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In het stripboek heb je het verhaal kunnen lezen van 
brandweerman Robert. Om de volgende opdrachten  
te kunnen maken, heb je soms de informatie uit het 
stripboek nodig en soms informatie van het internet.

 1.  • Om iets op te koken. 
• Om iets te verlichten. 
• Om jezelf mee te verwarmen. 
• Om snel van iets af te zijn (verbranding afval). 
• Om iets te laten bewegen (verbrandingsmotor).

 2.  Verbranding door hitte zonder vuur, gloeien  
en smeulen.

 3. •  Verbranden door de zon.
 • Jezelf branden aan iets heets.

Binnenbrand
 4.  • Om de mensen te helpen (en te redden). 

•  Om ervoor te zorgen dat de brand zich niet  
verder verspreid.

 5.  Omdat zij graag willen dat de brandweer (of andere 
hulpdiensten) weten dat er een dier in huis is. Bij 
gevaar hopen zij dat hun huisdier ook gered wordt.

 6.  • Omdat het lastig blussen is als het gebouw hoog is. 
•  Er kunnen zich meer mensen in het gebouw 

begeven op verschillende verdiepingen waardoor 
het redden van de mensen lastiger kan zijn.

 •  Bij een fabriek kunnen ook schadelijke of giftige 
stoffen vrijkomen

 •  Als de flat erg hoog is, dan kan het moeilijk zijn 
om slangen en water naar boven te krijgen. Is een 
flat hoger dan 30 meter, dan kan de autoladder 
van de brandweer niet hoog genoeg komen. Als 
het gebouw hoger is dan 70 meter, moet er een 
speciale voorziening voor bluswater zijn.

 • Fabrieken zijn vaak groot en onoverzichtelijk.
 •  Omdat een kelder altijd onderin een gebouw of 

huis zit, moet je een trap af om erin te kunnen.  
Er zijn meestal geen ramen. Doordat warmte 
omhoog stijgt, is het al snel erg heet op de trap. 
Het valt dus niet mee voor de brandweer om 
beneden te komen. En zodra ze gaan blussen, zal 
de kelder vol komen te staan met kokend hete 
stoom. Ook dat is gevaarlijk voor de brandweer
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 7.   Zij zijn  sneller ter plaatse
 8.   • Zij zijn onmiddellijk ter plekke bij calamiteiten 

•  Het materiaal is afgestemd op de risico’s van  
het bedrijf

 •  Zij zijn gespecialiseerd en bekend met stoffen en 
productieprocessen van het bedrijf

 •  Zij zijn bovendien inzetbaar bij regionale korpsen 
in de buurt 

Buitenbrand
  9.  Een natuurbrand is een brand in een natuurgebied, 

deze kan zonder toedoen van mensen ontstaan, een 
bermbrand ontstaat langs de kant van de weg vaak 
door toedoen van mensen.

10. De leerling zoekt op en geeft een eigen antwoord.
11.  De leerling geeft zijn/haar eigen mening.
12.  Omdat de branden soms groot zijn of op moeilijk te 

bereiken plaatsen. Er is veel brandstof en zuurstof 
aanwezig waardoor de brand zich snel kan uitbreiden.

Voertuigenbrand 
13.  Een vrachtwagen kan gevaarlijke stoffen bevatten.
14.  Omdat de hoofdpersoon na een traumatische 

gebeurtenis met een brand van een personenauto 
zijn geheugen kwijt is.

15.  Hulpverlening (redden van mensen). In dit geval 
bevrijden ze iemand uit een autowrak.

16.	 	•		Blussen van brand:  
pag.: 2 - 6 - 8 - 12 - 20 - 21 - 25 - 32 - 37 - 42

 •  Hulpverlening:  
pag.: 1 - 25 - 32 - 42

17.  Het geven van voorlichting.

Scheepsbrand
18.  Een schip is opgedeeld in verschillende ruimtes en 

vaak gebouwd van staal. Dit betekent dat de ruimte 
waarin er brand is, heel erg heet kan worden. En 
doordat het staal dan ook heel heet wordt, kan ook 
de ruimte ernaast in brand raken. Door de ingewikkelde 
indeling van een schip, is de brand moeilijk te vinden 
voor de brandweer. En als de brandweermensen 
naar binnen gaan, moeten ze ook weer goed de weg 
terug weten! Door het blussen met water kan het 
schip ook nog eens zinken, door midden breken of 
kapseizen.

