
 VERKEERSEDUCATIE 
IN DE PROVINCIE GRONINGEN
    Activiteiten voor het voortgezet onderwijs, schooljaar 2018 - 2019

Kosteloos verkeerseducatie op uw school



VERKEERSEDUCATIE IN HET 
VOORTGEZET ONDERWIJS

 

Helaas vinden er nog steeds te veel verkeersongelukken plaats in onze 

provincie. Daarbij zijn ook veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar betrokken. 

Om goed verkeersgedrag onder jongeren te stimuleren, is het belangrijk 

om ook in het voortgezet onderwijs aandacht te besteden aan verkeerse-

ducatie. 

Veel docenten en directies van scholen vinden het belangrijk dat hun 

leerlingen verkeerslessen krijgen en willen zich hiervoor inspannen. 

Verkeerswijzer Groningen kan hierbij helpen. Dit is een samenwerkings-

verband van de gemeenten en de provincie Groningen. Onder deze naam 

bieden zij scholen kosteloos (praktische) verkeerseducatie activiteiten aan. 

Steeds meer scholen maken gebruik van ons aanbod. Het afgelopen jaar 

heeft 54% van alle voortgezet onderwijs locaties met een totaal van 13.000 

leerlingen deelgenomen aan onze activiteiten. Zo werken wij samen aan 

een verkeersveiliger Groningen. 

Onze activiteiten worden uitgevoerd door bedrijven en instellingen zoals 

VVN, ANWB, Fietsersbond, SBV en andere partners die al jaren professioneel 

actief met verkeerslessen en verkeersveiligheid bezig zijn.

Wilt u activiteiten op uw school laten plaatsvinden? Geef dan uw keuzes 

door op het aanvraagformulier. Wilt u nog meer informatie of bijvoorbeeld 

een filmpje zien over één van de activiteiten? 

Kijk dan u op www.verkeerswijzergroningen.nl (kies: producten.) 
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VOOR WIE 
Klas 1

UITVOERDER
Traffic Skills

DUUR
3 lesuren

MAX. AANTAL 
LEERLINGEN PER 
SESSIE
3 klassen

VERKEERSMARKT 

Tijdens een verkeersmarkt leggen leerlingen een circuit af langs verschil-

lende organisaties die met verkeer of verkeersveiligheid te maken hebben. 

Daarbij krijgen ze voorlichting, doen een test of nemen deel aan een 

workshop. Naast de docenten van de Stichting Bevordering Verkeerseduca-

tie (SBV) kunnen ook medewerkers aanwezig zijn van bijvoorbeeld: politie, 

ambulance, lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland, Oogvereniging 

Groningen, Chauffeursvereniging Friesland (vrachtwagen) en Fietsersbond. 

De exacte samenstelling van het programma gebeurt in overleg met de 

school. De school heeft keuze uit de volgende workshops: Dode hoek, 

Waarnemen en gedrag, Alcoholparcours, Blinden en slechtzienden in het 

verkeer, Verkeersquiz, Oog- en reactietest, Fietsparcours en Spoorwegveilig-

heid. 

VOOR WIE
Klas 1

UITVOERDER
Stichting 
Bevordering 
Verkeers educatie

DUUR
flexibel  

MAX. AANTAL 
LEERLINGEN 
PER SESSIE
 ca. 100 

CARROUSEL

VERKEERSCARROUSEL

Tijdens de uitvoering van de Verkeerscarrousel doorlopen de leerlingen diverse workshops, 

waarbij ze bewuster worden van verschillende verkeersveiligheidsthema’s. In de lessen van de 

Verkeerscarrousel wordt uitgegaan van een positieve benadering van leerlingen, waarbij ze niet 

worden aangesproken op slecht gedrag. Door tijdens de lessen kennis en inzicht op te doen, 

zijn leerlingen eerder geneigd om  over hun verkeersgedrag na te denken en hun gedrag te 

veranderen.

Tijdens de verkeerscarrousel kunnen de volgende workshops 

worden doorlopen:

 ● Alcohol en verkeer gaan niet samen

 ● Hoe kom je uit een auto als die op de kop ligt?

