Verkeerseducatie aan kinderen van 0-12 jaar
Kinderen zijn volop in ontwikkeling en moeten nog veel leren over het
verkeer. De ervaring die ze nu opdoen, is belangrijk voor de rest van hun
leven. Fijn dat jullie daar ook een bijdrage aan leveren!
In deze brochure presenteren wij ons aanbod verkeerseducatie voor het
schooljaar 2022-2023. Bekijk het brede scala aan projecten en lessen dat
wij aanbieden bij kinderopvang, vroeg- en voorscholen, basisscholen en
IKC’s (0 tot 12-jarigen).
Dit aanbod is onderdeel van de Verkeerslijn Verkeer & Meer, een
complete leerlijn verkeerseducatie voor kinderen en jongeren van
0 tot 18 jaar. Vanaf de eerste kennismaking met verkeer voor de
allerkleinsten, tot theorie en praktijk voor alle groepen van de
basisschool, en uitdagende projecten voor het voortgezet onderwijs.

Verkeer & Meer is onderdeel
van Vervoerregio Amsterdam
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Terug

Voor

Kinderdagverblijven, voorscholen,
peuterspeelzalen.

Thema

Lopen, fietsen, buiten spelen,
oversteken, tekens, meerijden,
weer en verkeer.

Wat leren de
kinderen?

Rondje Verkeer Mini bestaat uit
kijkplaten, verhalen en leuke
doe-activiteiten. Kinderen leren
spelenderwijs over verkeer.

Wat doen de
kinderen?

Luisteren, kijken, kleuren, korte
kringgesprekken en doe-activiteiten.

Begeleiding

Eigen pedagogisch medewerker

Locatie

In de klas

Lesduur

Er zijn zeven thema’s die je naar
eigen inzicht kunt inzetten.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Rondje Verkeer mini

Rondje Verkeer mini

Rondje Verkeer mini

JONGleren in het verkeer 0-8
Terug

Voor

Kinderdagverblijven, voorscholen,
peuterspeelzalen en groep 1 t/m 4.

Thema

Spelenderwijs kennismaken met het verkeer.

Wat leren de
kinderen?

Met JONGleren in het verkeer maken kinderen spelenderwijs
kennis met het verkeer. Ouders en verzorgers krijgen tijdens
een ouderbijeenkomst informatie over de verschillende
ontwikkelingsfasen van kinderen en advies over hoe kinderen veilig
aan het verkeer kunnen deelnemen.

Wat doen de
kinderen?

Je krijgt een kist met aantrekkelijk verkeersmateriaal te leen, zoals
voorleesboekjes en puzzels. Het materiaal in de kist is afgestemd per
leeftijdsgroep. Je kunt hier vier themaweken mee organiseren. Een
adviseur ondersteunt bij de introductie van het lesmateriaal. Vervolgens
ga je zelf aan de slag, desgewenst met ondersteuning.

Begeleiding

eigen pedagogisch medewerker, gastdocent verzorgt
ouderbijeenkomst.

Locatie

In de klas

Lesduur

Leskist vier weken te leen.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik voor
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Peuters 0-4 jaar

Groep 1 t/m 4

VVN Verkeersmethode
Terug

5

Voor

Groep 1 t/m 8

Thema

Alle relevante verkeersthema’s komen aan bod: voorrang,
voorgaan, verkeersborden, zichtbaarheid, afleiding, etc.

Wat leren de
kinderen?

Met de VVN Verkeersmethode werk je aan kennis, veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. Deze domeinen
samen leiden tot verkeersveilig gedrag. En dat is waar het
om gaat: leren hoe ze als voetganger, fietser en passagier de
verkeersregels en -afspraken daadwerkelijk veilig toepassen
in het echte verkeer.

Wat doen de
kinderen?

Je laat ze actief nadenken over hun eigen verkeersgedrag
en dat van een ander. In groep 1 t/m 3 geef je thematische
lessen via het digibord. Voor groep 4 t/m 8 is digitale
verwerking beschikbaar. Leuk is ook de Situatiemaker: met
Google Street View oefen je met echte verkeerssituaties
op het digibord. Nieuw! Voor groep 5/6 is er Minecraft
Verkeerseducatie, als aanvulling op de verkeerslessen. Dit
is speciaal ontworpen voor in de klas. Het is een manier om
dat wat leerlingen leren in de lessen, veilig toe te passen en
te oefenen in een virtuele wereld.

