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Kidscampagne 112 
 
Als leerkracht speel je een belangrijke rol in het aanleren van de noodnummers en hoe 
noodnummers te bellen. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een lespakket 
ontwikkeld om kinderen op een speelse manier het noodnummer 112 te laten ontdekken en 
onthouden. We vragen je dan ook om van dit lesmateriaal gebruik te maken en jaarlijks een moment 
in te plannen om met de leerlingen rond dit thema te werken. 

 Het lespakket bevat meer info over het noodnummer, de 112 Kidsfilm, quizvragen en voorbeelden 
van noodoproepen om deze te simuleren. Je vindt een aantal lesfiches onderaan dit document en je 
kan extra kleurplaten en spelletjes downloaden op de kidspagina van de website van het 
noodnummer 112: www.112.be/nl/kids . 

Heb je een foutje opgemerkt of heb je een andere opmerking bij dit lespakket, laat het ons dan zeker 
weten via com.scv@ibz.fgov.be . 

 

Het noodnummer 112 
 

112 is het Europees noodnummer voor dringende hulp van brandweer, 
ambulance of politie. In België kan je beter het noodnummer 101 bellen 
voor politie. Om kleinere kinderen niet te verwarren met een veelvoud 
aan noodnummers, kiezen we ervoor om de nadruk op het 
noodnummer 112 te leggen. Dit omdat je sowieso ook door de 

operatoren van het noodnummer 112 verder geholpen wordt.  

Wil je meer weten over het noodnummer 112, dan kan je surfen naar www.112.be voor veel 
gestelde vragen, wat je zeker moet zeggen als je het noodnummer belt, andere noodnummers en 
nog veel meer weetjes. Oudere kinderen kan je eventueel zelf de website eerst laten verkennen. 
 

Hoe bel je het noodnummer 112? 
Behalve het noodnummer 112 zelf, is het belangrijkste om mee te geven aan je leerlingen wat ze 
moeten zeggen als ze 112 bellen en in welke volgorde: 

1. Vorm het nummer 112 voor dringende hulp van de brandweer, een ambulance of de politie.  
è Afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen kan je hen aanleren dat je in België beter het 

noodnummer 101 belt voor dringende hulp van de politie. Vergeet wel niet te vermelden 
dat de operators bij de noodcentrale 112 je ook verder helpen als je politiehulp nodig 
hebt.  

2. Wacht rustig op antwoord van de operator. Haak vooral niet in! 
3. Waar: als eerste moet je zeker de plaats waar hulp nodig is doorgeven. Geef het juiste adres: 

stad, straat, nummer. 
4. Wat: vertel de operator wat er is gebeurd.  
5. Wie: zijn er mensen gewond of in gevaar en hoeveel? 
6. Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken! 

http://www.112.be/nl/kids
mailto:com.scv@ibz.fgov.be
http://www.112.be/


 

112 Kidsfilm  
 
In de 112 Kidsfilm vertelt een jonge rapper het verhaal van Freddy. Dit verhaal is geïnspireerd op een 
zesjarige jongen uit Spa, Shayan. Deze dappere jongen heeft zijn mama heeft gered doordat hij wist 
hoe hij het noodnummer 112 moest bellen. De belangrijkste aspecten van een noodoproep komen 
aan bod in het filmpje:  
( leer het noodnummer 112 uit je hoofd 
( wanneer moet je 112 bellen 
( wat moet je zeker zeggen als je 112 belt 
( bel niet naar 112 om een grapje uit te halen 

 
Het noodnummer 112 wordt herhaald in het refrein van het 
liedje. Door de herhaling en het aanstekelijke deuntje, is het 
nagenoeg onmogelijk het nummer ooit nog te vergeten. Het 
filmpje is ontwikkeld voor leerlingen uit de lagere school van 6 
tot 12 jaar en is beschikbaar via www.112.be in Nederlands, 
Frans, Duits en Engels.  
 
Je kan het filmpje tonen tijdens de les en met je leerlingen de liedjestekst van het “112 liedje” 
doornemen om zo op een speelse manier alle aspecten van een noodoproep met hen te overlopen. 
 

112 Quiz 
 

Hebben je leerlingen alles goed begrepen? Laat hen de “112 Quiz” 
afleggen aan het einde van de les. Hieronder staan de juiste antwoorden, 
met telkens wat meer uitleg om het antwoord te verduidelijken.  