 ● De dode hoek

 ● De veilige fiets

 ●  Ervaar de invloed van snelheid in het verkeer op je reactiever-

mogen

 ● Zichtbaar op de fiets

 ●  Tekstberichten sturen vanaf je fiets: Je fietst in een virtuele 

omgeving en krijgt vervolgens de opdracht om een tekst-

bericht te versturen. Doe dit maar eens zonder brokken te 

maken, laat maar eens zien!

32



VOOR WIE
Klas 1 en 2

UITVOERDER
Chauffeurs-
Vereniging 

Friesland

DUUR
1 lesuur

MAX. AANTAL 
LEERLINGEN 

 PER SESSIE
1 klas

DODE HOEK VOORLICHTING BIJ VRACHTWAGENS 
(ook onderdeel bij de Verkeersmarkt) 

Tijdens de verkeersles over de dode hoek bij vrachtauto’s worden leerlingen 

op een leuke en praktijkgerichte manier bewust van de gevaren van vracht-

auto’s in het verkeer. Jongeren kunnen zelf ervaren wat een chauffeur wél 

en niet ziet in het verkeer. Aan de hand van een lesprogramma in de klas 

en buiten,  in en rond een echte vrachtauto, krijgen leerlingen inzicht in 

de gevaren van de dode hoek. Een speciaal getrainde rijinstructeur geeft 

les. Het lesprogramma is geschikt voor  klas 1 en 2 van het voortgezet 

onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. 

GASTLESSEN VERKEER

Voor leerlingen in de tweede en derde klas van het voortgezet (speciaal) onderwijs is er klassikale 

verkeerseducatie. Dit is het vervolg op de verkeersmarkt (voor eersteklassers), maar de lessen 

kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

De klassikale verkeerseducatie bestaat uit gastlessen gegeven door rij-instructeurs. Zij hebben 

daarvoor een speciale docentenopleiding gevolgd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 

De docenten leggen het accent op verkeersinzicht en –gedrag, het tijdig herkennen van risicositu-

aties in het verkeer en het daar adequaat op inspelen. Aan de hand van beeldmateriaal en theore-

tische kennis wordt de leerlingen gevraagd hoe zij zo verantwoord en veilig mogelijk met dit soort 

situaties kunnen omgaan. Ook is er aandacht voor de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in 

het verkeer. Op verzoek kunnen scholen specifieke wensen in het lesprogramma laten opnemen. 

Zo worden geregeld lokale knelpunten of moeilijke situaties in de schoolthuisroute meegenomen 

in de gastlessen. 

GASTLESSEN VOOR SPECIAAL ONDERWIJS EN 
NIEUWKOMERS IN NEDERLAND

Naast het voortgezet onderwijs is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen zijn 

lessen op maat mogelijk. 

De internationale schakelklas (ISK)  is bestemd voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd 

van 12 tot ongeveer 18 jaar. Speciaal voor deze leerlingen is een aangepast lesprogramma 

beschikbaar. In de les wordt gebruik gemaakt van een brochure met de belangrijkste Nederlandse 

verkeersregels voor voetgangers en fietsers. Deze regels worden met name uitgelegd via illustra-

ties. De toelichting is in het Arabisch, Engels, Frans en Trigrinya. Scholen kunnen de door Verkeers-

wijzer Groningen ontwikkelde brochure, ook los bestellen. 

VOOR WIE
Klas 2 en 3 

UITVOERDER
Stichting Bevordering  
Verkeerseducatie

DUUR
2 lesuren

MAX. AANTAL  
LEERLINGEN 
 PER SESSIE
1 klas

HET NATIONAAL VERKEERSLAB 

Het verkeerslab is een actieve spelshow voor klas 

1 en 2 van het voortgezet onderwijs die leerlingen 

aan het denken zet over hun eigen verkeersgedrag.  

Scholieren spelen onder bezielende leiding van 

verkeerswetenschappers en professoren (acteurs) de 

hoofdrol. Het is een echte klassenstrijd tussen twee 

klassen, waarin men in teamverband allerlei verkeers-

situaties op moet lossen, vragen moet beantwoorden 

en opdrachten moet uitvoeren. 

