
VVN Verkeersmethode
Bestelinformatie schooljaar 2019 - 2020

Leren is een doorlopend proces en stopt nooit. Daarom biedt Veilig 
Verkeer Nederland een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. 
De methode leert kinderen om veilig deel te nemen aan het verkeer en 
bereidt hen optimaal voor op het Nationaal VVN Verkeersexamen.

Voor groep 
1 t/m 8

VERKEERSLESSEN, INCLUSIEF PRAKTIJKLESSEN EN THUISOPDRACHTEN



Een actieve klas!
De lessen, met ieder een vakoverstijgende start en 
animaties over de verkeersregels, maken de verkeersles iets 
om naar uit te kijken. Met interactieve werkvormen zijn de 
kinderen aan zet. Je laat ze actief nadenken over hun eigen 
gedrag in het verkeer en dat van de ander. De focus van de 
VVN Verkeersmethode ligt op het direct toepassen van het 
geleerde in de dagelijkse praktijk. Je werkt naast kennis over 
verkeersregels bijvoorbeeld ook aan veiligheidsbewustzijn, 
vaardigheden en houding. Deze overkoepelende aanpak 
leidt tot verkeersveilig gedrag. Kinderen leren als passagier, 
voetganger en fietser de regels veilig toe te passen in de 
dagelijkse praktijk en gaan daardoor straks veilig over straat.

Plezier tijdens verkeersles
Samen leren we de leerlingen verkeersveilig gedrag. Hoe 
we dat doen? Door de eerdergenoemde domeinen te 
vertalen in aansprekend en actueel lesmateriaal. Hierdoor 

volgen je leerlingen met plezier de verkeerslessen. Ook aan 
het plezier van de leerkracht is gedacht. Ieder jaar is de 
inhoud van de verkeerslessen anders, waardoor ook jij als 
leerkracht het plezier behoudt. Veilig Verkeer Nederland 
heeft er daarnaast alles aan gedaan om het verzorgen van 
een verkeersles zo makkelijk mogelijk te maken: jij hebt het 
al druk genoeg! 

Een fijne basis… 
Zodra je gebruik maakt van de VVN Verkeersmethode 
ontvang je aan het begin van ieder schooljaar een 
overzichtelijke jaarplanner. Hierop zie je wanneer je welke 
les het beste kunt geven en wanneer nieuwe verkeerslessen 
beschikbaar komen. Jouw lessen zijn hierdoor altijd actueel 
en sluiten aan op de seizoenen en het Nationaal VVN 
Verkeersexamen.
Naast duidelijke instructies voor leerkrachten – denk aan 
een interactieve handleiding – is de VVN Verkeersmethode 
zó ingericht dat ook de ouders/verzorgers bij de lesstof 
betrokken worden. 

Je eigen VVN Verkeerspoort
Maak je gebruik van de VVN Verkeersmethode? Dan log 
je eenvoudig via verkeerspoort.vvn.nl in en heb je direct 
toegang tot alle lesmaterialen. Denk hierbij aan digibord
lessen, de interactieve handleiding, extra materiaal en 
toetsen. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken is je VVN 
Verkeerspoort direct via je Basispoortaccount beschikbaar.

VVN Verkeersmethode
 
Wil je verkeerslessen geven waar kinderen écht enthousiast over zijn? En wil je het 
liefst snel met je lessen van start, zonder al te veel voorbereiden? Dan sluit de VVN 
Verkeersmethode perfect aan bij jouw wensen! In deze bestelbrochure lees je meer 
over de voordelen van de VVN Verkeersmethode en de inhoud. 

“ Het opdoen van verkeersinzicht 
vind ik minstens zo belangrijk als 
het kennen van de verkeersregels. 
Ik werk dan ook graag met de VVN 
Verkeersmethode omdat theorie en 
praktijk mooi samenkomen.” 