Begeleiding

Eigen leerkracht.

Locatie

In de klas.

Lesduur

16 lessen per schooljaar van 30 minuten (met aanvullend
materiaal naar wens uit te breiden).

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info

Tussen school en thuis
Terug
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Foto: Verkeersplein Amsterdam

Voor

Groep 1 t/m 8

Thema

Omgevingsgerichte verkeerslessen voor elke school.
Groep 1 t/m 4: spelen, oversteken, zebrapad en plaats
op de weg. Groep 5 t/m 8: voorrang, voorgaan, verkeers
borden, zichtbaarheid en afleiding.

Wat leren de
kinderen?

Tussen School en Thuis richt zich op het ontwikkelen van
het actief verkeersbewustzijn bij leerlingen. Per groep
wordt op specifieke onderwerpen ingezoomd. Groep 1 t/m
4 maakt kennis met het verkeer en leert over het zebrapad en oversteken. Groep 5 t/m 8 leert vaardigheden voor
voetgangers en fietsers. Verder worden in verschillende
vormen (o.a. Virtual Reality en kijkopdrachten) onderwerpen zoals links afslaan en de dode hoek uitgelegd.

Wat doen de
kinderen?

Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die
zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in
kaart. Daarna worden de situaties met twee leerlingen
gefotografeerd. Deze foto’s vormen de basis van de
verkeerslessen. De leerlingen en de leerkrachten krijgen
uitleg over hoe zij met het lesmateriaal kunnen werken,
thuis én op school.

Begeleiding

Eigen leerkracht en gastdocent.

Locatie

In de klas en in de wijk.

Lesduur

Implementatie 3 lessen, ouderbijeenkomst en bouw en/of
teambijeenkomst.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info

Virtual Reality-lessen
Onderdeel van Tussen School en Thuis

Terug

Voor

Groep 6 t/m 8

Thema

Verkeerservaring, afleiding in het verkeer, dode hoek en
fietsgedrag.

Wat leren de
kinderen?

Je zet een VR-bril op en ineens fiets je door de Amsterdamse binnenstad en leer je wat de dode hoek is, hoe je veilig
afslaat en wat er kan gebeuren als je je telefoon op de fiets
gebruikt. Door je hoofd te bewegen, als je de bril op hebt,
bepaal je waar je naar wilt kijken en welke richting je op wilt.

Wat doen de
kinderen?

In de les oefenen de leerlingen zes belangrijke en lastige
verkeerssituaties met behulp van een VR-bril en een mobiele telefoon. Bij deelnemende scholen wordt een set brillen
achtergelaten, zodat de leerkracht en leerlingen op een
ander moment nog verder kunnen oefenen. Hierbij kunnen
de handleiding, verdiepingslessen en evaluaties op de
website van Tussen School en Thuis gebruikt worden.

Begeleiding

Eigen leerkracht en gastdocent.

Locatie

In de klas.

Lesduur

1 uur

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Aanpak Fietsvaardigheid
Terug

Voor

Groep 3 en 4

Thema

Leren fietsen.

Wat leren de
kinderen?

In een traject van 3 lessen leren leerlingen de basisvaardigheden
van het fietsen. Dat begint bij het zitten op de fiets, dan evenwicht houden tijdens het rollen om vervolgens evenwicht te
houden tijdens het trappen. Daarna oefenen ze vaardigheden
zoals opstappen, remmen en hand uitsteken.

Wat doen de
kinderen?

In kleine groepjes (3 x 8 leerlingen) oefenen de leerlingen onder
begeleiding van een professionele fietsdocent het fietsen in
de veilige omgeving van het schoolplein. Fietsen om mee te
oefenen, fietshelmen en ander eventueel materiaal wordt
verzorgd. Deze lessen zijn alleen bedoeld voor de kinderen in
groep 3 en 4 die nog niet of nauwelijks kunnen fietsen.

Begeleiding

Eigen leerkracht en gastdocent.

Locatie

Op het schoolplein.

Lesduur

1 dagdeel

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Kilometervreters op de fiets
Terug

Voor

Groep 5 en 6

Thema

Verkeerservaring, fietsvaardigheid, fietsplezier.

