Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs
Methode TotallyTraffic: Kant en klare verkeerseducatielessen
Digitale lessen door eigen docent
Leerjaar 1 en 2

Leerjaar 3 t/m 6

TotallyTraffic Module 1: School-thuis route
• Doelgroep: leerjaar 1
• Lesinhoud: afleiding–verkeersregels–verlichting–
dodehoek
• Planning: begin van het schooljaar
• Inzet: tijdens introductieweek, mentoruur of
aardrijkskunde

TotallyTraffic Module 3: Wat doe je bij een ongeval
• Lesinhoud: hoe te handelen bij een ongeluk-niet
filmen-inzicht in ongevalcijfers-EHBO
• Planning: hele jaar door
• Inzet: mentoruur–burgerschap–zorg en welzijnbiologie

TotallyTraffic Module 2: Rijden in groepen
• Doelgroep: leerjaar 1 en 2
• Lesinhoud: groepsdruk-rijden in groepenfietscontrole-persoonlijkheidstest
• Planning: begin van het schooljaar of ter
voorbereiding op buitenschoolse activiteit
• Inzet: mentoruur-burgerschap
TotallyTraffic Module 3: Wat doe je bij een ongeval
• Doelgroep: leerjaar 2
• Lesinhoud: hoe te handelen bij een ongeluk-niet
filmen-inzicht in ongevalcijfers-EHBO
• Planning: hele jaar door
• Inzet: mentoruur–burgerschap–zorg en welzijnbiologie
TotallyTraffic Module 4: Opfrissen verkeerskennis
• Doelgroep: leerjaar 1 en 2
• Lesinhoud: verkeersregels–inzicht in het belang van
verkeersregels
• Planning: hele jaar door
• Inzet: mentoruur–burgerschap
TotallyTraffic Extra les: Je zal ze maar missen
• Lesinhoud: verlies door een ongeval
• Planning: hele jaar door
• Inzet: uitvaluur-mentoruur-burgerschap

TotallyTraffic Module 5: Alcohol en drugs
• Lesinhoud: invloed op lichaam en hersenen. Inzicht
in gevolgen in het verkeer. Leren aanspreken van
anderen. Veilige keuze durven maken.
• Planning: hele jaar door
• Inzet: mentoruur–burgerschap–biologie
TotallyTraffic Module 6: Slim en Veilig op weg
(plannen OV-reis)
• Lesinhoud: plannen reis voor fiets, OV en auto
- inzicht in voor- en nadelen van de modaliteit inzicht in duurzame reizen
• Planning: hele jaar door
• Inzet: mentoruur-burgerschap
TotallyTraffic Module 7: De jonge bestuurder
• Lesinhoud: verkeersregels brommer/
auto snelheidsverschillen - kwetsbare
verkeerdeelnemers.
• Planning: hele jaar door
• Inzet: mentoruur-burgerschap
TotallyTraffic Extra les: Je zal ze maar missen
• Lesinhoud: verlies door een ongeval
• Planning: hele jaar door
• Inzet: uitvaluur-mentoruur-burgerschap

Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs
Gastlessen
Klassikale lessen door externe aanbieder
Leerjaar 1 en 2

Leerjaar 3 t/m 6

VR-les
• Doelgroep: leerjaar 1
• Lesinhoud: met een VR-bril oefenen op herkenbare
en gevaarlijke situaties, met onderwerpen als
mobiel en groepsdruk.
• Werkvorm: VR
• Inzet: 1 lesuur

Missie 3014
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 4
• Lesinhoud: onder de aandacht brengen van het
belang van anticiperen en fietsen zonder afleiding in
het verkeer.
• Werkvorm: interactief online project
• Inzet: 30 minuten per sessie

Trammenland
• Doelgroep: Leerjaar 1
• Lesinhoud: digitale lesmodule over veilig omgaan en
verkeersregels rondom de tram
• Werkvrom: klassikale les
• Inzet: mentorles

Alcohol en drugs (Bureau Leefstijl)
• Doelgroep: Leerjaar 3 en 4
• Lesinhoud: op een laagdrempelige manier een
gesprek aan over bewustwording met alcohol en
drugs
• Werkvorm: klassikale les
• Inzet: klasikale interactieve les van 1 uur