Vliegtuigbrand
19.	 	•		Om ervoor te zorgen dat de mensen gered kunnen 

worden.
 •  Om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder 

kan verspreiden of bijvoorbeeld bij de kerosine 
terecht kan komen.

20.  Schrijf van de volgende gevolgen een voorbeeld op:

21.  Hulpverleningsgereedschappen, slangendek met 
verdeelstukken, pompruimte, een hogedrukhaspel.

22.  Je ziet hieronder verschillende brandweerauto's  
die de brandweer in de strip gebruikt. Op welke 
bladzijde zie je de volgende auto’s terug?

 

Financieel gevolg

Gevolg voor lichamelijke  
gezondheid

Gevolg voor geestelijke 
gezondheid

Gevolg voor milieu

Gevolg voor de natuur

Politiek gevolg

Maatschappelijk gevolg

Soort gevolg Voorbeeld

Materiele schade, dingen  
zijn stuk of beschadigd

Men heeft brandwonden 
of erger

Men heeft psychische  
problemen als gevolg van 
wat ze hebben meegemaakt

Vervuiling van lucht,  
water of grond

Planten en dieren raken  
verwond of erger, ook kan 
het leefmilieu zijn aangetast

Nieuwe wetten omdat men 
leert van eerder gemaakte 
fouten

Mensen eisen verbeteringen 
en letten meer op de brand-
veiligheid
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23.  Omdat ze bij het blussen van branden ook hiermee 
te maken kunnen krijgen, moeten zij ook hiertegen 
beschermd worden

24.  Misschien hebben de korpsen verschillende uniformen
25.  •  Omdat daar het anders te duur is om de profes- 

sionele brandweermannen 14 uur per dag zeven 
dagen per week paraat te hebben staan

 •  Het risico is wat kleiner want er wonen minder 
mensen

26.	 	•		Om jongeren die later bij de brandweer willen,  
alvast op te leiden

 •  Om jongeren een leuke nuttige tijdsinvulling  
te geven

 •  Om jongeren te leren hoe te reageren bij brand-
hebben opgericht?

27.  • Brandstof.
 • Zuurstof.
 • Ontbrandingstemperatuur.
28.  Door één van deze af te sluiten.
29.  Oud en nieuw 2000.
30.  Door sterretjes (vuurwerk) vloog de kerstversiering 

in brand.
31.  • De droge kerstversiering was niet geïmpregneerd
 • Er waren te weinig vluchtwegen.
 • Er waren teveel mensen in het café.
32.	 	•  Er kwamen verscherpte controles naar brand-

veiligheid voor de horeca  in Nederland.
 •  Er waren veertien dodelijke slachtoffers en daarnaast 

werden er 241 mensen opgenomen in een zieken-
huis, van wie er 200 ernstig gewond waren.

 •  Velen van hen hebben littekens en/of psychische 
klachten eraan overgehouden.

 • De burgemeester en wethouden namen ontslag.
 • Er werd een monument opgericht.
 •  Er kwam een rechterlijk onderzoek naar de 

betrokkenheid van de café eigenaar.
33.  Op 7 juni 2013.
34.  Dat weet men (nog) niet.
35.  Men doet nu nog onderzoek naar de brand, waar-

door het ontstond. Wel was er erg veel rook en hitte.
36.	 	•	Veel materiele schade.
 • Mensen moesten hun huizen verlaten.
 • Enkele bewoners hadden ademhalingsklachten.
37.	 	•	Het zijn binnenbranden.
 • Beide branden haalden het landelijke nieuws.
38.  •  In Volendam waren er (veel) slachtoffers en waren 

er meerdere gevolgen.
 •  De oorzaak van de brand aan de Oudegracht is 

nog niet gevonden.