 

1. Het noodnummer voor dringende hulp van brandweer, ambulance of politie is… 
a) 070 245 245 
b) 112 
c) 12 

Uitleg: 112 is het Europese noodnummer waarnaar je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in alle 
lidstaten van de Europese Unie kan bellen als je in nood bent om onmiddellijke hulp te krijgen van 
de brandweer, een medisch team of de politie. Met één oproep krijg je alle hulp die je nodig hebt. 

2. Je huis staat in brand, wat doe je? 
a) Ik probeer het vuur zelf te blussen. 
b) Ik doe niets. 
c) Ik probeer mijn mama of papa te roepen. Als zij er niet zijn, ga ik naar buiten en bel ik zelf 

naar het noodnummer 112. 

http://www.112.be/


 

Uitleg: Je mag naar het noodnummer 112 bellen voor dringende hulp van de brandweer als een 
gebouw, bos of auto in brand staat of wanneer er rook uit een gebouw komt. 

3. Wanneer mag je naar het noodnummer 112 bellen? 
a) Als ik een pizza wil bestellen. 
b) Als ik een ambulance nodig heb, omdat er bijvoorbeeld iemand gewond is. 
c) Als ik een verhaaltje wil vertellen over mijn huisdier. 

Uitleg: Je mag alleen naar 112 bellen als je dringend de brandweer, een ambulance of de politie 
nodig hebt.  

Enkele voorbeelden van wanneer je WEL mag bellen:  
- Als een gebouw, bos of auto in brand staat of wanneer er rook uit een gebouw komt. 
- Mensen die vast of gekneld zitten en uit een vervallen gebouw of een auto geëvacueerd 

moeten worden. 
- In geval van een ernstig ongeval met gewonden. 
- Wanneer iemand een auto probeert te stelen of beschadigen. 
- Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een agressie of gevecht. 
- Als je iemand ziet inbreken in een huis of merkt dat er iemand in jouw woning probeert in te 

breken. 
- Wanneer je getuige bent van een zelfmoordpoging. 
- Als jij of iemand in jouw omgeving bewusteloos is, niet stopt met bloeden of aan het stikken 

is. 
 
Enkele voorbeelden van wanneer je NIET mag bellen: 
- Om te kijken of 112 of 101 wel echt werkt. 
- Om een grap uit te halen terwijl er niets aan de hand is. 
- Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres. 
- Omdat je jezelf hebt buitengesloten en niet meer in je huis binnen kan. 
- Om een pizza of taxi te bestellen. 

 
4. Als ik voor de grap naar het noodnummer 112 bel, dan… 

a) kan ik een boete krijgen die mijn ouders zullen moeten betalen. 
b) zal de operator van de noodcentrale aan de andere kant van de lijn eens hard lachen. 
c) gebeurt er niets. 

Uitleg: Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de 
noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Alle noodnummers 
zijn, onder meer omdat ze gratis zijn, regelmatig het doelwit van “grapjassen”. Deze personen 
stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke 
veroordeling.   

5. Je bent op vakantie in Nederland, er is iemand gewond geraakt en er zijn geen volwassenen in de 
buurt. Wat doe je? 
a) Ik bel naar mijn oma in België om hulp te vragen. 
b) Ik bel naar het noodnummer 112. 
c) Ik doe alsof ik de gewonde persoon niet zie. 



 

Uitleg: In Europa moet je naar het noodnummer 112 bellen om hulp te krijgen van brandweer, 
ambulance of politie in het land waar je je bevindt.  

6. Met welke toestellen kan ik naar het noodnummer 112 bellen? 
a) Alleen met een vaste lijn. 
b) Alleen met een gsm. 
c) Zowel met een vaste lijn als met een gsm. 

Uitleg: Je kan het nummer 112 bellen met een vaste of een mobiele telefoon. 

7. Wanneer mag je inhaken als je belt naar het noodnummer 112? 
a) Als de operator van de noodcentrale me zegt dat ik mag inhaken. 
b) Ik mag inhaken wanneer ik dat wil. 
c) Ik mag inhaken van zodra ik het adres heb gegeven. 

Uitleg: Haak niet in vooraleer de operator zegt dat je mag inhaken. Hou ook je telefoonlijn vrij 
zodat de operator je kan terugbellen als hij meer informatie nodig heeft. Als je per ongeluk een 
noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Op die 
manier is de operator er zeker van dat er geen noodgeval is. 

