleg over de branddriehoek). 

• Hoe elektrisch oplaadbare apparaten veilig op te laden. 

• Brandrisico’s te herkennen & voorkomen. 

Doel tijdens de game Onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.  

Hiervoor moet een tijdlijn worden ingevuld en objecten  

in het huis worden verzameld. De kinderen moeten als 

conclusie in de branddriehoek de ontbrekende elementen 

(brandstof en temperatuur) invullen die de brand hebben 

veroorzaakt.  



Goede antwoorden: Tijdlijn

Goede antwoorden: Branddriehoek

Zuurstof

Brandbaar materiaal Ontbrandigstemperatuur

BRANDDRIEHOEK

Ward 
naar bed

Ward schrikt 
wakker

Floortje
naar zolder

20.25 21.30 22.30 23.30 00.48 0.50

Milan
naar bed

Telefoon
aan oplader

Brand in
woonkamer

Ruit
kapot

Brandweer
op locatie

0:52 0:59 1:00 1:04

Milan en 
Ward gered

Brand 
geblust

Goede antwoorden: Te verzamelen objecten

Woonkamer:

Slaapkamer:

Stoel Telefoon aan oplader

Zolder:



Zijn batterijen gevaarlijk? 

Bij normaal gebruik niet! Maar ze kunnen brandgevaar opleveren 

als ze overladen worden, als er een kortsluiting ontstaat of als ze 

met water in aanraking komen. Ook als de batterijen niet op een 

juiste en veilige manier worden opgeladen kan brand ontstaan. 

Met de tips op deze pagina weet je waar je op moet letten.

Een Lithium-ion batterij? 
Een Lithium-ion batterij of li-on batterij (of soms ook wel eens LIB 

genoemd) zijn lichtgewicht, oplaadbare batterijen of accu’s van 

elektrische fietsen, smartphones, tablets, laptops en hoverboards. 

Ze worden dagelijks door miljoenen mensen veilig gebruikt. In dit 

type batterij zit veel meer energie dan in een standaard penlite 

batterij en dat heeft veel voordelen. Maar tegelijkertijd neemt de 

zorg over dit nieuwe type batterij toe, omdat deze spontaan kan 

ontbranden of zelfs ontploffen.

De oplader zelf 

Zorg ervoor dat apparaten, batterijen en opladers hun warmte 

goed kwijt kunnen. Bedek de opladers en batterijen daarom niet 

en leg je telefoon niet onder je kussen. Kijk ook eens kritisch naar 

het hoesje van je telefoon. Kan je smartphone zijn warmte kwijt? 

En kan je laptop zijn warmte kwijt als je ermee op bed ligt? 

Meer informatie kijk hier: 
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/lithium-ion-batterij

Extra informatie: 
Opladers, batterijen en accu’s

Achtergrond informatie 
De impact van een woningbrand is enorm. Zelfs als er geen 

slachtoffers zijn. In de praktijk zien we dat steeds meer branden 

worden veroorzaakt door (defecte) elektrische apparaten of  

foutief opladen. Omdat het aantal elektrische apparaten  

toeneemt, neemt daardoor ook het risico op brand toe. 

Voor de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting 

reden om dit jaar tijdens de Nationale Brandpreventieweken   

aandacht te vragen voor het veilig opladen van elektrische  

apparaten. Om zo in de toekomst het aantal woningbranden  

te kunnen verlagen.

Lithium-ion batterijen 
veilig gebruiken: 10 tips 

1   Lees de gebruiksaanwijzing 
van de fabrikant en volg 
deze op

2   Gebruik alleen de originele  
oplader die bij het apparaat  
geleverd wordt

3   Haal de stekker uit het stop-
contact als de batterij vol is

4   Leg een batterij niet in het  
volle zonlicht. Zorg ook dat 
de batterij niet te koud wordt

5   Laad de batterij minstens 
eens in de drie maanden op

6   Is je apparaat gevallen,  
beschadigd of vervormd? 
Leg ‘m buiten neer en lever 
‘m zo snel mogelijk in

7   Laad een batterij op in de 
buurt van een rookmelder 
en houd toezicht tijdens het 
laden

8   Heeft de batterij onderhoud 
nodig? Ga niet zelf aan de 
slag, maar laat dit altijd aan 
een deskundige over

9   Leg een apparaat (of batterij) 
tijdens het opladen vrij neer 
op een stabiele, onbrand-
bare plek

10  Laad de batterij bij voorkeur 
overdag op


