
 

Proefkonijnen in de klas 
Kun je zelf een aardbeving 
creëren? 

 
Leeftijd:         13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Proefkonijnen onderzoeken 
Jan en Geraldine of je zelf een aardbeving kunt 
creëren.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Aardbevingen, aardplaten, seismologie.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen in 
het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 29, 32 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Proefkonijnen in de klas. Op Schooltv.nl vind je 
meer afleveringen uit deze serie, zoals: Kun je pijn 
stillen zonder pil? 
 
Antwoorden 
1 Dat als alle Chinezen tegelijkertijd zouden 
springen dan zou er een grote aardbeving 
veroorzaakt worden die een tsunami zou 
veroorzaken die Amerika weg kon vagen.  
2 Het schuiven van aardplaten  
3 1:Bergen, 2: zeeën, 3: aardplaten, 4: spanning, 
5: seismische, 6: aardbevingen. 
4a Nederland ligt niet op een breuklijn b Afrika 
schuift richting Europa en dat kan wel 
aardbevingen in Nederland veroorzaken.  
5a Een seismoloog b 4000  
6 Als mensen niet allemaal precies tegelijk 
springen dan heffen de trillingen elkaar op. 
Daardoor krijg je niet één grote piek, maar heel 
veel kleine bewegingen.  
7 De kapitalistische Verenigde Staten waren de 
aartsvijand van Mao Zedong.  

Kijkvragen 
 
1 Wat voor theorie had Mao Zedong over een 
aardbeving? 
 
2 Wat veroorzaakt natuurlijke aardbevingen?  
 
3 Zet de volgende woorden op de juiste plek in de 
tekst.  
Aardplaten |bergen| spanning|aardbeving| 
seismische| zeeën.  
[1] en [2] zijn ontstaan door het schuiven van [3]. 
Door de [4] die ontstaat bij het schuiven van platen, 
ontstaan er [5] golven. Deze veroorzaken [6].  
 
4a Waarom heeft Nederland weinig ervaring met 
natuurlijke aardbevingen?  
b Welke gebied kan wel aardbevingen veroorzaken in 
Nederland?  
 
5a Hoe noem je iemand die aardbevingen en 
trillingen in de grond bestudeert?  
b Hoeveel mensen schatten Geraldine en Jan dat er 
uiteindelijk hebben mee gesprongen?  
 

 
 
6 Leg uit waarom er volgens Bernd geen aardbeving 
veroorzaakt werd.  
 
Verdiepingsvraag  
7 Waarom hield Mao Zedong zich met deze theorie 
bezig?  
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