
H I E R  E E N  S U B T I T E LVerkeerseducatie Gemeente Amsterdam 
en de Regio Amsterdam



Verkeerseducatie op het VO
Het aanbod in de Regio Amsterdam en de gemeente Amsterdam bestaat uit:
• Methode TotallyTraffic – digitale lessen door eigen docent
• Gastlessen – klassikale lessen door externe aanbieder



Verkeerseducatie – leerjaar 1 en 2
TotallyTraffic – door eigen docent
• Module 1: School-thuis route
• Module 2: Rijden in groepen
• Module 3: Wat doe je bij een ongeval
• Module 4: Opfrissen Verkeerskennis

Door eigen docent
• Ontwerpwedstrijd
• Trammenland: verkeersregels over de tram 



Verkeerseducatie – leerjaar 1 en 2
Gastlessen
• Studio Flits – afleiding – fotostudio
• VR-les – afleiding  / groepsdruk  – VR les
• Bureau Leefstijl – afleiding – klassengesprek 
• Social Detectives – afleiding – onderzoek naar verkeersongeluk
• Trammelant – gedrag in het OV – klassengesprek door GVB



Verkeerseducatie – leerjaar 3 en 4 
TotallyTraffic – door eigen docent
• Module 3: Wat doe je bij een ongeval?
• Module 5: Alcohol en drugs
• Module 6: Slim en veilig op weg (plannen OV-reis)
• Module 7: De jonge bestuurder
• Extra les: Je zal ze maar missen



Verkeerseducatie – leerjaar 3 t/m 6 

Gastlessen
• Bureau Leefstijl – alcohol en drugs – klassikale les
• Kapot van jou – alcohol en drugs – voorstelling



Modules TotallyTraffic
• Digitale lesmethode
• Iedere module bevat 3 lessen

• Gericht op bewustwording
• Gericht op ervaren
• Kennis op doen

• Uitvoering door eigen docent



TotallyTraffic - school-thuisroute

• Doelgroep: Leerjaar 1
• Lesinhoud: Afleiding – verkeersregels –

verlichting – dodehoek
• Planning: Tijdens introductieweek of 

begin van het schooljaar
• Inzet: Tijdens mentoruur of 

aardrijkskunde



TotallyTraffic – Rijden in groepen

• Doelgroep: Leerjaar 1 en 2
• Lesinhoud: Groepsdruk - rijden in groepen

fietscontrole - persoonlijkheidstest
• Planning: Ter voorbereiding op buiten-

schoolse activiteit
• Inzet: Mentoruur - Burgerschap



TotallyTraffic – Wat doe je bij een
ongeval? 

• Doelgroep: Leerjaar 2, 3, 4
• Lesinhoud: Hoe te handelen bij een

ongeluk - niet filmen - inzicht
in ongevalcijfers - EHBO 

• Planning: Projectweek – aansluiten bij
het curriculum 

• Inzet: Mentoruur – Burgerschap –
Zorg en welzijn - Biologie



TotallyTraffic – Opfrissen verkeers-
kennis? 

• Doelgroep: Leerjaar 1 en 2
• Lesinhoud: Verkeersregels – inzicht in het 

belang van verkeersregels
• Planning: Projectweek
• Inzet: Mentoruur – Burgerschap



TotallyTraffic – Alcohol en Drugs 
• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Lesinhoud: Invloed op lichaam en hersenen. 

Inzicht in gevolgen in het verkeer. 
Leren aanspreken van anderen. 
Veilige keuze durven maken.

• Planning: Projectweek aansluiten bij
het curriculum

• Inzet: Mentoruur – Burgerschap –
Biologie



TotallyTraffic – Slim en veilig op weg
• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Lesinhoud: Plannen reis voor fiets, OV en 

auto – inzicht in voor- en 
nadelen van de modaliteit -
inzicht in duurzame reizen

• Planning: Projectweek
• Inzet: Mentoruur – Burgerschap



TotallyTraffic – De Jonge bestuurder
• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Lesinhoud: Verkeersregels brommer / auto 

snelheidsverschillen -
kwetsbare verkeerdeelnemers. 

• Planning: Projectweek
• Inzet: Mentoruur – Burgerschap



TotallyTraffic – Je zal ze maar missen
• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Lesinhoud: Verlies door een ongeval
• Planning: Projectweek – uitvalles
• Inzet: Mentoruur – Burgerschap



Ontwerpwedstrijd MONO
• Doelgroep: Leerjaar 1 en 2
• Lesinhoud: Maak je MONO campagne

poster 
Planning: Projectweek of koppelen

aan module school-thuis
route of een project over
afleiding in het verkeer. 

• Inzet: CKV - mentorles



Trammenland
• Doelgroep: Leerjaar 1
• Thema’s: Verkeersregels tram
• Planning: Projectweek of 

aansluiten bij het
curriculum 

• Inzet: Mentorles - Burgerschap



Studio Flits! 
Afleiding

• Er zijn drie onderdelen bij Studio Flits!. Daarom wordt 
de klas opgedeeld in drie groepen en gaan ze drie 
onderdelen langs.

• Eén van de onderdelen is over eigen ervaringen in het 
verkeer praten. Zo betrekken de leerlingen het project 
op hun eigen gedrag en situatie. Doordat een 
medewerker van TeamAlert hier feitjes verstrekt, 
verhoogt het kennisniveau van de leerling. 

