VERKEERSEDUCATIE
IN DE PROVINCIE GRONINGEN
Activiteiten voor het middelbaar beroepsonderwijs, schooljaar 2019 - 2020

Kosteloos verkeerseducatie op uw school

VERKEERSEDUCATIE IN HET
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Helaas vinden er nog steeds te veel verkeersongelukken plaats in onze
provincie. Daarbij zijn veel jongeren tussen de 16 en 24 jaar betrokken.
Om goed verkeersgedrag onder jongeren te stimuleren, is het belangrijk
om ook in het middelbaar beroepsonderwijs aandacht te besteden aan
verkeersveiligheid.

Verkeerswijzer Groningen kan hierbij helpen. Verkeerswijzer Groningen is
een samenwerkingsverband van de gemeenten en de provincie Groningen.
Onder deze naam bieden wij scholen kosteloos (praktische) verkeers
educatie activiteiten aan. Afgelopen jaar hebben ruim 84.000 mensen
deelgenomen aan onze activiteiten op scholen, straat en festivals. Zo
werken wij samen aan een verkeersveiliger Groningen.

Onze activiteiten worden uitgevoerd door bedrijven en instellingen die al
jaren professioneel actief met verkeerslessen en verkeersveiligheid bezig
zijn. Speciaal voor de leerlingen van ROC’s hebben wij een verkeerseduca
tie aanbod op maat samengesteld. Wilt u activiteiten op uw school laten
plaatsvinden? Geef dan uw keuzes door op het aanvraagformulier. Wilt u
meer informatie of bijvoorbeeld een filmpje zien over één van de activitei
ten? Kijk dan op www.verkeerswijzergroningen.nl (kies: producten.)
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TRAFFIC INFORMERS

UITVOERDER
NAH Zorg
DUUR
1 lesuur

Traffic Informers brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel
in contact met leerlingen in het voortgezet (beroeps)onderwijs. Dit is
bedoeld om ervaringen uit te wisselen en de kans op toekomstige slacht
offers te verkleinen. Op indringende wijze 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.

MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
1 klas
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TONEELVOORSTELLING

K APOT VAN JOU
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?

UITVOERDER
TRAXX
DUUR
2,5 lesuur
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
ca. 65

JONGE BESTUURDERS
SMARTPHONE VRIJ ONDERWEG
Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn vergroeid met hun smartphone.
Helaas ook vaak in het verkeer, terwijl veel ongevallen juist te
wijten zijn aan afleiding. Een rijsimulator helpt de houding van
jonge bestuurders tegenover het gebruik van de mobiele telefoon
in het verkeer te veranderen. Het creëren van bewustwording
rondom dit ongewenste gedrag vormt de rode draad bij de les die
uit verschillende elementen bestaat zoals informatie, zelf ervaren,
observeren en discussie.
Vooraf krijgen de deelnemers vragen over hun opvattingen
over afleiding en specifiek over het smartphonegebruik in het
verkeer. Daarna nemen ze individueel plaats in de rijsimulator.
De start is een rit zonder afleiding, maar in het tweede deel volgt
de confrontatie met verschillende vormen van afleiding, waarin
de smartphone centraal staat. De andere leden van de groep
observeren eerst, waarna van rol wordt gewisseld.
Als laatste onderdeel vindt een nagesprek plaats. De deelnemers
wisselen, onder deskundige begeleiding, ervaringen en meningen
uit over afleiding in het verkeer.
De activiteit kan flexibel worden ingepland op basis van wensen en
mogelijkheden bij de onderwijsinstelling.
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UITVOERDER
Bureau RVV
DUUR
60-90 minuten
per groep van
vijf
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER DAGDEEL
ca. 30

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.
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UITVOERDER:
VVN
DUUR
1 lesuur
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
1 klas

KRIJTTEKENING
FIETSVERLICHTINGSBOODSCHAP
‘IK VAL OP’

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 fiets
verlichting. In het donkere seizoen plaatsen wij daarom borden langs de weg en organiseren wij
acties langs fietspaden.
Op schoolterreinen door de hele provincie kunnen wij milieuvriendelijke
krijttekeningen aanbrengen met de Ik val op-boodschap. De afbeelding is
gemaakt met milieuvriendelijke krijtverf en is tijdelijk. Na verloop van tijd
verdwijnt de verf door slijtage en regen.

UITVOERDER:
Verkeerswijzer
Groningen

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:
Westerkwartier, Het Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl.

REGIOCOÖRDINATOR CENTRAAL
Janny Brinksma
T: 050-316 4253
E: rccentraal@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Groningen en Midden-Groningen.

REGIOCOÖRDINATOR ZUID
Ingrid van der Tuin
T: 050 - 752 7127
E: rczuid@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde.

COLOFON
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 / VerkeerswijzerGroningen
Telefoon (050) 3164608
Email: info@verkeerswijzergroningen.nl
Website: www.verkeerswijzergroningen.nl

ONTWERP EN TECHNISCHE UITVOERING:
Grafisch centrum Provincie Groningen