 
Hans Werkman | leerkracht groep 7/8 |  

De Wiekslag, Schildwolde 



Duidelijke lesopbouw
 
Elke les heeft dezelfde opbouw (IGDImodel). Je doorloopt de lesfasen: 
Introductie, instructie, verwerking en evaluatie. Elke les duurt circa 30 minuten.

Introductie
Je start de les gezamenlijk met een 
prikkelend filmpje waarmee je via 
een vakoverstijgend onderwerp een 
bruggetje maakt naar de lesinhoud.

Instructie
Duidelijke 

leerdoelen per les 
met focus op regels 

en afspraken. En met de 
verlengde instructieopdracht 

neem je de zwakkere leerlingen 
ook mee.

“ De lessen uit de VVN Verkeers
methode hebben vrijwel geen 
voorbereidingstijd nodig. Zelfs 
zonder de handleiding te lezen,  
kan ik zó van start!” 
 

Chantal Klerks | leerkracht groep 7/8 | 
St. Bavoschool, Harmelen 

Verwerking
Handig! Het werkboek toon je binnen de digibordles 
eenvoudig op het digibord, 
met of zonder antwoorden. 
Kinderen maken de 
opdrachten in het 
werkboek of digitaal 
(beschikbaar voor 
groep 5 t/m 8).

Met de ‘Zo zit dat’ animaties maak je het uitleggen van 
verkeersregels, veiligheidsbewustzijn en veilig verkeers
gedrag wel héél erg leuk.

Haal de praktijk de klas in! Met de Situatiebouwer 
behandel je lokale situaties die de kinderen kennen en 
kunnen zij hun ervaringen visualiseren. Zo vertaal je de 
verkeersregels naar je eigen context.

Evaluatie
Met de ‘Kijk terug’ 
quiz test je op een 
speelse manier wat 
je leerlingen van de 
verkeersles hebben 
opgestoken.



Begrippen
Bij elke twee lessen is een ‘Begrippen mindmap’. Hiermee 
kun je de belangrijkste begrippen samen met taalzwakke 
kinderen oefenen, voor of tijdens de les. Dit draagt ook 
direct bij aan het woordenschatonderwijs!

Kiezen maar!
De ‘Kiezen maar!’opdrachten 
starten met een vakoverstijgende 
ontwerpende of onderzoekende 
vraag en bevatten tevens 
een handig stappenplan. De 
‘Kiezen maar!’opdrachten zijn 
ideaal om in te zetten voor 
tempodifferentiatie. Waarbij de 
kinderen de opdrachten op hun 
eigen niveau kunnen maken.

Thuisopdracht
Per twee lessen is er een leuke, 

praktische thuisopdracht beschikbaar 
die de leerling samen met een ouder uitvoert. 

Deze thuisopdrachten, met informatie 
voor ouders, zijn per vier lessen voor je 
gebundeld. Zo kun je ze makkelijk digitaal 
delen en stimuleer je op een speelse 
manier ouderbetrokkenheid.

Extra materiaal

Rondje Verkeer
Voor groep 12 en groep 3 zijn vak overstijgende 
thema’s uitgewerkt. In de inter actieve handleiding 
vind je leuke, korte activiteiten om met de klas te 
doen. 

Samen aan de slag met  
de thuisopdrachten.

Elke digibordles bevat een kijkplaat met (ingesproken) 
verhaal en telt diverse interactieve opdrachten. Voor 
groep 3 zijn er ook werkbladen beschikbaar. Schooljaar 
20192020 telt zeven thema’s, waarvan twee in de loop 
van het schooljaar beschikbaar komen. 