Afleiding in het verkeer (Bureau Leefstijl)
• Doelgroep: leerjaar 1 en 2
• Lesinhoud: onder de aandacht brengen van de
gevaren van afleiding in het verkeer.
• Werkvorm: klassikale les
• Inzet: 1 uur klassikale les
Missie 3014
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 4
• Lesinhoud: onder de aandacht brengen van het
belang van anticiperen en fietsen zonder afleiding in
het verkeer.
• Werkvorm: interactief online project
• Inzet: 30 minuten per sessie
Kruispunt
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 6
• Lesinhoud: debatteren over het eigen
verkeersgedrag met filmpjes en stellingen
• Werkvorm: debat
• Inzet: 90 minuten in een gymzaal of aula

Kapot van jou
• Doelgroep: leerjaar 3 en 4
• Lesinhoud: interactief theater dat leert omgaan met
verlies bij een ongeval én hoe je onveilig gedrag kan
voorkomen
• Werkvorm: interactief theater
• Inzet: interactief theater van 1 uur
Kruispunt
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 6
• Lesinhoud: debatteren over het eigen
verkeersgedrag met filmpjes en stellingen
• Werkvorm: debat
• Inzet: 90 minuten in een gymzaal of aula
DEAPP
• Doelgroep: 3 t/m 6
• Lesinhoud: in een online escaperoom waarbij
jongeren leren om op een bewuste manier om te
gaan met hun telefoon.
• Werkvorm: online escaperoom
• Inzet: 90 minuten, online of in een computer lokaal

Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs
Campagnes
Schoolbrede campagnes door voorlichtingsteam
Leerjaar 1 en 2

Leerjaar 3 t/m 6

GO-MONO
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 6
• Lesinhoud: afleiding in het verkeer. Programma met
een dilemmavragen-kast en ervaren van afleiding
• Planning: hele jaar door
• Inzet: 4 uur in een aula

GO-MONO
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 6
• Lesinhoud: afleiding in het verkeer. Programma met
een dilemmavragen-kast en ervaren van afleiding
• Planning: hele jaar door
• Inzet: 4 uur in een aula

Show Yourself
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 6
• Lesinhoud: sociale norm van fietsverlichting,
dit wordt belicht vanuit het zicht (VR) van een
motorvoertuig.
• Planning: projectweek oktober t/m december
• Inzet: 4 uur centraal in de school

Show Yourself
• Doelgroep: leerjaar 1 t/m 6
• Lesinhoud: sociale norm van fietsverlichting,
dit wordt belicht vanuit het zicht (VR) van een
motorvoertuig.
• Planning: projectweek oktober t/m december
• Inzet: 4 uur centraal in de school

Ontwerpwedstrijd MONO
• Doelgroep: Leerjaar 1 t/m 4
• Lesinhoud: Een poster ontwerpen in aansluiting op
de MONO-campagne
• Planning: projectweek of koppelen aan module
school-thuis route of een project over afleiding
• Inzet: klassikale les bijvoorbeeld CKV / mentorles

Ontwerpwedstrijd MONO
• Doelgroep: Leerjaar 1 t/m 4
• Lesinhoud: Een poster ontwerpen in aansluiting op
de MONO-campagne
• Planning: projectweek of koppelen aan module
school-thuis route of een project over afleiding
• Inzet: klassikale les bijvoorbeeld CKV / mentorles
Scooter Elite
• Doelgroep: Leerjaar 3 t/m 6
• Lesinhoud: door een quiz en scootergame komen
deelnemers er achter welk type scooterrijder ze zijn
en wat hun de veiligheidsscore is
• Planning: hele jaar door
• Inzet: scootergame van 3,5 uur

Praktische informatie
•
•
•
•

•

 itvoering van het Verkeer & Meer aanbod is voor elke school gratis.
U
Vraag naar de voorwaarden bij uw accountmanager.
Aanmelden kunt u bij één van onderstaande regionale accountmanagers
Verkeer & Meer.
De docentenhandleidingen, aanvullende opdrachten en ondersteunend
lesmateriaal behorend bij de lesmethode TotallyTraffic zijn beschikbaar
via de accountmanager.
Zie onderstaand de contactgegevens van de regionale accountmanagers.

School accountmanagers

Lisette de Wildt
Gemeente Amsterdam

Nynke van der Kallen
Gemeente Amsterdam

Lindy van Scharrenburg
Gemeente Amsterdam

