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Gratis opleidingen verkeerseducatie  
voor studenten Lerarenopleiding  
bako, balo en baso-lo 
 
Het team Verkeers- en Mobiliteitseducatie (VME) van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 
heeft verschillende leerlijnen, projecten en materialen ontwikkeld voor het kleuter-, lager, secun-
dair en hoger onderwijs en voor iedereen die vanuit persoonlijke interesse rond het thema 
werkt, bijvoorbeeld verkeersouders. Het aanbod bestaat onder meer uit praktische opleidingen, 
verkeersbrevetten, handige educatieve pakketten rond voetgangers- en fietstraining en pro-
jecten rond verkeersveiligheid en gedrag. 
 
Om toekomstige leerkrachten wegwijs te maken in het aanbod en hen enkele tools aan te reiken 
waarmee ze in de klaspraktijk onmiddellijk aan de slag kunnen, organiseert de VSV gratis work-
shops voor hogescholen, meer bepaald in de lerarenopleidingen.  
 
De VSV heeft een opleidingsprogramma voor studenten Kleuteropleiding bako, Lerarenopleiding 
balo en Lerarenopleiding baso-lo. Dat richt zich expliciet op 2de- of 3de-jaarsstudenten en biedt 
hen een praktijkgerichte vorming verkeers- en mobiliteitseducatie aan.  
De opleidingen worden gratis en op vraag aangeboden aan hogescholen op de eigen locatie.  
 
Hierna volgt meer informatie over het basisprogramma VME voor studenten Lerarenopleiding. 
Elke opleiding duurt ongeveer 3 uur en wordt op maat uitgewerkt.  
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Basisprogramma VME 
Hogeschool Kleuteropleiding bako  
 
Wat moeten kleuters al leren over het verkeer? Welke vaardigheden moeten ontwikkeld zijn voor je hun 
verkeersvaardigheden kan trainen? Hoe begin je met stuurvaardigheidstraining op de fiets?  
 
In deze opleiding gaan we dieper in op de ontwikkeling van de zintuigen (horen en zien), de motoriek (ver-
trekken, stoppen, bochten maken, sturen,…) en het evenwicht. Dat is de basis die kinderen nodig hebben 
om zich veilig in het verkeer te begeven. We kiezen er bewust voor om te leren fietsen met een loopfiets. 
Zo leren kinderen sneller hun evenwicht te houden en hebben ze nadien geen steunwieltjes nodig om de 
overgang te maken naar een fiets met trappers. De handleiding Loopfietsbrevet kunnen (toekomstige) 
kleuterleerkrachten hierbij als leidraad gebruiken. 
In de kleuterklas starten we ook al met voetgangerstraining, altijd hand in hand met de kleuter. Hiervoor 
nemen we de handleiding Voetgangersbrevet Brons onder de loep.  

 
Programmadeel 1 
De ontwikkeling van het kind in het verkeer en hoe ga je ermee 
om? (60’) 
We schetsen een theoretisch kader voor het praktijkgedeelte: waarom is verkeerseducatie voor kleuters 
zo belangrijk en op welke manier kan je dat het best aanpakken? 
Enkele zaken die aan bod komen tijdens deze introductie in verkeerseducatie: beperkingen van kinderen 
in het verkeer, didactische principes, praktijkvoorbeelden, inkijken van materialen (Loopfietsbrevet, Voet-
gangersbrevet Brons).  
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Programmadeel 2A 
Loopfietstraining (50’) 
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag en maken de studenten kennis met bewegingsspelen in 
functie van verkeersopvoeding. Dat doen we via micro-teaching, waar de studenten afwisselend in de rol 
van leerkracht en leerling kruipen. 
Naast de motorische en zintuigelijke basisvaardigheden, gaan we dieper in op het gebruik van loopfietsen.  
We willen de studenten tonen hoe ze lessen met loopfietsen kunnen geven, met eenvoudig stuurvaardig-
heidsmateriaal, om finaal een loopfietsbrevetje uit te reiken.  
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Programmadeel 2B (3 keuzes) 
Aan de slag met verkeersborden (50’) 
Een lesactiviteit om kennis te maken met de verschillende vormen en kleuren van verkeersborden. De be-
tekenis van de verschillende soorten borden kan je in de klas al oefenen met de hulp van preborden. Dat 
zijn educatieve borden die door hun vorm en kleur lijken op de echte verkeersborden. Preborden wijzen 
kleuters op afspraken rond een bepaalde klas- of schoolsituatie (ik mag / ik mag niet / ik let op / ik moet). 
Zo worden ze voorbereid op de introductie van de echte verkeersborden. 
 

Voetgangerstraining (50’) 
Met de hele groep doen we activiteiten waarmee we evenwicht en reactiesnelheid oefenen, geluiden lo-
kaliseren en alle andere facetten van de psychomotorische ontwikkeling bij kleuters stimuleren. We doen 
de spelletjes in opbouwende moeilijkheidsgraad, zodat je vanaf de 1ste tot de 3de kleuterklas ontwikke-
lingsgericht aan de slag kan.  

