VERKEERSEDUCATIE
IN DE PROVINCIE GRONINGEN
Activiteiten voor het voortgezet onderwijs, schooljaar 2020 - 2021

Kosteloos verkeerseducatie op uw school

WAAROM VERKEERSEDUCATIE?
Een appje versturen op de fiets, onder invloed achter het stuur stappen…
Jongeren krijgen te maken met veel situaties en keuzes in het verkeer.
Groepsdruk kan hierbij een belangrijke rol spelen. Om ervoor te zorgen dat
jongeren gestimuleerd worden tot goed gedrag in het verkeer en ze inzicht
te geven in de risico’s, is het belangrijk om ook in het voortgezet onderwijs
aandacht te besteden aan verkeerseducatie.
Verkeerswijzer Groningen helpt hierbij. Dit is een samenwerkingsverband
van de gemeenten en de provincie Groningen. Wij bieden onder deze naam
activiteiten waarin verkeerseducatie centraal staat. Dat doen we geheel
kosteloos. Aan de afgelopen jaren is te zien dat steeds meer middelbare
scholen gebruik maken van ons aanbod: in 2019 heeft bijna de helft van
de middelbare scholen in Groningen met een totaal van 13.000 leerlingen
deelgenomen aan één of meer van de activiteiten die wij aanbieden.
Onze activiteiten worden uitgevoerd door verschillende bedrijven en
instellingen die al jaren professioneel actief bezig zijn met het verkeer en
verkeersveiligheid. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld Veilig Verkeer
Nederland, Responsible Young Drivers en Stichting Bevordering Verkeerseducatie.

In 2020 bestaat Verkeerswijzer Groningen alweer 5 jaar. Wij zijn trots op dit
mooie samenwerkingsverband, dat zichtbaar zijn vruchten afwerpt. Wilt
u ook gebruikmaken van de verkeersactiviteiten op uw school? Geef dan
uw keuzes door op bijgevoegd formulier. Wilt u meer informatie over één
van de activiteiten? Kijk dan op www.verkeerwijzergroningen.nl of neem
contact op één van de regiocoördinatoren (contactgegevens achterin de
brochure).
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VERKEERSMARKT
In één dagdeel volledig op de hoogte van alles wat met verkeer en verkeersveiligheid te
maken heeft? Van de dode hoek, tot kwetsbare deelnemers en het effect van alcohol?
Dat kan, tijdens een verkeersmarkt! Tijdens deze markt leggen leerlingen een circuit af
langs verschillende workshops die te maken hebben met verkeer en verkeersveiligheid.
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VOOR WIE:
Klas 1

Als school kunt u kiezen uit de volgende workshops:
- Afleiding (Waarnemen en afleiding)
- Groepsdruk
- Alcoholparcours
- Dode hoek
- Blinden en slechtzienden in het verkeer
- Verkeersquiz
- Ogen- en reactietests
- Fietsparcours

UITVOERDER:
Stichting Bevordering
Verkeerseducatie
DUUR:
flexibel
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE:
ca. 100

- Spoorwegveiligheid
De activiteit wordt gegeven door docenten van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie
(SBV). Afhankelijk van de door u gekozen workshops, zijn hier ook medewerkers van bijvoorbeeld de politie, ambulance, VVN, Oogvereniging Groningen en de Fietsersbond bij aanwezig.

VERKEERSCARROUSEL
Wat gebeurt er als je alcohol gebruikt in het verkeer? Waar zit de dode hoek
precies? Hoe ben je het beste zichtbaar op de fiets? Tijdens een Verkeerscarrousel
worden al deze vragen in drie lesuren beantwoord. De Verkeerscarrousel bestaat
uit drie workshops waarbij verschillende verkeersthema’s aan bod komen die
leerlingen bewuster maken van hun deelname aan het verkeer. Hierbij worden
de kinderen positief benaderd, wat betekent dat ze niet worden aangesproken
op slecht gedrag, maar dat ze zelf kennis en inzicht opdoen om hun gedrag te
veranderen. Daarnaast kan op verzoek voor een of meerdere van
onderstaande onderwerpen worden gekozen:
- Hoe kom je uit een auto als die op de kop ligt?
- De veilige fiets

VOOR WIE:
Klas 1
UITVOERDER:
Traffic Skills
DUUR:
3 lesuren
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE:
3 klassen

- Ervaar de invloed van snelheid in het verkeer op je
reactievermogen
- Tekstberichten sturen vanaf je fiets in een virtuele omgeving
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VOOR WIE:
klas 1 & 2
UITVOERDER:
Chauffeurs
Vereniging
Friesland
DUUR:
1 lesuur
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE:
1 klas

DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS:
VOORLICHTING
De dode hoek: hij kan levensgevaarlijk zijn, omdat je in de dode hoek van bijvoorbeeld vrachtwagens, bussen en trekkers niet zichtbaar bent. Maar waar zit die dode
hoek nou precies? Tijdens de verkeersles over de dode hoek bij vrachtwagens

beleven leerlingen het gevaar van de dode hoek van de andere kant, namelijk vanaf de vrachtwagen!
De leerlingen krijgen niet alleen les in de klas, maar mogen ook een kijkje in en rond een echte
vrachtauto nemen om de dode hoek van dichtbij te ervaren. In een uur zorgt een speciaal getrainde
instructeur dat de hele klas weet waar de dode hoek zit én hoe je eruit moet blijven!
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Let op: deze activiteit is ook inzetbaar als workshop tijdens de Verkeersmarkt.

