
VVN – Van 8 naar 1

Veilig  
naar de 
brugklas

Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers



Waarom
Het ongevalsrisico voor kinderen die net de overstap maken 

naar het voortgezet onderwijs blijkt hoog te zijn. Uit cijfers van 

VeiligheidNL is gebleken dat er sprake is van twee pieken: een 

piek in het aantal verkeersongevallen bij fietsers van 12 tot 14 jaar 

(VeiligheidNL, 2012) en een piek in fietsongevallen met 12-jarigen 

in de maand september (cijfers VeiligheidNL 2010-2015, analyse 

VVN). Dat is de reden waarom wij aandacht besteden aan de 

nieuwe schoolthuisroute voordat kinderen de overstap naar het 

Voortgezet Onderwijs maken. Door hen vertrouwd te maken met 

de nieuwe route, brengen we het risico omlaag. 

 

Doelstelling en doelgroep
Van 8 naar 1 is bedoeld voor kinderen in groep 8 van het 

basisonderwijs, die na de zomervakantie de overstap naar het 

voortgezet onderwijs gaan maken. De overstap van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs brengt nieuwe risico’s met zich mee. 

Vaak wordt de route naar school langer en komen de kinderen 

onbekende, soms complexe, verkeerssituaties tegen.

Daarnaast gaan 11- en 12-jarigen zich ook vaker en verder 

zelfstandig verplaatsen, bijvoorbeeld naar vrienden of sportclubs. 

Ze krijgen te maken met nieuwe vervoerswijzen (waarmee ze 

nog onervaren zijn) en hogere rijsnelheden van het overige 

verkeer. De special Van 8 naar 1 richt zich in de eerste plaats 

op het voorbereiden van de kinderen op de schoolroute naar 

het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om kennis van de 

verkeersregels en weten wat wel en niet slim is in het verkeer, maar 

de focus ligt op vaardigheidsontwikkeling en gedragsverandering.

Een ander belangrijk doel van ‘Van 8 naar 1’ is het vergroten van 

de ouderbetrokkenheid. Ook ouders worden zich door middel 

van dit project  (meer) bewust van de fietsvaardigheid en het 

verkeersinzicht van hun kind.

Daarnaast weten ze welke invloed hun eigen verkeersgedrag heeft 

op het gedrag van hun kind.

Inhoud van de lessen
Van 8 naar 1 bestaat uit een digibordles met 12 opdrachten, 

printbladen, antwoordbladen en een handleiding voor de 

leerkracht. De opdrachten gaan over lastige verkeerssituaties op 

de route, veilig en onveilig fietsgedrag, een veilige fiets en fietsen 

in groepen.

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
• De kinderen kunnen routes plannen met het openbaar vervoer. 

• De kinderen kunnen uitleggen hoe een verkeerssituatie voor 

fietsers veiliger (gemaakt) kan (worden). 

• De kinderen maken voorafgaand aan, en tijdens, 

verkeersdeelname veilige en verantwoorde vervoerskeuzes en 

routes. 

• De kinderen nemen hun verantwoordelijkheid voor een veilige 

fiets. 

• De kinderen durven zich te onderscheiden van de groep als dit 

veiliger is. 

• De kinderen zijn zich bewust van risicofactoren van andere 

weggebruikers en in de omgeving. 

• De kinderen beseffen dat het belangrijk is om je te houden aan 

de afspraken voor het samen fietsen.

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

online lespakket Van 8 Naar 1. Na afloop van de opdracht 

evalueren we de lessen. Deze 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

  veiligverkeernl    veiligverkeernl

  veiligverkeer   VVN Veilig Verkeer Nederland


