Nationaal VVN
Verkeersexamen
Bestelinformatie schooljaar 2019-2020

30 maart
31 maart
2 april

Save the date!
Op 30 maart, 31 maart en 2 april 2020 vindt het VVN theoretisch Verkeersexamen plaats.
We spreiden het dit schooljaar over drie dagen, voor elke schoolregio 1 dag. Voor het VVN 
praktisch Verkeersexamen is er geen landelijke datum. Dit wordt lokaal georganiseerd.

Theorie en praktijk
Kinderen doen het VVN Verkeersexamen in groep 7 of 8. Het VVN theoretisch
Verkeersexamen sluit volledig aan op de doorlopende leerlijn Verkeer. Hiermee
toetsen we of kinderen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben
in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of kinderen
de kennis ook kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

Belangrijke mijlpaal
Meedoen met het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland, en het behalen
van het verkeersdiploma, is voor kinderen een belangrijke mijlpaal op weg naar
zelfstandige verkeersdeelname. Ook ouders stellen het op prijs als de school
meedoet en zo een bijdrage levert aan veilige verkeersdeelname van hun kind.

Veilige keuzes onderweg
Door educatie en het VVN Verkeersexamen leren kinderen steeds de v eiligste
keuzes te maken onderweg, voor zichzelf en voor het overige verkeer.
De ‘verkeerstaal’ leren, die bestaat uit tekens, borden en regels is één ding.
Maar anticiperen op het overige verkeer is minstens zo belangrijk. Soms heb jij
voorrang, maar is het veiliger om een andere keuze te maken. Daarom komen in
het examen, naast kennis, ook nadrukkelijk veiligheidsbewustzijn, vaardigheden
en houding aan de orde.

Bestellen
Bestel nu alle materialen
voor het VVN Verkeersexamen op
examen.vvn.nl/bestellen.
Bestel in ieder geval vóór de
kerstvakantie. Dan zorgen
wij dat alles ruim
voor het examen
beschikbaar is.
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Data van het VVN theoretisch
Verkeersexamen in 2020:
Schoolregio midden:

maandag 30 maart

Schoolregio noord: 		

dinsdag 31 maart

Schoolregio zuid: 		

donderdag 2 april

VVN theoretisch Verkeersexamen
Kinderen maken het VVN theoretisch Verkeersexamen individueel. Ze krijgen 25 vragen over
het gedrag als fietser, voetganger en als passagier.

Digitaal examen

Schriftelijk examen

De kinderen maken het digitaal verkeersexamen op een
laptop of tablet. Dat heeft veel voordelen.

Scholen die het verkeersexamen niet digitaal willen of
kunnen afnemen, kunnen examenboekjes en een hand
leiding bestellen via examen.vvn.nl/bestellen.

Voordelen voor de kinderen

En dan... het diploma!

• Door het gebruik van korte filmpjes is het mogelijk meer
realistische verkeerssituaties te toetsen.
• De kinderen zien maar één vraag tegelijk. Dat zorgt voor
meer focus, overzicht en rust.
• Kinderen kunnen tijdens het examen de foto’s, filmpjes
en teksten vergroten.
• Voor kinderen die moeite hebben met lezen, kunnen de
vragen worden voorgelezen.

Voor iedere leerling die slaagt is er een verkeersdiploma.
Bestel je de digitale versie van het verkeersexamen, dan kun
je de verkeersdiploma’s gepersonaliseerd printen of blanco
diploma’s bestellen in de webwinkel. Bij de s chriftelijke
verkeersexamens worden blanco diploma’s meegeleverd.

Voordelen voor de leerkracht
De kinderen loggen in via hun Basispoort-account en maken
het examen. De uitslag is voor de leerkracht direct zichtbaar. Dat bespaart veel nakijkwerk én je weet meteen waar
er nog uitleg nodig is.
Je hoeft geen speciale software te installeren en je hebt
genoeg aan een paar laptops of tablets en koptelefoons.
Wat je precies nodig hebt, vind je op examen.vvn.nl.

93%
van de scholen neemt
het VVN theoretisch
Verkeersexamen af.

87%
van de scholen doet
het VVN praktisch
Verkeersexamen.
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Een goed werkend
digitaal examen
We hebben een aantal maatregelen
genomen om technische problemen
tijdens het afnemen van het digitaal
examen te voorkomen. De capaciteit
van onze servers is flink uitgebreid
en het examen wordt per schoolregio
afgenomen.

VVN praktisch Verkeersexamen
Het VVN praktisch Verkeersexamen op jouw school: leuk én belangrijk. Een route uitzetten,
vrijwilligers zoeken, uitslagen verwerken… Hoe pak je dat aan?

Handige controlepost-app

Gratis verzekering

De Controlepost-app maakt meedoen aan het verkeersexamen makkelijk. Je voert van tevoren de route en de namen
van de kinderen in. De mensen die tijdens het examen op
de controleposten staan, vullen per kind in de app de score
in. Alle scores worden automatisch opgeteld en je ziet meteen de uitslag. De app is gratis en de privacy van de kinderen is gewaarborgd. Meer info vind je op examen.vvn.nl.

Kinderen die meedoen aan het VVN praktisch Verkeers
examen en vrijwilligers die betrokken zijn, zijn gratis
verzekerd. Via vvn.nl/webwinkel kun je het aantal kinderen
en vrijwilligers voor de verzekering doorgeven.

