De Verkeershulp
Een programma over verkeer

De Verkeershulp
Zodra je de deur uit gaat, doe je mee aan het
verkeer. Of je nou wandelt, scootert, fietst
of autorijdt: soms zijn die verkeersborden en
regels best lastig. Zeker als je haast hebt, of
loopt te dromen. Fris daarom je kennis op met
De Verkeershulp.
Het oefenprogramma De Verkeershulp geeft
uitleg over veelvoorkomende verkeerssituaties.
In video’s zie je wat vaak mis gaat in het verkeer.
En hoe je het anders kunt doen. Je oefent met
woorden, borden, regels en verkeerssituaties. Er
zijn negen hoofdstukken
1.
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9.

Woorden
Lopen
Met de fiets
Met de brommer en scooter
Met het openbaar vervoer
Met kinderen
Wie mag eerst
Verkeersborden
Toets

Als je alle oefeningen hebt gemaakt, kun je een
certificaat aanvragen.

PROFICIAT!
Je hebt alle oefeningen gemaakt van

Het doel is om je wegwijs te maken in het verkeer
in Nederland. Zo ga je veilig op weg. En je houdt
rekening met andere weggebruikers.

Bekijk de afbeelding en klik op het goede antwoord.

Wie mag eerst?
De voetganger

De auto
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menu
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Certificaat

Je kunt veilig lopen en rijden op straat.
Je kunt veilig oversteken.
Je kunt veilig met kinderen op straat
lopen en fietsen.

Je kent veel verkeersborden.
Je kent veel woorden over
verkeer.

Je weet waar je mag lopen of rijden en
waar dat niet mag.
Je weet wanneer je voorrang geeft en
wanneer je voorrang krijgt.

De Verkeershulp.

Bekijk de afbeelding en klik op het goede antwoord.

Praat met je kind. Leg uit wat er
gebeurt op straat.

Informatie voor begeleiders/
docenten
Doelgroep
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App Samen leren
In de app Samen leren oefen je samen met
maximaal vier spelers verder met De Verkeershulp.
Beantwoord samen de vragen van de vijf
hoofdstukken. Zo oefen je op een andere manier
nog eens met de verkeersregels.

Met het taalgebruik houden we er rekening mee
dat ook mensen met een laag taalniveau met
het programma uit de voeten kunnen. Het
taalniveau ligt rond A2 van het Raamwerk NT2.
De video’s en animaties zijn herkenbaar voor de
doelgroep. Gebruikers kunnen het programma
individueel doorlopen. Docenten/begeleiders
kunnen het programma ook in een groep
aanbieden.
Handleiding
Een licentie op Oefenen.nl biedt begeleiders
toegang tot een docentenhandleiding.

Je downloadt de app Samen leren in de Apple
Store en in Google Play Store.

Wie mag
eerst?

Oefenen.nl

Licenties

Oefenen.nl is voor volwassenen die hun
basiskennis en vaardigheden op het gebied
van taal, rekenen en digitale vaardigheden
willen versterken en meer willen weten over
onderwerpen zoals gezondheid, werk, opvoeding
en geld.

Organisaties met een licentie op 
Oefenen.nl krijgen toegang tot het Volgsysteem.
Daarmee zet je materialen voor deelnemers
klaar en volg je hun vorderingen. Ook krijg je
toegang tot extra materiaal, zoals werkbladen,
docentenhandleidingen, didactiekfilms en
leerroutes.

Ga voor meer informatie naar www.oefenen.nl.
Wil je meer informatie over de licenties? Stuur dan
een e-mail naar info@oefenen.nl.

Meer weten?
info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl

De Verkeershulp is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum
Oefenen.nl in samenwerking met ANWB. Het programma is
mogelijk gemaakt met middelen van ANWB en Oefenen.nl.