Thema verkeer Vakoverstijgend thema
•  Lopen •  Naar de winkel
•  Fietsen •  Sport
•  Buiten spelen •  Vriendschap
•  Oversteken •  Dieren
•  Tekens •  Beroepen
•  Meerijden •  Vervoer
•  Weer & Verkeer •  Het weer

NIEUW



RONDJE VERKEER

Groep 1/2
RONDJE VERKEER

Groep 3
STAP VOORUIT

Groep 4
OP VOETEN EN FIETSEN

Groep 5/6
JEUGDVERKEERSKRANT

Groep 7/8

 

 

 

 

 

 

  

Opbouw en inhoud  
VVN Verkeersmethode

Bestelinformatie
Dit schooljaar kiezen scholen uit twee 
licenties, namelijk:
1.  Reguliere licentie in combinatie 

met papieren werkboekjes óf
2.  Digitale licentie in combinatie met 

digitale verwerking (groep 5 t/m 8)

Beide licenties verlenen toegang tot 
de VVN Verkeerspoort. De prijzen 
van de VVN Verkeers methode zijn te 
vinden op vvn.nl/verkeersmethode. 

Ben je na het lezen van deze brochure 
enthousiast en wil je met de VVN 
Verkeersmethode aan de slag? Dan  

zijn er verschillende mogelijkheden. 
Kies de optie die bij je past! 

Optie 1. Reguliere proeflicentie 
(Verkeerspoort en werkboekjes)

Optie 2. Digitale proeflicentie 
(Verkeerspoort en demo-account 
digitale verwerking)

Optie 3. Bezoek van een 
schoolaccountmanager

Natuurlijk is een combinatie van 
bovenstaande opties ook mogelijk.  

Wij helpen je graag! 
Geef je keuze telefonisch aan ons  
door via 088 - 524 88 00.

Heb je jouw keuze gemaakt en  
wil je bestellen? Ga dan naar  
vvn.nl/verkeersmethode en geef je 
bestelling uiterlijk woensdag 31 juli 
aan ons door. 

Thema’s
verkeer en

overstijgend

Twee
digibord-
lessen per

thema

Verwerking
Interactieve
handleiding

Digibordles Verwerking

16 lessen  
per jaar

• Interactieve 

opdrachten (groep 13)

• Werkbladen (groep 3)

• Werkboek (groep 4)

• Werkboek of digitale 

verwerking (groep 5 

t/m 8)

• Vakoverstijgende introductie

• Zo zit datanimaties

• Verlengde instructie

• Kiezen maar! (tempodifferentiatie)

• Kijk terug quiz (evaluatie)

• Geïntegreerde Situatiebouwer

• Thuisopdracht

• Begrippen mindmap

• Toetsen

• Kijkplaten

• Ingesproken verhalen

• Interactieve 

opdrachten



Méér verkeer in de klas!
 
Wil je meer aan verkeerseducatie doen of zoek je een verkeersles die je na het Nationaal VVN 
Verkeersexamen kunt geven? Kies dan voor onze specials en het Schoolpleinpakket. Meer weten over 
de verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland? Kijk op vvn.nl/verkeersmethode.

Dodehoekles
Leer hoe je veilig omgaat 
met de dode hoek van grote 
voertuigen in deze verdiepende 
gastles. Er komt een echte vracht
auto op school. Leerlingen in groep 7 en 
8 ervaren zelf wat een chauffeur ziet in het 
verkeer (en vooral wat hij niet ziet). Het 
klassikale deel van de les wordt gegeven 
door een gastdocent. Ook aan de ouders is 
gedacht in de vorm van een thuisopdracht 
met augmented reality.

Van 8 naar 1
Een nieuwe school, een nieuwe route. 
Voor leerlingen van groep 8 is dit na de 

zomervakantie een feit. In deze verdie
pende special onderzoeken ze de route die 
ze straks moeten afleggen. De opdrachten 
gaan over lastige situaties op de nieuwe 
route, maar ook over fietsgedrag en een 
veilige fiets. Ze zijn dan helemaal klaar voor 
de overgang naar het voortgezet onder
wijs! De verdiepende special is geheel 
online en het hele jaar toegankelijk via VVN 
Verkeerspoort.