HET NATIONAAL VERKEERSLAB
Tijdens deze actieve spelshow strijden twee klassen tegen elkaar, onder leiding van prettig
gestoorde professoren en verkeerswetenschappers. In een nagebouwd laboratorium met
computerschermen, monitoren en simulatoren moeten leerlingen in teamverband gevaarlijke
verkeerssituaties verbeteren, vragen over het verkeer in sneltreinvaart beantwoorden, een
school-thuisroute virtueel fietsen en ga zo maar door. Verschillende thema’s komen hierbij aan
bod, zoals smartphonegebruik in het verkeer en groepsdruk. De fiets staat centraal, maar er is
ook aandacht voor andere weggebruikers. Durf de strijd maar eens aan te gaan!

VOOR WIE:
klas 1 & 2
UITVOERDER:
Koop & Co
DUUR:
1 lesuur
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
180 (min. 60)

VOOR WIE:
klas 1 t/m 4

3D AFLEIDING BIKE
Hoe maak je jongeren bewust van het gevaar van smartphonegebruik op de
fiets? Door Young Responsible Drivers langs te laten komen voor een lesje

UITVOERDER:
Responsible
Young Drivers

‘3D afleiding bike’! De les bestaat uit drie onderdelen die tegelijkertijd worden
uitgevoerd. De leerlingen worden in groepen verdeeld en schuiven na elk

DUUR: 2 lesuren

onderdeel door naar het volgende.
Het hoofdonderdeel van de les is de ‘3D Afleiding Bike’-simulator. Hierop komen
leerlingen met een VR-bril in een virtual reality wereld terecht waarin ze zelf
ervaren wat de gevolgen van telefoongebruik op de fiets kunnen zijn. Tijdens

MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
120 (min. 60)

de Distracted Driving Game ervaren de leerlingen verder dat het onmogelijk is
om twee taken op hetzelfde moment uit te voeren. Bij de Afleidingsquiz komen
leerlingen in de benen: ze geven daarin antwoord op vragen over afleiding in het verkeer door in
de juiste vlakken te gaan staan (waar/niet waar en A,B,C,D). Bij iedere activiteit is een instructeur
aanwezig die met de leerlingen in gesprek gaat. Leerzaam op een leuke, actieve, interactieve manier!
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GASTLESSEN VERKEER
Enthousiast over de verkeersmarkt voor eersteklassers?
Deze gastlessen zijn daar een vervolg op, maar kunnen ook afzonderlijk
worden gevolgd. Speciaal opgeleide verkeersdocenten behandelen op
een interactieve manier verschillende verkeersthema’s. Het accent ligt
hierbij op verkeersinzicht en –gedrag, het
herkennen van risicosituaties in het verkeer

VOOR WIE:
Klas 2 en 3

en het adequaat inspelen daarop. Ook wordt
er aandacht besteed aan de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in
het verkeer. Het is daarnaast mogelijk om als school specifieke wensen

UITVOERDER:
Stichting
Bevordering
Verkeerseducatie

aan te vragen, die in het lesprogramma kunnen worden opgenomen.
Denk hierbij aan lastige situaties op de school-thuisroute. Zo kunnen de
leerlingen na afloop van de les direct hun kennis in praktijk brengen!
De gastlessen zijn ook beschikbaar voor leerlingen op het speciaal

DUUR:
2 lesuren

onderwijs. Voor hen wordt het programma op maat gemaakt. Ook voor
de nieuwkomers in Nederland in de Internationale schakelklas (ISK) is een
aangepast lesprogramma beschikbaar. In deze les wordt gebruikgemaakt
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MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
1 klas

van een brochure met de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor
voetgangers en fietsers. Deze regels worden met name uitgelegd aan de
hand van illustraties. De toelichting is in het Arabisch, Engels, Frans en
Tigrinya. Scholen kunnen deze brochure, die is ontwikkeld door Verkeerswijzer Groningen, ook los bestellen.

KAPOT VAN JOU
Roy, Arwin en Mikkie zijn drie vrienden. Het zijn gewone jongeren, met gewone toekomstdromen.
En ze beslissen graag over hun eigen leven. Maar: een foute beslissing kan fataal uitpakken. Dat is
waar de toneelvoorstelling ‘Kapot van jou’ over gaat. Tijdens deze interactieve voorstelling gaan
acteurs met jongeren in gesprek over veilig gedrag in het verkeer. Welke keuzes maken jongeren
onder invloed van anderen, door overmoed of onervarenheid? En wat is de invloed van alcohol,
drugs of gierende hormonen? Welke rol speelt groepsdruk? En ben je alleen
verantwoordelijk voor jezelf of ook voor een ander?