• Het tweede onderdeel is een simulatievideo. De 
leerlingen krijgen een rekenmachine en daar moeten ze
een code intoetsen die voorkomt in de video. Als de 
code genoemd wordt, zijn er een roze olifant en 
transformer in beeld. Omdat de leerlingen druk bezig 
zijn met de code intoetsen, zien ze deze gekke dingen 
niet. Door de jongeren de video daarna nog een keer te 
laten zien zonder rekenmachine, zien zij in hoeveel 
invloed afleiding heeft en beseffen zij welk gedrag 
gevaarlijk is binnen bepaalde verkeerssituaties.

• Tijdens het derde onderdeel gaat een groepje de 
fotostudio in. Hier beelden ze verkeerssituaties uit met 
attributen die als input dienen voor de te maken 
fotostrip.

• Als laatste komen alle leerlingen samen in één lokaal en 
gaan ze met hun groepje alle foto’s editen. Ze mogen 
zelf tekstballonnen toevoegen. Er ontstaat dan een 
fotostrip met hun eigen foto’s. Op deze manier zijn ze 
op een interactieve manier bezig met 
verkeersveiligheid.

Bereik: 30 jongeren

Leeftijd: 12 t/m 18 jaar

Duur: 100 minuten per sessie

Locatie: praktijkschool

Leerjaar: onder- en bovenbouw

Werkvorm: fotostudio

Type onderwijs: praktijkonderwijs

Gedragsmechanismen:

• Interactieve kennisoverdracht

• Herhaling boodschap

• Sociale norm

• Handelingsalternatieven

• Reminders  

• Ervaringselement

• Peer-educatie



Gastles – VR
Afleiding – rijden in groepen

• Een collega van Verkeer & Meer verzorgt de gastles. De 
leerlingen gebruiken hun eigen mobiel voor in de VR-bril en 
oefenen herkenbare situaties in Amsterdam. De gevaren van het 
gebruik van de mobiel op de fiets en de gevaren van groepsdruk
in het verkeer.

• Doelgroep: Leerjaar 1
• Wervormd: VR
• Duur: 1 lesuur



Gastles Bureau Leefstijl
Afleiding

• Duizenden kinderen fietsen dagelijks op de fiets van huis naar school 
en weer terug. Onderweg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, 
mede door het gebruik van de social media in het verkeer. Kinderen 
zijn afgeleid, hebben geen oog meer voor het verkeer om zich heen en 
reageren hierdoor vaak te laat op gevaarlijke situaties. Nederland kent 
jaarlijks duizenden verkeersslachtoffers, ongeveer 20% hiervan betreft 
kinderen tussen de 12 en 14 jaar, daarom zijn de leerlingen van 
leerjaar 1 en 2 zo’n belangrijke doelgroep. 

• Doelgroep: Leerjaar 1 en 2
• Werkvorm: Klassikale les
• Duur: 1 lesuur



Gastles Social Detectives
Afleiding

• Een kapotte fiets en bandensporen op het plaats delict, wat is er 
gebeurd? Tijdens Social Detectives beantwoorden de leerlingen in 
groepjes vragen die ze helpen de toedracht van een verkeersongeval te 
achterhalen. Ze bekijken bewijsstukken, analyseren de verkeerssituatie, 
bekijken ooggetuigenverslagen en doen voertuigonderzoek. Ook 
reflecteren leerlingen op hun eigen gedrag in het verkeer. Aan bod 
komen onder andere: muziek luisteren in het verkeer, 
voertuigonderhoud, omgevingsbewustzijn en algemene 
gevaarherkenning. Leerlingen krijgen tot slot een huiswerkopdracht 
mee die tijdens een mentorles wordt besproken

• Doelgroep: Leerjaar 1 en 2
• Werkvorm: Klassikale les
• Duur: 2 à 3 uur



Trammelant
• De voorlichting bestaat uit een film, een quiz en een 

presentatie. Aan het einde van de les krijgt elke leerling een 
stripboek met vragen en een pen mee naar huis. De docent 
kan de vragen uit het stripboek behandelen met de 
leerlingen. De week voor de voorlichting wordt gegeven, 
houdt GVB zo mogelijk controles op vervoerbewijzen en 
gedrag in het openbaar vervoer rondom de school. Een 
overtreding levert dan meestal een waarschuwing op. In de 
week na de ov-les op school, treedt GVB “echt” op bij 
overtredingen.

• Doelgroep: Leerjaar 1
• Thema’s: Gedrag in het OV
• Planning: Projectweek of mentorles
• Inzet: Mentorles



Gastles Bureau Leefstijl
Alcohol en drugs

• Tijdens deze interactieve les over alcohol en drugs draait het vooral om 
bewustwording van de leerlingen. We gaan op een veilige, 
laagdrempelige en leuke manier het gesprek aan en laten leerlingen 
nadenken over de risico’s van alcohol en drugs. Welke keuze maak je 
en hoe ga je om met groepsdruk is een belangrijk onderwerp. Onze 
gastdocenten hebben veel ervaring en kunnen zicht goed verplaatsen 
in de belevingswereld van jongeren. Het onderdeel de jongens tegen 
de meisjes slaat altijd aan bij de leerlingen.

• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Werkvorm: Klassikale les
• Duur: 1 lesuur



Gastles Kapot van jou
Alcohol en drugs - verlies

• Kapot van jou is flitsend en interactief theater met een 
dramatisch einde: één van de vrienden overlijdt aan een 
verkeersongeval. TRAXX laat zien hoe je met dit verlies om 
kan gaan én hoe je onveilig gedrag tegen kan gaan.

• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Werkvorm: Interactief theater
• Duur: 1 lesuur
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