
Remwegdemonstratie - Informatie voor de school 
 
Binnenkort komt het SBV op uw school een remwegdemonstratie verzorgen. Middels dit document 
brengen wij u graag op de hoogte van wat deze scholing inhoudt, en wat er van de school verwacht 
wordt in de voorbereiding hiervan.  
 
Inhoud Remwegdemonstratie 
Bij de remwegdemonstratie leren de kinderen over 
de stopafstand van een auto en de invloed van de 
rijsnelheid hierop. In het eerste gedeelte (het zgn. 
‘binnengedeelte’) vertelt een ervaren SBV-
rijinstructeur aan de hand van een 
powerpointpresentatie over de reactietijd, remweg 
en daarmee stopafstand van een auto. Ook worden 
de kinderen verteld hoe zij er zelf voor kunnen 
zorgen om (op tijd) gezien te worden.  
In het tweede gedeelte (het zgn. ‘buitengedeelte’), 
gaan de kinderen naar buiten waar de SBV-docenten 
met de auto laten zien wat het verschil is in 
stopafstand bij een snelheid van 30 km/uur en 50 km/uur. De kinderen zien hier in de praktijk dat de 
stopafstand bestaat uit de reactietijd en de remweg. Ze zien na hoeveel meter een auto (pas) stilstaat 
bij een noodstop en ze leren hoe belangrijk het is om pas over te steken als je zeker weet dat het kan.  
De remwegdemonstratie duurt in totaal 60 minuten (30 minuten binnengedeelte, 30 minuten 
buitengedeelte). Na afloop van de remwegdemonstratie krijgen de kinderen een ‘remkaartje’ mee, 
zodat zij het onderwerp thuis kunnen bespreken met hun ouders. Hiermee tracht de SBV om ook de 
ouders bewust te maken van de omvang van de stopafstand, het belang om de maximumsnelheid niet 
te overschrijden en het gevaar van afleiding (toename reactietijd).  
 
Voorbereiding vanuit school 

1. Voor het buitengedeelte is een stuk weg nodig, van ongeveer 100 meter, zonder bochten en 
hobbels. Welk stuk weg bij uw school is hiervoor geschikt? 

2. Het wegstuk dient op moment van de remwegdemonstratie afgezet te zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld met behulp van afzetlint. Mocht u als school geen materiaal hebben om de weg 
af te zetten, dan hebben de SBV-docenten afzetlint bij zich.  

3. Als het wegstuk een openbare weg is, dan dient voor het afzetten hiervan een vergunning 
aangevraagd te worden bij de gemeente. Vaak kan dit via de website van uw gemeente (kleine 
evenementenvergunning). Dit voorbereidingspunt is erg belangrijk, en dient tijdig te worden 
aangevraagd!  

4. Zorg voor een veilige plek voor de toeschouwers, in dit geval de kinderen !  
5. Eventueel informeren van de omwonenden. U als school kunt het beste inschatten of u het 

nodig vindt de omwonenden te informeren. Indien u dit doet, kunt u onderstaand 
voorbeeldbericht hiervoor gebruiken.  

6. Eventueel informeren van de ouders, via de nieuwsbrief van school. Hiervoor kunt u 
onderstaand voorbeeldbericht gebruiken.  

 
  



Voorbeeldtekst voor omwonenden, behorend bij punt 5: 
 
Geachte bewoner, 
 
Op xx om xx uur zal de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een remwegdemonstratie 
verzorgen. Een aantal groepen van onze school zullen in (invullen naam straat) voorlichting krijgen 
buiten, door twee instructeurs van de SBV.   
 
Wat houdt dit in? 
De meeste mensen hebben moeite met het inschatten van de snelheid van een naderend voertuig.  
Het inschatten van de benodigde stopafstand van het voertuig is minstens zo moeilijk. Voor kinderen 
is dit nog eens extra ingewikkeld. Toch moeten kinderen vaak de snelheid en stopafstand van een 
voertuig inschatten, bijvoorbeeld wanneer ze op of langs een weg spelen of (onverwacht) willen 
oversteken.  
Hoe lager de snelheid, des te korter is de afstand die nodig is om te stoppen. Daarom zijn er in veel 
woonwijken 30-kmzones ingericht. Maar wat is het verschil in stopafstand van een auto bij een 
noodstop bij 30 en 50 km/u? Een ervaren SBV-instructeur laat dit verschil zien. De kinderen zullen zelf 
de stopafstand vooraf inschatten. 
Door deze demonstratie leren kinderen dat de stopafstand bestaat uit reactietijd en remweg. Ze zien 
na hoeveel meter een auto (pas) stilstaat bij een noodstop en ze leren hoe belangrijk het is om pas 
over te steken als je zeker weet dat het kan.  
 
Wat betekent dit voor u als bewoner? 
Om de demonstratie veilig te laten verlopen zal de xxxxx weg worden afgezet van xxx tot xxxx uur. 
Tijdens de demonstratie kan dit wegvak niet gebruikt worden. Wij vragen u eventueel geparkeerde 
auto’s op dit wegvak voor het genoemde tijdstip tijdig ergens anders te parkeren. Wij hopen hierbij op 
uw medewerking en begrip.   
 
Voorbeeldtekst voor aan de ouders/in de nieuwsbrief, behorend bij punt 6: 
 
Beste ouders, 
 
Op xx om xx uur zal de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een remwegdemonstratie op 
school verzorgen. Door deze demonstratie leren kinderen dat de stopafstand van een auto bestaat uit 
reactietijd en remweg. Ze zien na hoeveel meter een auto (pas) stilstaat bij een noodstop en ze leren 
hoe belangrijk het is om pas over te steken als je zeker weet dat het kan.  
 
De leerlingen uit groep x,y en z zullen deze remwegdemonstratie volgen. De les bestaat uit een 
theoriegedeelte binnen en een praktijkgedeelte buiten. De remwegdemonstratie wordt gegeven door 
2 rijinstructeurs die door de SBV opgeleid zijn tot verkeersdocent. Na de les krijgen de leerlingen een 
‘remkaartje’ mee naar huis, aan de hand hiervan kunt u met uw kind de remwegdemonstratie 
nabespreken.  
 
 
Tot slot 
Hebt u na het lezen van dit document nog vragen over de remwegdemonstratie, dan kunt u contact 
opnemen met de projectleider van het SBV, in dit geval Jelly Helmer. Jelly is te bereiken via 0512 – 544 
610 of jelly@stichtingsbv.nl.  
Verdere informatie over onze stichting kunt u vinden op onze website www.stichtingsbv.nl. 
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