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Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers

Verkeers-
kennis

fris het op!



Waarom
De scootmobiel is op straat inmiddels een vertrouwde verschijning. 

Het voertuig zorgt ervoor dat veel senioren en mindervaliden 

zich makkelijker kunnen verplaatsen. Echter, rijden met een 

scootmobiel in het soms drukke verkeer is niet altijd gemakkelijk. 

Bestuurders stuiten op andere obstakels en situaties dan 

bijvoorbeeld voetgangers en fietsers. Vaak zijn bestuurders van 

een scootmobiel hier onvoldoende op voorbereid. Om veilig te 

leren omgaan met hun scootmobiel, volgen steeds meer mensen 

een Scootmobielcursus bij Veilig Verkeer Nederland.

Doelstelling en doelgroep
De doelgroep bestaat uit (nieuwe) bestuurders/bezitters van 

scootmobielen. De cursus biedt deze bestuurders de kans om hun 

kennis van de verkeersregels op te frissen en te oefenen met het 

gebruik van de scootmobiel in de praktijk. Doel van de training is 

dat bestuurders van een scootmobiel veiliger en met meer plezier 

aan het verkeer gaan deelnemen.

 

Uitvoering
Voorafgaand aan de cursus kunnen (potentiële) deelnemers online 

hun verkeerskennis testen via www.vvn.nl/opfriscursus.

De cursus bestaat uit 3 onderdelen:

• een theoretisch gedeelte onder begeleiding van een 

deskundige VVN-vrijwilliger (max. 90 minuten);

• een behendigheidsparcours waarin deelnemers hun vaardigheid 

oefenen (ca. 30 minuten);

• een straatrit in kleine groepjes, waar mogelijk onder begeleiding 

van een lokale instructeur (30 minuten).

Optioneel: In samenwerking met de lokale opticien en audicien 

kan er een oog- en gehoortest afgenomen worden (30 minuten).

 

De werving van deelnemers gaat in samenwerking met de 

gemeente. In verband met de AVG-wetgeving verstuurt de 

gemeente de uitnodigingen naar de bij hen bekende scootmobiel 

gebruikers.  

Aan het einde van de cursusdag ontvangen alle deelnemers een 

deelnamecertificaat, bijvoorbeeld door de wethouder.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus weten deelnemers welke verkeersregels 

voor hen van toepassing zijn. Ook weten zij beter hoe ze vanuit 

hun scootmobiel bepaalde handelingen kunnen verrichten, welke 

risico’s er zijn en hoe ze deze risico’s beter kunnen inschatten.

Looptijd en evaluatie
Aangezien het praktijk gedeelte van de cursus buiten plaatsvindt, 

organiseert Veilig Verkeer Nederland de cursus bij voorkeur in het 

voor- of najaar. We starten 3 maanden voorafgaand aan de cursus 

met de organisatie. We evalueren de cursus met de deelnemers 

en met de opdrachtgever. De evaluatie wordt in de vorm van een 

rapportage aan de opdrachtgever opgeleverd.
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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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