8. Wie mag er naar het noodnummer 112 bellen? 
a) Alleen mijn ouders mogen naar het noodnummer 112 bellen. 
b) Alleen een dokter mag naar het noodnummer bellen. 
c) Iedereen die dringend hulp nodig heeft, mag naar het noodnummer 112 bellen. 

Uitleg: Je mag naar de noodnummers bellen als je dringend de brandweer, een ambulance of de 
politie nodig hebt.  

9. Wat moet je zeker zeggen als je naar het noodnummer 112 belt? 
a) Waar ik ben, wat er is gebeurd en wie er gewond is. 
b) Wat mijn lievelingskleur is. 
c) Hoeveel huisdieren ik heb. 

Uitleg: Bij het bellen naar 112 moet je zeker volgende informatie doorgeven: de juiste locatie, wat 
er gebeurd is en of er gewonden zijn. Probeer dit te weten te komen voor je de het noodnummer 
112 belt.  

10. Wat doe je als je plots een slang in je huis ziet? 
a) Ik probeer de slang zelf te vangen. 
b) Ik roep mijn ouders. Als er geen volwassenen in de buurt zijn, bel ik zelf naar het 

noodnummer 112. 
c) Ik doe niets. 

Uitleg: Je moet 112 bellen als er een gevaarlijk of groot dier, zoals een slang of paard, ontsnapt is. 

11. Ik heb een verkoudheid, dus bel ik naar… 
a) Het noodnummer 112. 
b) Mijn ouders. 
c) De apotheker. 



 

Uitleg: Eigenlijk ben je niet in nood als je een verkoudheid hebt: de klachten zijn niet van die aard 
dat er over een dringende geneeskundige noodsituatie kan gesproken worden. In dit geval is het 
beter dat je je ouders belt, zij kunnen dan eventueel je huisarts verwittigen indien nodig. 

12. Wat zeg je eerst als je naar het noodnummer 112 belt? 
a) Waar ik ben. 
b) Mijn lievelingskleur. 
c) De naam van mijn huisdier. 

Uitleg: Geef eerst het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, 
nummer, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.). Zo gaat er geen kostbare tijd verloren en 
kunnen de hulpdiensten zo snel mogelijk vertrekken. 

 

Simulaties noodoproepen: rollenspel 
 

Iedereen heeft alles begrepen? Dan is het tijd voor actie! Het is pas als 
je leerlingen het zelf eens geoefend hebben, dat ze echt gaan weten 
wat ze moeten doen als ze het noodnummer moeten bellen. Je neemt 
zelf de rol van operator in de noodcentrale op. De leerling speelt de 
persoon in nood. Gebruik het voorbeeld als leidraad en zorg ervoor 

dat de leerlingen zeker doorgeven waar ze zijn, wat er is gebeurd en of er iemand gewond is.  

Je kan voor je eraan begint “Hoe bel je het noodnummer 112?” en/of onderstaand voorbeeld nog 
eens met hen overlopen. 

 

Voorbeeld noodoproep 
Hanne is acht jaar oud. Ze is momenteel bij haar oma thuis. Haar oma 
woont in een huisje in de stad Leuven. Het adres is: Bondgenotenlaan 23. 
Hanne zit samen met haar oma aan tafel wanneer die plots van haar 
stoel valt. Haar oma is bewusteloos en reageert niet meer. De ouders van 
Hanne zijn niet bereikbaar. Hanne belt naar de noodcentrale. 

Hanne toetst het noodnummer 112 in op een mobiele telefoon of vaste lijn. 
Operator: Hallo, noodcentrale 112, wat kan ik voor je doen? 
Hanne: Hallo. Ik ben in Leuven, Bondgenotenlaan 23. 
Operator: Wat is er gebeurd? 
Hanne: Mijn oma is van haar stoel gevallen en reageert niet meer. 
Operator: Ben jij alleen thuis met haar? 
Hanne: Ja, alleen mijn oma en ik. 
Operator: Er is al een ambulance onderweg. Kan je mij nog eventjes zeggen hoe oud je bent? 
Hanne: Acht jaar. 
Operator: Oké. Ik ga je nu nog een paar vraagjes stellen. Kan je mij vertellen in welke houding je oma 
op de grond ligt? 
Hanne: Mijn oma ligt op haar rug. 