Wat leren de
kinderen?

Door meer kilometers te fietsen krijgen leerlingen praktische
verkeerservaring en zijn ze zich meer verkeersbewust.
Hiermee verbetert hun fietsvaardigheid. Ook is het duurzaam,
goed voor de gezondheid én het stimuleert leerlingen om
naar school te fietsen. Met een competitie en beloningen
motiveren we hen om zoveel mogelijk fietskilometers te
maken.

Wat doen de
kinderen?

Leerlingen worden uitgedaagd om in hun thuissituatie (zelf
of met hun ouders/grootouders) zoveel mogelijk kilometers
te fietsen. Om dit te stimuleren krijgen alle leerlingen een
eigen kilometerteller voor op hun fiets en wordt er gebruik
gemaakt van opdrachten en leuke beloningen.

Begeleiding

Eigen leerkracht en gastdocent.

Locatie

Buiten op straat.

Lesduur

Vier weken

Benodigdheden

Eigen fiets

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Verkeerskunsten
Terug

Voor

Groep 6 t/m 8

Thema

Fiets- en loopvaardigheden.

Wat leren de
kinderen?

Leerlingen uit groep 6 t/m 8 leren hoe zij veilig
met verschillende verkeerssituaties om kunnen gaan.
De leerlingen leren veilig verkeersgedrag aan in de
praktijk zodat zij meer ervaren en veiliger aan het
verkeer kunnen deelnemen.

Wat doen de
kinderen?

De leerlingen nemen op de (huur)fiets deel aan
activiteiten waarin zij oefenen hoe het is om als
fietser door het echte verkeer te bewegen. Meerdere
verkeerssituaties worden op het schoolplein
nagebootst en de leerlingen leggen dit parcours
veilig af onder leiding van een gastdocent.

Begeleiding

Per groep zijn 3 begeleiders nodig: eigen leerkracht,
(verkeers)ouders of een vakleerkracht sport.

Locatie

Op het schoolplein.

Lesduur

1 lesochtend

Benodigdheden

Eigen fiets. Als een leerling geen eigen fiets heeft,
wordt een huurfiets geregeld.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Dodehoeklessen
Terug

Voor

Groep 6, 7 en 8

Thema

Omgaan met grote voertuigen in het verkeer.

Wat leren de
kinderen?

Leerlingen leren alles over de dode hoek en over hoe je
veilig omgaat met grote voertuigen in het verkeer. Ze gaan
het gesprek aan en leren hoe je uit de dode hoek blijft. Het
doel is dat zij, per situatie, zelf kunnen inschatten hoe zij
veilig uit de dode hoek blijven.

Wat doen de
kinderen?

Per les krijgen de leerlingen een interactieve theorieles,
aangevuld met een praktijklesdeel in de cabine van een
vrachtauto. Met een heuse vrachtauto op school ervaren
leerlingen wat de chauffeur van een grote vrachtauto wel
en niet ziet.

Begeleiding

Eigen leerkracht, (verkeers)ouders, chauffeur.

Locatie

In de klas en buiten op een parkeerplaats of in een
rustige straat.

Lesduur

1,5 uur

Benodigdheden

Mogelijk is er een vergunning nodig om de vrachtauto te
parkeren in de buurt van school.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Doe meer met MONO
Terug

Voor

Groep 7 en 8

Thema

Afleiding door telefoongebruik op de fiets.

Wat leren de
kinderen?

Met Doe meer met MONO leren leerlingen alles
over de voordelen van MONO fietsen. Ze ontdekken dat het zorgt voor minder stress: the joy of
missing out. Ze leren over hun eigen fietsgedrag,
de MONO-norm, de werking van aandacht en hoe
ze zelf MONO kunnen fietsen.

Wat doen de
kinderen?

De klas krijgt eerst een gastles waarin o.a. een afsprakenposter wordt ondertekend. Daarna doorlopen ze zelfstandig de vijf lessen. Elke les bevat
een verhaal met opdrachten.

Begeleiding

Gastdocent en eigen leerkracht.

Locatie

In de klas.

Lesduur

Introductieles met gastdocent van 1 uur en
vijf digitale lessen van 15 minuten.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Theoretisch Verkeersexamen
Terug

Voor

Groep 7 en/of 8

Thema

Verkeerskennis, verkeersborden.