Op de fiets?  
Even niets…
In deze special ervaren leerlingen in groep 
7 en 8 met oefeningen dat smartphone
gebruik tijdens het fietsen geen goede 
combinatie is. Ze overtuigen elkaar van de 
do’s en don’ts van smartphones op de fiets. 
De verdiepende special is geheel online 
en het hele jaar toegankelijk via de VVN 
Verkeerspoort. Speel met je klas ook de 
uitdagende game Wheelie Pop (gratis). Leer 
kinderen om tijdens het fietsen niet op aflei
ding te reageren. Download de bijbehoren
de lesbrief via vvn.nl/wheeliepop.

Schoolpleinpakket
Met het Schoolpleinpakket 
maak je je verkeerslessen 
levendig, realistisch én actief. Het 

schoolpleinpakket biedt praktijk
lessen voor alle groepen van de basisschool. 
De opdrachtkaarten vormen samen een 
volledige leerlijn ‘Lopen en fietsen in de 
praktijk’ die aansluit op de VVN Verkeers
methode en naast andere ingezet kan 
worden.

Praktische Verkeerspakketten
Leuke en leerzame verkeersprojecten bij jou 
op school? Met de VVN verkeerspakketten 
organiseer je samen met (verkeers)ouders 
praktische verkeersactiviteiten rondom actu
ele thema’s. Vanaf maart 2019 is het VVN 

Verkeersspel digitaal, leuk om in de 
klas te spelen! Kijk op verkeer
souders.nl/pakketten en kies de 
pakketten die jij dit jaar wilt doen. 

Voor € 95 per jaar doe je al mee!

Nationaal  
VVN Verkeersexamen
Op 2 april 2020 is het Nationaal 
VVN theoretisch Verkeersexamen. Daarna 
stappen ook veel kinderen op de fiets voor 
het praktijkexamen. Op examen.vvn.nl 
vind je alle informatie over het Nationaal 
VVN Verkeersexamen. Daar kun je 
materialen bestellen voor het digitale of  
het schriftelijke examen en kinderen  
kunnen zich voorbereiden.

De Scholen Zijn Weer Begonnen
Direct na de zomervakantie vinden er bijna 
twee keer zo veel verkeersslachtoffers plaats 
onder kinderen als in de rest van het jaar. 
Stimuleer automobilisten rond deze tijd om 
extra rekening te houden met scholieren die 
weer naar school gaan. Dit doe je door cam
pagnemateriaal van ‘De scholen zijn weer 
begonnen’ te bestellen via 
vvn.nl/webwinkel en op 
te hangen in jouw school
omgeving. 

WegWijsVR
Met WegWijsVR oefenen 
leerlingen virtueel verkeers
situaties. Dit doen zij met een 
tablet, telefoon, Oculus GO VR bril en/of 
computer met Windows besturingssysteem. 
In een digitaal nagebouwde omgeving 
leren kinderen veilig en in spelvorm het 
verkeer verkennen, inclusief onverwachte 
situaties die ze ook tegenkomen als ze op 
straat lopen of fietsen. WegWijsVR is er in 
twee varianten: een generieke versie (gratis, 
bedoelt voor thuisgebruik) en een variant 
specifiek voor scholen waarin de daadwerke
lijke schoolomgeving virtueel is nagebouwd. 
Meer info via wegwijsvr.nl 

Ouders & verzorgers 
Verkeerseducatie stopt niet na de laatste 
schoolbel, ook ouders en verzorgers die
nen betrokken te zijn. De game 
‘Wheelie Pop’ en de Virtual 
Reality app ‘WegwijsVR’ zijn 
zéér geschikt voor thuisgebruik 
en gericht op het stimuleren van 
ouderparticipatie. Beide tools zijn gratis. 
Meer info via vvn.nl/wheeliepop en  
wegwijsvr.nl 

Veilig Verkeer Nederland
Postbus 66, 3800 AB Amersfoort

088 524 88 00
abonnementen@vvn.nl
vvn.nl/verkeersmethode
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