Brand thuis
39.	 	•	Water
 • Blusdeken
 • Blusapparaat
40.  Je kunt dan een steekvlam krijgen, olie blijft op 

water drijven.
41.  De deksel op de pan, de zuurstof af te sluiten en het 

gas uit te zetten.
42.  Zet de juiste namen bij de afbeedling
43.  Zet de juiste klasse bij de afbeedling

44.  1-1-2
45.  Zodat zij weten wie ze waar naartoe moeten sturen 

en de hulpdiensten alvast voor te bereiden om wat 
ze kunnen aantreffen.

46.  Dan weet je waar de uitgang is bij gevel van nood, 
brand of ander gevaar.

Sproeischuimblusser
KLASSE A-B

Blusdeken
KLASSE A-B-C

Brandslanghaspel
KLASSE A

Poederblusser
KLASSE A-B-C-D
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47.	 	•	Waar leg je de sleutel neer.
 • Meerdere uitgangen hebben.
 • Wie zorgt waarvoor.
 • Waar spreek je af om samen buiten te komen.
48.  De leerling heeft een vluchtplan gemaakt.

49.  • Voorzichtig omgaan met vuur.
 • Opletten bij het koken en hobby.
50.  Een apparaat die gaat piepen als het rook of kool-

monoxide waarneemt.
51.  Meerdere; op iedere verdieping 1 of op een  

centrale plaats.
52.  Eigen mening van de leerling.

53.  De leerling heeft genoteerd hoe de school op een 
brand is voorbereid.

54 t/m 58:  De leerlingen bespreken met elkaar de  
ervaring en hun bevindingen. Wellicht zal blijken dat 
geblinddoekt vluchten lastiger is dan gedacht.

Keuze 1 Keuze 2

Verlaat ik zo snel mogelijk het  
gebouw en laat mijn spullen achter

Meld ik mij bij een docent als  
ik buiten ben, voordat ik mijn  
vrienden en vriendinnen opzoek

Probeer ik kalm te blijven en de 
instructies op te volgen naar een 
nooduitgang

Als mijn kleren vlam vatten ga ik  
op de grond liggen en ga ik rollen

Breng ik mezelf eerst in veiligheid 
voordat ik anderen help

‘Blus’ ik een brandwond eerst  
ruim met water voordat ik iets  
anders doe

Beste keuze

Veiligheid gaat voor schoolspullen

Als de docent weet dat er iemand 
ontbreekt, kan daar naar gezocht 
worden

Door rustig te blijven vererger je de 
situatie niet

Niet hollen maar rollen, rollen dooft 
de vlammen

Eigen veiligheid gaat voor

Eerst water de rest komt later, water 
zorgt dat de brand niet verder gaat
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Woonwachter
59.  Door ervoor te zorgen dat de senioren thuis hulp en 

zorg krijgen en dat ze in de gaten gehouden worden.
60.  Door regelmatig langs te gaan en te controleren
61.  Zij kunnen zelf thuis ook zorgen voor veiligheid 

zoals anti-inbraak maatregelen of brandmelders.
62.	 	•	Module zorgveiligheid
 • Module Brandveiligheid
 • Module inbraakveiligheid
 • Module video verificatie
63.  Misschien is de ‘melding’ een foutje of blijkt het 

allemaal wel mee te vallen en is (spoed) hulp niet nodig.
64.  Er wordt een sms verstuurd naar alle mensen in de 

buurt die zich daarvoor hebben aangemeld zodat zij 
snel op de hoogte zijn en hulp kunnen bieden.

65.	 • Om direct spoedeisende hulp te verlenen
 • Om te kijken wat er precies aan de hand is
66.  •  Ja, zij moeten kunnen omgaan met verschillende 

omstandigheden; brand, veiligheid, zorg...
 •  Waarschijnlijk moeten zij een EHBO opleiding 

hebben gehad
 •  In geval van brand moeten zij ook weten wat  

ze doen.
67.  •  Mensen kunnen langer zelfstandig thuis blijven 

wonen.
 • Minder onnodige meldingen bij 1-1-2.
 • Minder kosten.
 •  Meer sociale controle en betrokkenheid van de 

omgeving.
68.  •  Vrijwilligers moeten er wel zijn én moeten worden 

‘opgeleid’.
 •  Kosten voor aanschaf en aansluiten van de  

verschillende modules.
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