Wat leren de
kinderen?

In het theoretisch verkeersexamen toetsen we of
leerlingen de verkeerskennis voldoende beheersen,
goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of
ze zich bewust zijn van het belang van veilig
verkeersgedrag.

Wat doen de
kinderen?

De leerlingen beantwoorden tijdens het examen
vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en
passagier. De vragen worden ondersteund met foto’s
en/of filmpjes. Voor basisscholen die duidelijk minder
scoren dan het landelijke gemiddelde, bieden wij
een variant waarbij het examen mondeling wordt
afgenomen.

Begeleiding

Eigen leerkracht en bij mondelinge variant
een gastdocent.

Locatie

In de klas.

Lesduur

1-3 uur

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Praktisch Verkeersexamen
Terug

Voor

Groep 7 en/of 8

Thema

Praktische verkeersvaardigheden, toepassen van verkeerskennis
en -inzicht.

Wat leren de
kinderen?

We toetsen of de leerlingen de verkeerskennis en -regels in de
praktijk brengen. En of ze zich op de weg veilig en verantwoord
gedragen en goed kunnen inspelen op verkeerssituaties.

Wat doen de
kinderen?

Na het theoretisch Verkeersexamen stappen de leerlingen op de
fiets voor het praktisch Verkeersexamen. De leerlingen leggen
een fietsroute af door het verkeer en worden beoordeeld op hun
verkeersvaardigheden.

Begeleiding

Eigen leerkracht en hulpouders die op de route controleposten
bemensen.

Locatie

Buiten op straat

Lesduur

1 dagdeel, eventueel vooraf gegaan door in de klas samen en/of
met ouders te oefenen voor het examen.

Benodigdheden

Eigen fiets.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Op weg naar het VO
Terug

15

Voor

Groep 8

Thema

Voorbereiden op de route naar het voortgezet onderwijs.

Wat leren de
kinderen?

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor leerlingen in het verkeer een kwetsbare periode. Ze nemen afscheid van hun vertrouwde
schoolomgeving en moeten, vaak op de fiets, een nieuwe
route afleggen van huis naar school. Op weg naar het VO
bereidt de leerlingen voor op de nieuwe situatie. Na deze
les zijn leerlingen in staat om zelfstandig op een veilige
manier door het verkeer te gaan. Deze les omhelst meer
begeleiding dan Van 8 naar 1 (zie blz. 16).

Wat doen de
kinderen?

De leerlingen volgen een informatieve les, een praktijkles
en een evaluatieles. Tijdens de informatieve les bepalen ze
de route naar hun nieuwe school. Op de praktijkdag fietsen
ze in groepjes onder begeleiding van ouders/vrijwilligers
naar hun VO-school. Zij voeren onderweg een kijkopdracht
uit, evalueren bij terugkomst op school de route en
presenteren deze aan hun klasgenoten.

Begeleiding

Eigen leerkracht en hulpouders (1 ouder per 4 leerlingen).

Locatie

In de klas en buiten op straat.

Lesduur

Informatieve les duurt 1,5 uur en de praktijkdag +
evaluatie duurt een hele dag.

Benodigdheden

Eigen fiets. Als een leerling geen fiets heeft, wordt een
huurfiets geregeld.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info

Foto: Erwin Budding

Van 8 naar 1
Terug

Voor

Groep 8

Thema

Voorbereiden op de route naar het voortgezet onderwijs.

Wat leren de
kinderen?

De leerlingen verkennen de route naar het voortgezet onderwijs en
verkeerssituaties waarmee ze te maken kunnen krijgen. Ze worden zich bewust
van risico’s op deze route en weten na het maken van de opdrachten waar ze op
moeten letten als ze de nieuwe route fietsen. Ze kunnen de route veilig afleggen.
Daarnaast worden ze zich bewust van de invloed van hun eigen gedrag en
groepsgedrag op de verkeersveiligheid. De focus ligt op vaardigheidsontwikkeling
en gedragsverandering. Het gaat er dus niet alleen om dat ze wéten hoe ze zich
moeten gedragen, maar vooral dat ze zich ook daadwerkelijk veilig gedragen in het
verkeer. Deze les omhelst minder begeleiding dan Op weg naar het VO (zie blz. 15)

Wat doen de
kinderen?