In een nagebouwd laboratorium met computerscher-

men, monitoren en simulatoren zullen scholieren 

gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeteren, 

diverse vragen in sneltreinvaart moeten beantwoor-

den, een school-huis-route virtueel fietsen en  

getoetst worden op verkeersinzicht en mobiliteits-

vaardigheden.

Belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn, smartphone gebruik,  

groepsdruk en eigen ervaringen in het verkeer. 

De fiets staat centraal maar er is ook aandacht voor andere wegge-

bruikers.   

VOOR WIE  
Klas 1 en 2

UITVOERDER:  
Koop en Co

DUUR  
1 lesuur

MAX. AANTAL 
LEER LINGEN PER 

SESSIE
60
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VEILIG UITGAAN
 VEILIG THUISKOMEN

 

THEATERVOORSTELLING  
VEILIG UITGAAN = VEILIG THUISKOMEN

De voorstelling ‘Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen’ gaat in de eerste plaats over 

het tijdig signaleren van rijden onder invloed op de fiets, brommer, scooter en 

in later stadium de auto. Daarnaast is er ook aandacht voor agressie en asociaal 

gedrag door overmatig alcoholgebruik in het uitgaansleven. Op eigentijdse 

wijze krijgen leerlingen informatie over de huidige wetten en regels. Doel is om 

de leerlingen preventief te leren handelen bij risicovolle situaties. De voorstel-

ling ‘Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen’ bestaat naast videoclips, reactietesten, 

discussie en een quiz, grotendeels uit interactief theater, waarbij professionele 

acteurs aan de hand van praktijkgerichte scènes op een leuke maar indringende 

wijze met de scholieren omgaan. Hoe kom je wel of niet veilig thuis? De 

scholieren worden als “regisseur” betrokken bij het oplossen van de scènes. Hierbij 

staat het aanspreken op onverantwoord en risicovol gedrag centraal. Effect is 

dat jongeren meer bewust worden van hun gedrag en ze enthousiast worden 

gemaakt om hier in groepsverband mee verder te gaan. 

VOOR WIE
Vanaf klas 3

UITVOERDER
Koop en Co

DUUR
1 lesuur

MAX. AANTAL  
LEER LINGEN  

PER SESSIE
180 (min. 60)

VOOR WIE
Vanaf klas 3

UITVOERDER
TRAXX

DUUR
2,5 lesuur

MAX. AANTAL 
LEERLINGEN 
PER SESSIE
ca. 65

TONEELVOORSTELLING 

 
K A P OT VA N J O U 

Roy, Arwin en Mikkie zijn drie vrienden. Gewone jongeren met gewone 

toekomstdromen, die graag beslissen over hun eigen leven. Maar een foute 

beslissing kan fataal uitpakken. Hierover gaat de voorstelling ‘Kapot van 

jou’ van theatergroep TRAXX. Het is een interactieve voorstelling, waarbij 

de acteurs met jongeren in gesprek gaan over veilig gedrag in het verkeer.  

Welke keuzes maken jongeren onder invloed van anderen, overmoed, oner-

varenheid, alcohol, drugs, hormonen? Welke rol speelt groepsdruk? En ben je 

alleen verantwoordelijk voor jezelf, of ook voor een ander? 

TRAFFIC INFORMERS

Traffic Informers brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel 

in contact met leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is bedoeld 

om ervaringen uit te wisselen en de kans op toekomstige slachtoffers te 

verkleinen. Op indringende manier vertellen de Traffic Informers over hun 

ervaringen voor, tijdens en na het ongeluk. Leerlingen worden zo bewust 

van de mogelijke ernstige gevolgen van een verkeersongeval. Ze krijgen 

inzicht in keuzes die ze zelf kunnen maken om de kans op zo’n ongeluk zo 

klein mogelijk te maken. 

VOOR WIE
Vanaf klas 3

UITVOERDER
NAH Zorg

DUUR
1 lesuur

MAX. AANTAL 
LEERLINGEN 

PER SESSIE
1 klas
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CLEAN AND CLEAR IN ‘T VERKEER 

Jongeren zijn druk bezig met het ontwikkelen van een eigen 

identiteit, met hun rol in de groep en met het verkennen van 

grenzen. Onder druk van de groep nemen jongeren soms risico’s in 

het verkeer die tot ernstige ongelukken kunnen leiden.

