
VVN Praktisch 
Verkeersexamen 

Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Thema’s: Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers

Leer in  
het verkeer



Waarom  
In het verkeer zijn kinderen een kwetsbare doelgroep. Verkeers

educatie via ouders en scholen is daarom cruciaal. De inzet van het 

praktisch Verkeersexamen zorgt ervoor dat zowel ouders als scholen 

zich ontfermen over de verkeersveiligheid van kinderen. Hierdoor 

wordt deelname aan het (praktisch) Verkeersexamen gezien als een 

belangrijk middel voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. 

Het Nationaal Verkeersexamen vindt jaarlijks plaats. 

Het VVN praktisch Verkeersexamen toetst het verkeersgedrag en 

het juist toepassen van verkeerskennis op een aantal essentiële 

punten. Het examen geeft daarmee een goede indruk van de 

verkeersvaardigheid van kinderen. Toetsing gebeurt gestructureerd 

aan de hand van een controlelijst.

Voorafgaand aan het examen worden de fietsen van de kinderen 

gecontroleerd. Dit gebeurt door scholen aan de hand van de 

VVN Fietscontrolekaart. Tijdens het Verkeersexamen fietsen de 

leerlingen een route door hun eigen woonomgeving. In de weken 

voorafgaand aan het examen kunnen de kinderen, met hun 

ouders, deze route al oefenen. 

Veilig Verkeer Nederland kan het praktisch Verkeersexamen in 

samenwerking met scholen en ouders organiseren.

Ondersteuning scholen
Ervaring leert dat scholen eerder bereid zijn deel te nemen aan 

het praktisch Verkeersexamen, wanneer er sprake is van gedegen 

ondersteuning. De ondersteuning vanuit Veilig Verkeer Nederland 

bestaat uit: 

• eén of meerdere examendagen plannen in overleg met scholen 

en gemeente;

• het vaststellen van de route (die voldoet aan de VVNcriteria);  

• het communiceren met alle betrokkenen over de planning, 

fietscontrole, route etc.;

• het stimuleren van ouderbetrokkenheid (oefenen van de route 

en hulp tijdens het examen);

• het maken van de tijdsplanning voor de examendag;

• de uitvoering van het daadwerkelijke examen in samenwerking 

met scholen en ouders.

Aanpak Praktisch Verkeersexamen
Voor de uitvoering van het praktisch Verkeersexamen is Veilig 

Verkeer Nederland afhankelijk van de betrokkenheid van zowel 

scholen als ouders. Een goede samenwerking is daarom belangrijk. 

Ouderparticipatie  
Ouders spelen een belangrijke rol in de verkeersopvoeding van 

hun kinderen. Het praktisch Verkeersexamen is een project waarbij 

ouders deze rol nadrukkelijk kunnen oppakken. Zowel bij de

voorbereiding op het theoretisch en praktisch Verkeersexamen – 

het samen oefenen van de route – als op de dag van het examen 

zelf, waarbij ouders helpen in de uitvoering.

Controlepost-app 
Met de Controlepostapp kunnen (verkeers)ouders tijdens 

het praktisch Verkeersexamen de vaardigheden van kinderen 

eenvoudig beoordelen. Ook zijn de resultaten kort na afloop direct 

bekend, wat veel tijdwinst oplevert. Een bijkomend voordeel van 

de Controlepostapp is dat de gemeente, de scholen en Veilig 

Verkeer Nederland veel informatie kunnen verzamelen. Zo wordt 

bijvoorbeeld duidelijk met welke situaties en handelingen kinderen 

nog moeite hebben. 

Beoogd resultaat
Afhankelijk van het aantal deelnemende scholen wordt een 

examendag of dagen gepland in overleg met de gemeente en 

scholen en een route uitgezet in de gemeente.

Evaluatie
Veilig Verkeer Nederland koppelt de resultaten en het verloop van 

de dag(en) terug aan de opdrachtgever.
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Meer weten?
Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

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