 

Operator: Kan je haar voorzichtig op haar zij draaien en ervoor zorgen dat haar hoofd ook opzij ligt? 
Gaat dat lukken denk je? 
Hanne: Ik zal proberen. 
Hanna draait voorzichtig het lichaam en hoofd van haar oma opzij. 
Hanne: Het is gelukt! 
Operator: Dat is heel goed gedaan. Je gaat nu nog aan de lijn moeten blijven met mij tot de 
hulpdiensten er zijn. Niet inhaken zonder dat ik het zeg. 
Hanne: Ja, dat is goed. 
Operator: De ambulance is er bijna, kan je de deur gaan openzetten en dan terug naar je oma gaan? 
Hanne: Ja, ik zal dat nu doen. Ik hoor de sirene al. 
Operator: Goed zo. 
Hanne opent de deur en blijft aan de lijn. 
Hanne: De deur staat open. 
Operator: Oké, nog even aan de lijn blijven. 
De ambulance komt aan en de hulpverleners komen binnen. 
Operator: Je mag nu de telefoon neerleggen. Proficiat, je hebt dit heel goed gedaan. 
Hanne haakt in. 
 

Rollenspel: oefeningen 
 
Oefen de volgende scenario’s met je leerlingen.  

1. Je bent in je straat aan het rondfietsen. Plots zie je een man langs de kant van de weg liggen. Je 
stopt en merkt dat de man niets zegt en niet meer beweegt. Je kijkt rond om te zien of er een 
volwassene in de buurt is die je kan helpen, maar je ziet niemand. Je loopt terug naar je huis en 
belt het noodnummer 112 om de hulp van een ambulance te vragen. 
Belangrijke factoren: 
- De naam van de straat waarop je je bevindt. 
- Er ligt een oudere man bewusteloos langs de kant van de weg. 
 
Operator: Hallo, noodcentrale 112, wat kan ik voor je doen? 
Leerling: Hallo, ik ben in de ……………………(straatnaam, nummer/herkenningspunt) …………………. 
Operator: Wat is er gebeurd? 
Leerling: ……………………(oudere man, bewusteloos, op de grond)……………………………………………….. 
Operator: Oké, er is een ambulance onderweg. Is er iemand in de buurt die bij het slachtoffer kan 
blijven? 
Leerling: Neen,…………….(alleen)…………………………………………………………………………………………………. 
Operator: Oké, dan zal jij moeten wachten tot de ambulance er is. Blijf ondertussen met mij aan 
de lijn. Niet inhaken zonder dat ik het zeg. Kan je mij vertellen in welke houding de man op de 
grond ligt? 
Leerling: Hij ligt op zijn rug, met zijn hoofd opzij. 
Operator: Probeer de man heel voorzichtig op zijn zij te leggen. Laat zijn hoofd opzij liggen. 
Ik draai de man heel voorzichtig op zijn zij. 
Leerling: Hij ligt nu op zijn zij. Ik kan de sirene van de ambulance al horen. 
Operator: Goed zo. Wacht nog even tot de ambulance bij jou is. 



 

De ambulance komt aan. 
Operator: Je mag nu inhaken. Heel goed gedaan! 
Leerling haakt in. 

 

2. Mama is even naar de bakker. Plots zie je een slang in de douche in de badkamer. Je verlaat de 
badkamer en belt naar het noodnummer 112. 
Belangrijke factoren: 
- Je adres 
- Er is een slang in de badkamer 
- Je bent alleen 

Operator: Hallo, noodcentrale 112, wat kan ik voor je doen? 
Leerling: Hallo. Ik ben in de ……………..(je volledige adres: stad, straat, nummer)…………….. 
Operator: Wat is er gebeurd? 
Leerling: Er ligt een …………………(slang, badkamer)………………………………………………………….. 
Operator: Oké, heb je de badkamer al verlaten? 
Leerling: Ja, ik ben nu in een andere kamer. 
Operator: Goed zo. Is er nog iemand thuis? 
Leerling: Neen, …………………….(alleen, mama is naar de bakker)……………………………………….. 
Operator: Oké, ik heb de brandweer al verwittigd, zij zullen ze de slang komen vangen.  Ga zeker 
niet opnieuw de badkamer binnen, maar wacht in een andere kamer. 
Leerling: Oké. 
Operator: De brandweer is er bijna, kan je de deur opendoen? 
Leerling: Ja, dat zal ik nu doen. 
Ik doe de deur open, maar blijf aan de lijn. 
Leerling: De deur staat open. 
Operator: Goed zo. Nog niet inhaken, je moet nog even wachten. 
De brandweer komt aan en gaat het huis binnen. 
Operator: Je hebt dat goed gedaan, je mag nu inhaken. 
Leerling haakt in. 

