
Veiligheidsregio

Groningen

Veiligheidsregio Groningen is een samenwerking tussen 

diverse overheden en hulpdiensten. Samen zetten we 

ons in voor een veilige buurt. Wij stellen plannen op 

voor incidenten bestrijding, coördineren alle betrokken 

partijen (politie, ambulance, brandweer, gemeenten,  

et cetera) bij calamiteiten en zorgen ervoor dat 

bewoners goed voorbereid zijn op noodsituaties.

Aardbevingenwijzer

Leg een stabiele basis voor 

de veiligheid van iedere leerling

Gratislesprogramma
voor 

basisscholen

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Je vindt hier onze contactgegevens.

Bezoekadres:  Sontweg 10, 9723 AT Groningen

Postadres: Postbus 66, 9700 AB Groningen

Telefoonnummer:  088 162 5000

Openingstijden: iedere werkdag van 8.00 - 17.00 uur

Aanmelden? 

Ga naar www.aardbevingenwijzer.nl/

registreren en meld je als leerkracht 

van je school aan! 

“Samen hebben we hard gewerkt aan dit lesprogramma. Hiermee reageren 
we op signalen die ons bereiken vanuit de maatschappij, van ouders en 

leerkrachten. Een goede voorbereiding is essentieel. Uiteindelijk gaat het erom 
dat kinderen zich veilig voelen en hun zorgen en vragen aandacht krijgen.” 

-Erik van Zuidam, directeur Veiligheidsregio
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Lesprogramma Aardbevingenwijzer 

Creëer een stabiele basis voor de 

veiligheid van iedere leerling

Aardbevingen zorgen voor een gevoel van 
onzeker heid en onduidelijkheid in de regio. 
Veel kinderen in Groningen hebben een aard-
beving meegemaakt of krijgen ermee te maken. 
Zij willen daar meer over weten, net als veel 
volwassenen. Veel basisscholen en leraren 
zitten daardoor met de vraag: hoe leren wij 
onze leerlingen om te gaan met aardbevingen? 
Omdat inwoners nog onvoldoende kennis 
hebben over hoe te handelen bij een aard-
beving heeft Veiligheidsregio Groningen het 
gratis lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer‘ 
ontwikkeld. Hiermee leer je leerlingen hoe 
zij veilig kunnen handelen voor, tijdens en na 
een aardbeving. 

De volgende drie onderwerpen komen 
in Aardbevingenwijzer aan bod: 

1.  Hoe te handelen voor/tijdens/na een aardbeving?
2.  Hoe emotioneel om te gaan met een aardbeving? 
3. Waar komen aardbevingen vandaan?

In deze folder leggen we graag uit 
hoe jouw school hier eenvoudig mee 
aan de slag kan gaan.

Lees op de achterkant meer over 
Veiligheidsregio Groningen en onze partners.

Wijzer worden over 

aardbevingen

Wat komt er aan bod in 
Aardbevingenwijzer?
Kinderen goed voorbereiden hoe om te gaan 
met aardbevingen; dat wil je als docent, en 
dat willen wij als Veiligheidsregio Groningen. 
Met dit gratis lesprogramma leer je kinderen wat 
ze kunnen doen voor/tijdens/na een aardbeving. 
Leerlingen leren ook wat een aardbeving is, 
waar die vandaan komt en ze komen meer 
te weten over gas en gaswinning. Kennis 
over bijvoorbeeld geschiedenis, scheikunde 
en aardrijkskunde worden hiermee op een 
aansprekende manier gecombineerd 
in een leerzaam lesprogramma.

Voor wie is de methode?
Het lesprogramma is ontwikkeld voor 
leerlingen, van verschillende leeftijden, 
in het basisonderwijs in de provincie 
Groningen. De methode start met één 
inleidende les die schoolbreed kan worden 
ingezet. Vervolgens zijn er zes lessen voor 
groep 1-2, en zeven lessen voor groep 3-4, 
groep 5-6 en groep 7-8. Je kunt deze lessen 
als project aanbieden, maar ze ook eenvoudig 
verspreiden over het schooljaar. 

Hoe zit de methode 

in elkaar?

Het programma is te vinden in een online 
leeromgeving, op www.aardbevingenwijzer.nl, 
met informatieve fi lmpjes, veel uitleg en lessen. 
Leerlingen, leraren én ouders kunnen eenvoudig 
navigeren op deze overzichtelijke site. 

Leerlingen
Leerlingen vinden veel achtergrondinformatie 
en verhelderende animaties bij de lesstof. 
Ze kunnen ook zelfstandig en in groepjes 
werken aan leuke opdrachten.

Leraren
Als leraar kun je gemakkelijk informatie 
van de website halen. Alles op de website 
is overzichtelijk per groep georganiseerd, 
zodat het heel eenvoudig wordt om je eigen 
lessen vorm te geven met lesvoorbereidingen 
en te gebruiken materialen. 

Ouders
Ook ouders kunnen terecht op de site. 
Zij vinden meer informatie over aardbevingen, 
en zien zo waar hun kind mee bezig is 
op school.

“De dreiging van aardbevingen hebben invloed op het dagelijks leven van de inwoners van het 
gaswinningsgebied, jong en oud. Ze merken de gevolgen in hun omgeving, thuis of bijvoorbeeld op 

school. Met dit lesprogramma worden leerlingen op begrijpelijke wijze wegwijs gemaakt in dit thema.”

-Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen

“Om je voor te bereiden op een aardbeving hebben kinderen meer nodig dan 
een bevingsbestendige school. We hebben niet alleen nagedacht over de stenen 
maar ook over dit lesprogramma voor kinderen, leraren en ouders. Ze leren 

hiermee over de oorzaken en wat ze kunnen doen bij een beving.” 
-Bé Schollema, wethouder gemeente Loppersum

Hoe meld je je aan? 

Ga naar www.aardbevingenwijzer.nl/

registreren en meld je als leerkracht 

van je school aan! Wij komen dan graag 
langs om in ongeveer anderhalf uur 

toe te lichten hoe je eenvoudig de 

lesmethode kunt gebruiken.

Met wie is de lesmethode 

ontwikkeld?

De lesmethode is ontwikkeld op verzoek 
van scholen in het aardbevingsgebied 
van Groningen. Bij de samenstelling is 
nauw samengewerkt met de GGD, de 
afdeling Ontwikkelingspsychologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen en Klassewijzer. 
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