Samen is wel zo leuk!
Ben je nieuw als organisator? Neem dan contact met ons
op. Wij helpen je graag op weg en kunnen je in contact
brengen met VVN Verkeersouders en andere vrijwilligers bij
jou in de buurt.

Handleiding
Superhandig: een checklist voor het opzetten van het prak
tisch verkeersexamen op jouw school. Op examen.vvn.nl
vind je een complete handleiding. Hierin vind je ook tips
van andere organisatoren en richtlijnen, zodat het examen
overal in Nederland op dezelfde manier wordt uitgevoerd.

Materialen
Wil je het examen leuk aankleden? Kijk dan zeker in onze
webshop. Je vindt er hesjes, routeborden, presentjes voor
kinderen die geslaagd zijn en ook beachflags en span
doeken. Bestellen doe je via vvn.nl/webwinkel.

Fietscheck
Kinderen hebben voor het VVN praktisch Verkeersexamen
een veilige fiets nodig. Daarom is het belangrijk om voor het
examen de fietscheck te doen. Gebruik hiervoor de fiets
checkkaarten of de handige checklist op de website.
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Als kinderen
veilig over straat
gaan, gaat
iedereen veilig
over straat.

Een goede voorbereiding…
Zoek je leuke leermiddelen om in de klas te oefenen voor het Nationaal VVN Verkeersexamen?
Veilig Verkeer Nederland heeft daarvoor alles in huis.

VVN Verkeersmethode

Oefenen voor het examen

Met de VVN Verkeersmethode heb je de garantie van kwalitatief en actueel lesmateriaal voor groep 1 tot en met 8.
Interactieve verkeerslessen waar de kinderen écht enthousiast van worden. En met een minimum aan voorbereiding
voor de leerkracht. Het lesmateriaal sluit volledig aan op het
VVN Verkeersexamen en staat in Basispoort al voor je klaar.
Nu ook als leerlingsoftware te bestellen voor de groepen
5-8. Meer info op vvn.nl/verkeersmethode.

Op onze speciale examenwebsite examen.vvn.nl staan
tips voor kinderen en hun ouders om zich voor te bereiden
op het VVN Verkeersexamen. Ze kunnen er online oefen
examens maken. Ook is er een overzicht te vinden van alle
verkeersafspraken, begrippen en verkeersborden die de
kinderen moeten kennen voor het examen.

Uitleg over de verkeersregels
Een handig boekje voor de kinderen met de verkeers
afspraken en -regels, heel simpel uitgelegd. Een verkeersbordenposter en ‘wie gaat voor’-poster voor in de klas.
Bestel het nu via vvn.nl/webwinkel.
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Bonus: vanaf half februari 2020 staat er een leuke quiz voor
thuis en in de klas voor jullie klaar!

Bestelinformatie
Bestel nu je materialen voor het Nationaal VVN Verkeersexamen 2020. Bestel in ieder geval vóór de
kerstvakantie, dan weet je zeker dat de materialen op tijd gereed zijn.
Bestellen doe je via examen.vvn.nl/bestellen. Je geeft de aantallen door en maakt een keuze voor het
digitale of schriftelijke examen.

VVN theoretisch Verkeersexamen

prijs

VVN praktisch Verkeersexamen

prijs

Licentie digitaal verkeersexamen

€ 3,55

Spandoek 400x80 (per stuk)

Examenboekjes gedrukt inclusief verkeersdiploma’s

€ 4,10

Veiligheidshesjes met rugnummers (set van 25)

Handleiding VVN theoretisch Verkeersexamen

€ 4,95

Routeborden (set à 10 borden)

€ 98,00

Fietscontrole-set (100 kaarten en 100 stickers)

€ 16,00

Extra materialen VVN theoretisch Verkeersexamen

€ 37,50
€ 125,00

Verkeersbordenposter (set à 5 stuks)

€ 17,50

Hesje voor controlepost (per stuk)

Wie gaat voor-poster (set á 5 stuks)

€ 17,50

Beachflag (inclusief tas en voet)

Boekje ‘Zo zit dat met het verkeer’ (set à 5 stuks)

€ 26,00

Verzekering leerlingen en vrijwilligers

€ 0,00

Verkeersdiploma’s (set a 5 stuks)

€ 3,50

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW VOOR ZOVER VAN TOEPASSING

In de webwinkel zijn ook presentjes te koop voor de kinderen, zoals sleutelhangers en buttons.

Wordt jouw bestelling normaal
gesproken gedaan door de
gemeente of VVN-afdeling?
Stem dan af dat de school zelf
de bestelling plaatst om
dubbele o
 rders te voorkomen.

Bestelling via afdeling
of gemeente gaat nu
direct via school
Scholen die het examen
digitaal afnemen, bestellen
het verkeersexamen zelf,
omdat de licenties
gekoppeld worden aan het
Basispoort-account.

Je kunt een afwijkend factuur
adres opgeven bij de bestelling,
bijvoorbeeld als de kosten
worden g
 edragen door een
subsidiegever.

Veilig Verkeer Nederland
088 524 88 00 | administratie@vvn.nl | examen.vvn.nl
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veiligverkeernl

veiligverkeernl

veiligverkeer

VVN Veilig Verkeer Nederland

€ 5,50
€ 125,00

