Evaluatie VVN Verkeersmethode
Wat zijn de meest gebruikte materialen naast
de verwerking?

Hoe tevreden zijn de gebruikers?
Leerkrachten zijn positief over de gebruiksvriendelijkheid,
actualiteit en kwaliteit van de VVN Verkeersmethode. Circa
driekwart van de ondervraagde leerkrachten beoordeelt de
VVN Verkeersmethode (zeer) positief (72%).
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Digibordlessen en handleiding zijn de meest gebruikte materialen. Bijna
negen op de tien leerkrachten maakt gebruik van de digibordlessen (88%)
en/of de handleiding (87%). Deze twee onderdelen worden vaak gezien
als onmisbaar of een goede aanvulling om goed les te kunnen geven.
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88% gebruikt de
digibordlessen1

Als verbeterpunt
gaan we
nog beter
aansluiten bij
de verschillende
leeftijdsgroepen.

87% gebruikt
de handleiding

60% gebruikt
de toetsen

43% gebruikt de
aanvullende materialen2

met o.a.: filmpjes, animaties, Situatiemaker en Kijk terug-quiz
2
met o.a.: Kiezen maar, begrippen en thuisopdrachten
1

Waarom zou je leerlingsoftware3 gebruiken?
Leerkrachten kiezen voor digitale verwerking voor
groep 4 t/m 8 vanwege nakijkgemak, differentiatie
en inzicht in voortgang. 80% van de scholen heeft
de randvoorwaarden zoals computers/tablets en
goede WiFi-verbinding op orde.

Hoeveel tijd wordt er gemiddeld per week
besteed aan verkeerslessen?

15%

44%

28%
Meer dan een
half uur per week

Hoe wordt de VVN Verkeersmethode toegepast?
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Inzicht in voortgang:

Voor welke groep(en) zou je leerlingsoftware gebruiken?
Groep

Ongeveer een
half uur per week
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Leerlingsoftware is de digitale verwerking van de opdrachten i.p.v. de papieren werkboekjes.

Hoe is het onderzoek opgezet?
Kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks
bureau Motivaction tussen 10 september en 3 oktober
2019 onder basisschoolleerkrachten van groep 1 t/m 8.
De doelgroep voor dit onderzoek was: leerkrachten die in
schooljaar 2019-2020 de VVN Verkeersmethode geven of
gaan geven. 486 leerkrachten voldeden hieraan.
Veel vragen zijn gesteld aan 457 leerkrachten die in schooljaar
2018-2019 de VVN Verkeersmethode gebruikt hebben.
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