 

 
 

3. Je mama is even bij de buren. Je bent met je zusje tv aan het kijken wanneer het alarm van de 
rookmelder plots afgaat. Ook zie je rook uit de keuken komen. Je belt met een gsm naar het 
noodnummer 112 voor hulp van de brandweer. Je gaat samen met je zusje naar buiten. 
Belangrijke factoren: 
- Je adres 
- Je ziet rook en hoort de rookmelder. 
- Er zijn twee personen in huis: jij en je zusje. 

Operator: Hallo, noodcentrale 112, wat kan ik voor je doen? 
Leerling: Hallo, ik ben in de ……………………(straatnaam, nummer/herkenningspunt)…………………. 
Operator: Wat is er gebeurd? 



 

Leerling: …………………………(alarm rookmelder gaat af, ik zie rook)……………………………………………… 
Operator: De brandweer is al onderweg. Is er nog iemand in het huis? 
Leerling: ………………………………….(zusje, maar wij zijn al naar buiten gegaan)…………………………….. 
Operator: Heel goed, blijf buiten, ga het huis niet binnen en blijf met mij aan de lijn tot de 
brandweer er is. Niet inhaken zonder dat ik het zeg. 
Leerling: Oké, dat zal ik doen. Ik sta nu in mijn tuin. 
De brandweer komt aan. 
Operator: Je mag nu inhaken. Je hebt dit heel goed gedaan. 
Leerling haakt in. 

 
 

112 spelletjes 
 
Merk je dat de aandacht aan het verslappen is en wil je tussendoor een spelletje spelen? Op de 
website van het noodnummer staan nog meer kleurplaten en twee 112-spelletjes. Download ze op 
www.112.be/nl/kids, druk ze af en speel ze met de hele klas:  

( Vijf kleurplaten om in te kleuren. 
( 112 Geheugenspel: vind telkens de twee kaartjes die er hetzelfde uitzien. 
( 112 Bingospel: de eerste die vijf snoepjes op een rij heeft, wint het spel. 

 
 

Lesfiches 
 

Op onderstaande pagina’s vind je de kant en klare lesfiches om uit te delen aan je leerlingen.  

  

http://www.112.be/nl/kids


 

Wat zeg je als je naar het noodnummer 112 belt? 
 

Kleur onderstaande tekeningen in. 

 

 

 

 

  



 

112 liedje 
 
Dit is het verhaal van de slimme kid Fred 
Er gebeurde iets heel erg, maar hij heeft een leven gered 
Hij zat te chillen voor TV en hoorde plots een luide klap 
Zijn mama op de grond – oeps het was geen grap 
 
Fred zag het meteen - mama was er slecht aan toe 
Niet paniekeren, niet flippen, hij wist wat hij moest doen 
Hij nam de telefoon, het juiste nummer wist hij al 
Hij belde één één twee voor een noodgeval 
 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je hulp van een vriend, bel dan 112 
 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je levens redden bel dan 112 
 
Is je vriend gewond, is er iets ergs aan de hand, 
Is er een ongeval of zit je pa in een brand?  
Kan niemand je helpen en zit je in de puree 
Neem dan direct de telefoon en bel dan 112  
 
1+1 = 2 zo raak je ’t nooit meer kwijt 
Op elke ‘foon of gsm, het nummer werkt altijd 
Laat even bellen, de operator zal er direct zijn.  
Haak niet in, ga niet weg, blijf gewoon aan de lijn 
 
Bel 112 
112 
Wil je hulp van een vriend, bel dan 112 
 
Bel 112 
Bel 112 
Dan komt er hulp en alles wordt ok 
 
  



 

De operator, da’s een toffe meid of een toffe vent 
Vertel hem eerst en vooral waar je ergens bent 
Waar ben je nu en waar is het gebeurd 
In welke straat in welke stad en in welke buurt 
 
Leg dan het noodgeval uit - wat is er fout gegaan?  
Was er een ongeval of is er brand ontstaan? 
Hoeveel mensen zijn gewond, dat mag je niet vergeten 
Je ma, je pa, een vriend? Dat moeten we ook weten. 
 