Met de gastles ‘Clean en clear in ’t verkeer’ krijgen beginnende 

en toekomstige bestuurders kennis over de risico’s van deelname 

aan het verkeer onder invloed van alcohol en/of drugs. Daarbij 

is het ook de bedoeling hun mening over alcohol en drugs te 

beïnvloeden. De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over het 

rijden onder invloed, onder begeleiding van een docent. Het 

gesprek begint met een online quiz met wedstrijdelement. Aan het 

eind maken de leerlingen een ‘safety deal’ met zichzelf.

KRIJTTEKENING FIETSVERLICHTINGSBOODSCHAP  
 ‘IK VAL OP’ VOOR SCHOOLPLEIN 

Helaas fietsen veel mensen, vooral jongeren, zonder licht. Vaak hebben 
ze niet door dat ze zó slecht te zien zijn, dat ze gevaar opleveren voor 
zichzelf en voor hun medeweggebruikers. Op de fiets zijn mensen 
bovendien erg kwetsbaar in het verkeer en relatief vaak slachtoffer 
van ongevallen. Voor Verkeerswijzer Groningen is dat reden om extra 
aandacht te vragen voor fietsverlichting. In het donkere seizoen plaatsen 
wij daarom borden langs de weg en organiseren wij acties langs 
fietspaden. 
Op schoolpleinen van middelbare scholen door de hele provincie kunnen 
wij milieuvriendelijke krijttekeningen aanbrengen met de Ik val op-bood-
schap. De afbeelding is gemaakt met milieuvriendelijke krijtverf en is 
tijdelijk. Na verloop van tijd verdwijnt de verf door slijtage en regen.

VERLICHTINGSACTIE  
OP SCHOOL
Ziet u ze in het najaar ook vaak fietsen zonder 
fietsverlichting? Laten wij daar samen iets aan 
doen! 

Wij kunnen een fietsverlichtingsactie organiseren 
bij de fietsenstalling van uw school. Leerlingen 
zonder goede verlichting ontvangen hierbij een 
folder en kosteloos een set fietslampjes.

VOOR WIE
Vanaf klas 3

UITVOERDER
VVN

DUUR
1 lesuur

MAX. AANTAL 
LEERLINGEN 
PER SESSIE
1 klas

UITVOERDER:
Verkeerswijzer 
Groningen
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MEER INFORMATIE

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de regiocoördinator. 

Of kijk op onze website: www.verkeerswijzergroningen.nl

REGIOCOÖRDINATOR NOORD 

Foppe Jorna   

T: 050-752 7126 

E: rcnoord@verkeerswijzergroningen.nl

Voor de gemeenten:

Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, De Marne, Eemsmond, Bedum, Winsum, Loppersum, 

Appingedam, Delfzijl

REGIOCOÖRDINATOR CENTRAAL

Janny Brinksma  

T: 050-316 4253 

E:rccentraal@verkeerswijzergroningen.nl

Voor de gemeenten:

Groningen, Haren, Ten Boer, Midden-Groningen

REGIOCOÖRDINATOR  ZUID

Ingrid van der Tuin  

T:  050 - 752 7127 

E: rczuid@verkeerswijzergroningen.nl

Voor de gemeenten:

Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde

C O L O F O N

Dit is een uitgave van het Verkeer- en  Vervoerberaad 
Groningen (VVB).
In het VVB werken Provincie Groningen, Rijkswaterstaat 
directie Noord-Nederland, 
de Groninger gemeenten, Openbaar Ministerie, 
Politie Eenheid Noord en een aantal maatschappelijke 
organisaties samen aan de verbetering van 
de verkeersleefbaarheid (bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid) in de provincie Groningen. 

ADRES: 
St. Jansstraat 4 • Postbus 610 • 9700 AP Groningen

Secretariaat VVB / Verkeerswijzer Groningen
Telefoon (050) 3164608
Email: info@verkeerswijzergroningen.nl
Website: www.verkeerswijzergroningen.nl

ONTWERP EN TECHNISCHE UITVOERING:  
Grafisch centrum Provincie Groningen
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