VOOR WIE:
vanaf klas 3
UITVOERDER:
Theater TRAXX

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

VEILIG UITGAAN = VEILIG THUISKOMEN
Onder invloed achter het stuur stappen is gevaarlijk. Of dit
nou het stuur van een auto, scooter of fiets is. Hoe kom je wel
of niet veilig thuis? Dat is een vraag die wordt beantwoord

VOOR WIE:
Vanaf klas 3

tijdens deze interactieve voorstelling. ‘Veilig uitgaan = veilig
thuiskomen’ bestaat uit interactief theater, videoclips, reactietesten, discussies en een quiz, waarbij professionele acteurs
op een leuke, maar ook indringende manier met de leerlingen
omgaan.
Thema’s die aan bod komen, zijn rijden onder invloed,
agressief en antisociaal gedrag door overmatig alcoholgebruik en drugs en/of lachgas in het uitgaansleven.
De voorstelling beoogt dat jongeren zich meer bewust

UITVOERDER:
Koop & Co
DUUR
1 lesuur
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE
180 (min. 60)

worden van hun gedrag en dat ze preventief leren handelen
bij risicovolle situaties. Leerzaam, maar op een toegankelijke
manier.
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TRAFFIC INFORMERS
Afleiding, het onder invloed zijn van drank en/of
drugs, groepsdruk, te snel rijden; het kunnen allemaal
oorzaken zijn van een verkeersongeluk. Traffic Informers

VOOR WIE:
vanaf klas 3

brengt verkeersslachtoffers met blijvend hersenletsel in
contact met jongeren. Op indringende manier vertellen
de Traffic Informers over hun leven voor en na het

UITVOERDER:
NAH-zorg

ongeluk.
Door het delen van ervaringen maken zij de leerlingen

DUUR:
1 lesuur

bewust van de vaak ernstige gevolgen van een
verkeersongeluk. Het zet de leerlingen aan het denken,
zodat ze hun telefoon voortaan in hun zak houden als
ze deelnemen aan het verkeer en niet onder invloed
achter het stuur stappen. Zo zorgen we in de toekomst
voor zo min mogelijk verkeersslachtoffers.
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MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE:
1 klas
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CLEAN AND CLEAR
IN HET VERKEER
Het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bepalen van jouw
rol in een groep en het verkennen van grenzen zijn belangrijke
onderwerpen voor jongeren. Onder druk van de groep nemen
jongeren soms risico’s in het verkeer die tot ernstige ongelukken
kunnen leiden. Hierbij kunnen alcohol en/of drugs in het spel zijn.
Tijdens de interactieve les ‘Clean and Clear in het verkeer’ gaan
jongeren met elkaar in gesprek over het rijden onder invloed onder
begeleiding van een docent. Na het maken van een online kennisquiz
worden actuele stellingen bediscussieerd, met als doel jongeren
bewust te maken van de gevolgen van het rijden onder invloed en het
gedrag te veranderen. Aan het einde van de les maken de leerlingen
een ‘safety deal’ met zichzelf.

VOOR WIE:
vanaf klas 3
UITVOERDER:
Veilig Verkeer
Nederland
DUUR:
1 lesuur
MAX. AANTAL
LEERLINGEN
PER SESSIE:
1 klas

VOOR WIE:
middelbare
scholen
UITVOERDER:
Verkeerswijzer
Groningen

IK VAL OP! KRIJTTEKENING MET
FIETSVERLICHTINGSBOODSCHAP
VOOR OP HET SCHOOLPLEIN

Als je met goedwerkende fietsverlichting fietst, is de kans op een ongeluk met een motorvoertuig
ongeveer 17 procent lager. Fietsen zonder licht is dus heel gevaarlijk en op de fiets ben je extra
kwetsbaar in het verkeer. Toch fietsen nog veel te veel mensen zonder licht, vooral jongeren. Het is
dan ook van belang om hen extra attent te maken op het belang van een goedwerkend licht.
Wilt u extra aandacht rondom uw school voor het voeren van fietsverlichting? Verkeerswijzer
Groningen kan u daar een handje bij helpen. Dit doen we door op schoolpleinen door de hele
provincie krijttekeningen aan te brengen met de ‘Ik val op!’-boodschap. De verf is milieuvriendelijk
en verdwijnt na verloop van tijd door slijtage en regen.
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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 VERKEERSEDUCATIE NOORD
Foppe Jorna
T: 050-752 7126
E: rcnoord@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Westerkwartier, Het Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl.

REGIOCOÖRDINATOR VERKEERSEDUCATIE CENTRAAL
Janny Brinksma
T: 050-316 4253
E: rccentraal@verkeerswijzergroningen.nl
Voor de gemeenten:
Groningen en Midden-Groningen.
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REGIOCOÖRDINATOR VERKEERSEDUCATIE 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 / Verkeerswijzer Groningen
Telefoon (050) 3164608
Email: info@verkeerswijzergroningen.nl
Website: www.verkeerswijzergroningen.nl

ONTWERP EN TECHNISCHE UITVOERING:
Grafisch centrum Provincie Groningen
TEKST EN COÖRDINATIE
Senza Communicatie