Doe wat de operator vraagt, en luister echt 
Blijf aan de lijn, tenzij er iets anders wordt gezegd 
Ga niet weg van de telefoon, de hulp komt toegesneld  
Je hebt levens gered, je bent een superheld 
 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je hulp van een vriend, bel dan 112 
 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je levens redden, bel dan 112 
 
Nu, 112 alleen bij noodgevallen bellen 
En zeker niet om pizza of chinees te bestellen 
Door jouw flauwe grappen moeten kids in nood wachten  
Dan krijg je er van langs en ook politieklachten 
 
Stop 112 in je foon en wel meteen 
Komt er een noodgeval dan ben je niet alleen  
Luister naar de operator zoals die slimme Fred 
En voor je ’t weet heb je een leven gered! 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je hulp van een vriend, bel dan 112 
 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je levens redden bel dan 112 
Bel 112 
Bel 112 
Wil je levens redden bel dan 112 
 

  



 

112 Quiz 
 

Lees aandachtig onderstaande vragen en omcirkel het juiste 
antwoord. 

 

1. Het noodnummer voor dringende hulp van brandweer, ambulance of politie is… 
a) 070 245 245 
b) 112 
c) 12 

 
2. Je huis staat in brand, wat doe je? 

a) Ik probeer het vuur zelf te blussen. 
b) Ik doe niets. 
c) Ik probeer mijn mama of papa te roepen. Als zij er niet zijn, ga ik naar buiten en bel ik zelf 

naar het noodnummer 112. 

 
3. Wanneer mag je naar het noodnummer 112 bellen? 

a) Als ik een pizza wil bestellen. 
b) Als ik een ambulance nodig heb, omdat er bijvoorbeeld iemand gewond is. 
c) Als ik een verhaaltje wil vertellen over mijn huisdier. 

 
4. Als ik voor de grap naar het noodnummer 112 bel, dan… 

a) kan ik een boete krijgen die mijn ouders zullen moeten betalen. 
b) zal de operator van de noodcentrale aan de andere kant van de lijn eens hard lachen. 
c) gebeurt er niets. 

 
5. Je bent op vakantie in Nederland, er is iemand gewond geraakt en er zijn geen volwassenen in 

de buurt. Wat doe je? 
a) Ik bel naar mijn oma in België om hulp te vragen. 
b) Ik bel naar het noodnummer 112. 
c) Ik doe alsof ik de gewonde persoon niet zie. 

 
6. Met welke toestellen kan ik naar het noodnummer 112 bellen? 

a) Alleen met een vaste lijn. 
b) Alleen met een gsm. 
c) Zowel met een vaste lijn als met een gsm. 

 
  



 

7. Wanneer mag je inhaken als je belt naar het noodnummer 112? 
a) Als de operator van de noodcentrale me zegt dat ik mag inhaken. 
b) Ik mag inhaken wanneer ik dat wil. 
c) Ik mag inhaken van zodra ik het adres heb gegeven. 

 
8. Wie mag er naar het noodnummer 112 bellen? 

a) Alleen mijn ouders mogen naar het noodnummer 112 bellen. 
b) Alleen een dokter mag naar het noodnummer bellen. 
c) Iedereen die dringend hulp nodig heeft, mag naar het noodnummer 112 bellen. 

 
9. Wat moet je zeker zeggen als je naar het noodnummer 112 belt? 

a) Waar ik ben, wat er is gebeurd en wie er gewond is. 
b) Wat mijn lievelingskleur is. 
c) Hoeveel huisdieren ik heb. 

 
10. Wat doe je als je plots een slang in je huis ziet? 

a) Ik probeer de slang zelf te vangen. 
b) Ik roep mijn ouders. Als er geen volwassenen in de buurt zijn, bel ik zelf naar het 

noodnummer 112. 
c) Ik doe niets. 

 
11. Ik heb een verkoudheid, dus bel ik naar… 

a) Het noodnummer 112. 
b) Mijn ouders. 
c) De apotheker. 

 
12. Wat zeg je eerst als je naar het noodnummer 112 belt? 

a) Waar ik ben. 
b) Mijn lievelingskleur. 
c) De naam van mijn huisdier. 

 

  



 

112 Sjabloon 
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