VVN Verkeersquiz
voor dorpen en wijken

Samen aan
de slag
Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Gericht op lokale verkeersdeelnemers

Waarom
Bewonersbelangengroepen willen verkeersveiligheid graag in de
eigen buurt onder de aandacht brengen. Het is dan de kunst om
op een positieve manier aandacht te vragen voor gewenst gedrag.
Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor diverse buurtacties
beschikbaar zoals stickers voor op afvalcontainers en een digitaal
buurtonderzoek.
Een lokale verkeersquiz is voor verschillende doelgroepen
een aanvullende manier om samen aan de slag te gaan.
Bewonersgroepen hebben hiermee een middel in handen om,
met een lokaal tintje, op een interactieve manier aan de slag te
gaan met verkeer. Werken aan kennis en gedrag wordt hiermee
een gedeelde verantwoordelijkheid van wegbeheerders, scholen,

voorbeeld: Mag de vrachtauto hier staan?

ouders, lokale belangengroepen en bewoners.

a. Ja, want dit is een fietssuggestiestrook.
b. Ja, met de alarmlichten aan.

Doelstelling

c.	Nee, want dit is een fietsstrook met de afbeelding

De verkeerskennis toetsen we in spelvorm met behulp van

van een fiets (dit is het juiste antwoord).

lokaal herkenbare en praktijkgerichte verkeerssituaties. Dat
draagt ertoe bij dat bewoners bewuster met verkeer in de eigen

Een beroepskracht van Veilig Verkeer Nederland plaatst de

woonomgeving omgaan. Daarnaast is het een speelse manier om

verkeersfiguurtjes en stelt de vragen op. Verkeersconsulenten,

de kennis te testen en uit te breiden. Hierdoor zijn de deelnemers

lokale afdelingen of belangengroepen denken mee over de

actief betrokken en staan ze sneller open voor de kennis en zal

inhoud. De quiz wordt opgemaakt door een vormgever. Daarna

deze ook beter beklijven. Voor senioren is het een laagdrempelige

volgt publicatie. Een en ander gebeurt in afstemming met de

kennismaking met de (digitale) opfriscursussen van Veilig Verkeer

gemeente.

Nederland.

Doelgroepen
Primair: lokale (volwassen) verkeersdeelnemers

Beoogd resultaat

Leerdoelen
Het doel van de verkeersquiz is de deelnemer bewust te maken
van zijn eigen gedrag in lokale verkeerssituaties en hoe dit veiliger
kan. In de quiz wordt aandacht besteed aan de benodigde
verkeerskennis in lokale verkeerssituaties en de volgende

Publicatie van (een serie) verkeersvragen in quizvorm in lokale

onderwerpen: verkeersborden, verkeersregels, gevaarlijke

media. Standaard gaan we uit van een quiz met 10 vragen met

situaties, dode hoek en zichtbaarheid.

foto’s. De deelnemer krijgt bij voorkeur vlak na het invullen van de
vraag een inhoudelijke toelichting op de antwoorden. Dit heeft de

Looptijd

meest educatieve waarde.

De quiz kan eenmalig verschijnen of bijvoorbeeld elke maand of

Uitvoering
We benaderen samen met een lokale VVN-afdeling, rijschool of

kwartaal een vervolg krijgen. Een quiz gericht op het praktische
verkeersexamen kan in de 6 weken voorafgaand aan het examen
gepubliceerd worden.

belangengroep de gemeente en lokale media met de vraag of ze
interesse hebben in de plaatsing van een quiz. Dat kan plaatsing
op een website zijn, een (digitale) krant of bijvoorbeeld de
gemeentepagina.
Een vrijwilliger coördineert en zorgt voor foto’s van lokale
verkeerssituaties. Dit kunnen meldingen zijn uit het VVN

Meer weten?

Participatiepunt of lokaal bekende (lastige) punten. In de periode

Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

voorafgaand aan het VVN praktisch Verkeersexamen kan ook

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

gekozen worden voor een quizvorm met foto’s van de lokale route




voor het examen. Dit verhoogt de betrokkenheid van ouders en

veiligverkeer
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plaatsgenoten bij het VVN praktisch Verkeersexamen.
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