De klas krijgt eerst een gastles waarin de volgende onderwerpen worden besproken; de nieuwe thuis-schoolroute, omgaan met de dode hoek, fietsen in groepen,
afleiding, zware tas (bagage mee). Daarna doorlopen ze zelfstandig de vijf lessen.

Begeleiding

Eigen docent, gastdocent en bij de praktijkopdrachten hulp van leerkrachten en/
of (verkeers)ouders

Locatie

In de klas en buiten op straat.

Lesduur

Een gastles van 1 uur, 5 lessen van 30 minuten (exclusief het fietsen van de route).

Benodigdheden

Eigen fiets

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Verkeersouders
Terug

Voor

Groep 1 t/m 8

Thema

Praktische verkeerslessen, veilige schoolomgeving.

Wat doen de
ouders?

Verkeersouders helpen op school om verkeersveiligheid onder
de aandacht te brengen. We bieden ondersteunende materialen
om praktische verkeersactiviteiten uit te voeren, met hulp van de
verkeersouder. Daarnaast kan de verkeersouder van betekenis
zijn om de omgeving van de school verkeersveiliger te maken.

Wat doen de
kinderen?

Eén tot drie keer per jaar een verkeersactiviteit met álle
leerlingen op je school. De keuze is aan jou: besteed je aandacht
aan oversteken, een veilige fiets, of bijvoorbeeld haal- en brenggedrag? Of geef in groep 1 t/m 8 praktijklessen met behulp van
het Schoolpleinpakket. Makkelijk uit te voeren voor leerkracht
of (verkeers)ouder, dus het kost nauwelijks extra werk.

Begeleiding

De activiteiten kunnen worden uitgevoerd door een leerkracht
of een (verkeers)ouder. We gaan samen in gesprek over jouw
wensen en ondersteunen je met mooie acties en materialen.

Locatie

In de klas of op het schoolplein.

Lesduur

Verschilt per activiteit.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
17

Week van het Verkeer - 13 t/m 17 maart 2023!
Terug

Voor

Groep 1 t/m 8

Thema

Alle relevante verkeersthema’s komen aan bod: voorrang,
voorgaan, verkeersborden, zichtbaarheid en afleiding.

Wat leren de
kinderen?

Een week waarin we extra aandacht voor leerlingen in het
verkeer vragen en waarin we scholen, leerlingen én
ouders handvatten bieden om in de rest van het
jaar bewust en actief mee aan de slag te gaan.
En leerlingen ervaren hoe leuk verkeerseducatie
kan zijn: verkeerslessen zijn een feestje!

Wat doen de
kinderen?

Tijdens de Week van het Verkeer worden er
meerdere activiteiten aangeboden per school.
leerlingen uit alle groepen volgen een extra
activiteit naast de reguliere verkeerseducatie.
Maak een keuze uit het aanbod wat past bij jouw
school: quizzen, challenges, lesbrieven voor iedere
groep en nog veel meer.

Begeleiding

Verschilt per activiteit.

Locatie

Op school.

Lesduur

Verschilt per activiteit.

Meer weten? Meteen aanmelden?
Klik hier voor meer info
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Contactgegevens
Terug
Verkeer & Meer is onderdeel
van Vervoerregio Amsterdam

Wil je meer weten over het aanbod en wil je kijken wat er mogelijk is
voor jouw school of instelling? Onze adviseurs helpen je graag!
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Patrizia Battistuzzi
p.battistuzzi@verkeerenmeer.nl
06 - 20 27 61 16

Nathalie Mulder
n.mulder@verkeerenmeer.nl
06 - 30 55 46 37

Bianca Ochse
b.ochse@verkeerenmeer.nl
06 - 22 66 93 59

Paul Willms
p.willms@verkeerenmeer.nl
06 - 82 07 55 15

Nadine Heemskerk
info@verkeerenmeer.nl
06 - 23 26 82 68

Gemeenten Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen,
Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn

Gemeenten Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend,
Waterland, Wormerland,
Zaanstad

Gemeente Amsterdam Basisonderwijs

Gemeente Amsterdam Basisonderwijs

Kinderopvang,
vroeg- en voorscholen

