
VVN - Op de fiets?  
Even niets…

Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Thema’s: Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers

Ogen op  
de weg



Waarom
Uit onderzoek van de SWOV blijkt dat bij één op de tien 

fietsongevallen met letsel, smartphonegebruik een rol speelt. Bij 

jongere fietsers (12-17 jaar) is dit percentage zelfs bijna twee keer 

zo hoog: 18%. Van alle jongeren tussen de 10 en 12 jaar heeft 78% 

een smartphone. Van hen gebruikt 77% de smartphone ook op de 

fiets. In de groep jongeren tussen de 13 en 17 jaar heeft 100% een 

smartphone. 

Telefoongebruik tijdens verkeersdeelname kan ervoor zorgen dat 

jongeren in het verkeer afgeleid raken (SWOV, 2017). Doordat 

ze met hun telefoon bezig zijn, hebben ze hun ogen niet op de 

weg en dat is gevaarlijk. Ook het luisteren naar muziek tijdens 

verkeersdeelname, leidt af. Hierdoor horen weggebruikers het 

overige verkeer namelijk niet altijd aankomen. Ook kan muziek de 

stemming beïnvloeden en daardoor voor extra afleiding zorgen. 

Doelstelling en doelgroep
Veilig Verkeer Nederland wil met het pakket ‘Op de fiets? Even 

niets…’ ervoor zorgen dat kinderen niet tot nauwelijks hun 

smartphone gebruiken tijdens het fietsen.

‘Op de fiets? Even niets…’ is bedoeld voor groep 7 en 8 van het 

basisonderwijs en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. 

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar vormen namelijk de hoogste 

risicogroep. De gedachte hierbij is dat het beter is om op jonge 

leeftijd een goede gewoonte aan te leren, dan op latere leeftijd 

risicovol gedrag af te leren. 

Kinderen en jongeren hebben vaak onvoldoende inzicht in 

de risico’s van afleiding op de fiets door het gebruik van een 

smartphone. Het lespakket ‘Op de fiets? Even niets…’ is daarom 

vooral gericht op het vergroten van kennis en het verhogen van 

bewustwording rondom het eigen smartphonegebruik. Ook gaat 

er aandacht uit naar het maken van gezamenlijke afspraken ter 

bevordering van verkeersveilig gedrag. 

Inhoud van de lessen
Met dit lespakket onderzoeken leerlingen uit de bovenbouw van 

de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs in 3 

lesmodules de risico’s van het gebruik van de smartphone op de 

fiets. Ze doen dit door een logboek bij te houden over hun eigen 

smartphonegebruik (module 1), door met elkaar in discussie te 

gaan over een aantal stellingen en door te ervaren wat afleiding in 

het verkeer doet (module 2). Tot slot maken ze een campagnevlog 

met als opdracht “promoot fietsen zonder mobieltje bij je 

klasgenoten” (module 3). Iedere les (module) duurt ongeveer 

45-60 minuten en kost geen tot weinig voorbereiding voor de 

leerkracht.

Uitvoering
Scholen bestellen zelf het lesmateriaal op de website van VVN en 

kunnen hier vervolgens het hele schooljaar gebruik van maken via 

Basispoort. Een gastdocent kan ingepland worden door contact 

op te nemen met VVN.

Leerdoelen
Kinderen en jongeren kennen de risico’s van afleiding op de fiets. 

Zij beseffen ook dat hun fietsgedrag beïnvloed wordt door hoe zij 

zich voelen (door hun emoties en karakter) en leren dat dit effect 

heeft op hun eigen veiligheid en die van anderen. 

Looptijd en evaluatie
Scholen kunnen het gehele schooljaar gebruik maken van het 

online lespakket. Na afloop van de opdracht evalueren we de 

lessen. Deze evaluatie wordt in de vorm van een rapportage aan 

de opdrachtgever opgeleverd. 

U
N

 09-2020

A
fsp

ra
ke

n

Klas:

Datum:

Handtekeningen/namen van alle leerlingen:

1

2

3

Op de fiets? Even niets…

U
N

 10-2018

K03-022 Poster ODFEN A3 opmaak DEF.indd   1

08-10-18   09:40

Meer weten?
Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

info@vvn.nl  |  088 – 524 88 00  |  vvn.nl

  veiligverkeernl    veiligverkeernl

  veiligverkeer   VVN Veilig Verkeer Nederland