 
Zichtbaarheid (50’) 
Kleuters weten mogelijk al dat een fluohesje ervoor zorgt dat ze beter zichtbaar zijn. Vaak weten ze nog 
niet wat het verschil is tussen fluorescerend en reflecterend en wat hun exacte functies zijn. Ook bij ou-
dere kinderen en volwassen zien we dit vaak. Tijdens deze les ontdekken de studenten hoe ze hierrond 
kunnen werken. 
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Basisprogramma VME  
Hogeschool Lerarenopleiding balo  
 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is in Vlaanderen de toonaangevende organisatie op vlak van 
didactisch materiaal en opleidingen over verkeers- en mobiliteitseducatie*. We streven ernaar dat alle 
kinderen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beheersen om zich ten slotte veilig in het verkeer te 
kunnen begeven. Kinderen van het lager onderwijs moeten goed voorbereid worden om als voetganger 
en als fietser deel te nemen aan het verkeer. Verkeerslessen vragen om een stapsgewijze en praktijkge-
richte aanpak. In de lagere school worden stuur- en verkeersvaardigheid getraind op de speelplaats en 
nadien ook in het echte verkeer.  
 
Tijdens deze opleiding maken de studenten kennis met het aanbod van de VSV, en hoe ze met verkeers-
educatie aan de slag moeten in de klas. Welke vaardigheden moeten kinderen beheersen op welke leef-
tijd? Hoe organiseer je de trainingen? En hoe kan je testen en belonen?  
 
*zie verkeeropschool.be 

 

Programmadeel 1 
De ontwikkeling van het kind in het verkeer en hoe ga je ermee 
om? (60’) 
We schetsen een theoretisch kader voor het praktijkgedeelte: waarom is verkeerseducatie voor kinderen 
zo belangrijk en op welke manier kan je dat het best aanpakken? 
Beperkingen van kinderen in het verkeer, didactische principes, praktijkvoorbeelden, inkijken van materia-
len. Dat zijn maar enkele zaken die aan bod komen tijdens deze introductie van verkeerseducatie. 
 
                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.verkeeropschool.be/
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Programmadeel 2A 
Fietstraining (50’) 

 
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag en maken de studenten kennis met een uitgebreid aan-
bod aan spelletjes en oefeningen in functie van verkeersopvoeding. Dat doen we via micro-teaching, waar 
de studenten afwisselend in de rol van leerkracht en leerling kruipen. 
Ze bouwen samen met de lesgevers van de VSV verschillende oefenparcoursen en proberen die zelf uit. 
De fietsbrevetten Brons, Zilver en Goud bieden hierbij houvast en zorgen voor de graduele opbouw.    
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Programmadeel 2B 
Aan de slag met verkeersborden (50’) 
Een lesactiviteit om kennis te maken met de verschillende vormen en kleuren van verkeersborden, en  de 
betekenis van de belangrijkste verkeersborden voor voetgangers en fietsers. De studenten kunnen een 
onderscheid maken tussen verschillende soorten verkeersborden en ze leren hoe ze een les over ver-
keersborden kunnen maken. 
 

Dode hoek en zichtbaarheid (50’) 
Jaarlijks gebeuren er in ons land gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weg-
gebruikers. En tijdens De Grote Verkeerstoets 2019 was een van de vragen die het vaakst fout beant-
woord werden, een over de dode hoek. Minder dan één derde van de leerlingen die deelnamen (>36.000 
leerlingen) weten dat ‘rechts achter de vrachtwagen’ de veiligste plaats is om te staan. 
Het is dus zeer belangrijk om hier aandacht aan te besteden tijdens de lessen in de lagere school. 
Zichtbaar zijn in het verkeer is een thema dat hier onherroepelijk bij aansluit, en daarom besteden we tij-
dens deze workshop ook aandacht aan fluorescerend en reflecterend materiaal. 
 

Fietsen in groep (50’) 
Individueel kunnen fietsen is één zaak, maar met een groep het verkeer ingaan, is iets compleet anders. In 
deze workshop krijg je te horen waarmee je allemaal rekening moet houden. Daarnaast leer je ook hoe je 
je groep leerlingen praktisch kan voorbereiden op de fietsuitstap. Je hebt namelijk veel vaardigheden no-
dig om als groep in het verkeer te kunnen fietsen. 
 

Op weg met groepen (50’) 
Wanneer je op stap wil gaan met je groep leerlingen, dan komt daar heel wat bij kijken. Hoe kunnen we 
de veiligste weg uitstippelen, waarop moeten de leerlingen letten en welke keuzes kunnen ze het best 
maken als ze te voet op stap zijn? Via verschillende cases gaan de studenten op zoek naar de beste oplos-
singen. Deze les is de ideale voorbereiding voor een uitstap in de buurt van de school. 
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Basisprogramma VME  
Hogeschool Lerarenopleiding baso-lo  
 

Programmadeel 1 
Verkeerseducatie in woord en beeld (30’) 
 
Basis- en secundaire scholen die willen werken aan praktische verkeers- en mobiliteitseducatie, roepen 
meer en meer de hulp in van hun leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Logisch, want verkeerseducatie voor 
kinderen en jongeren vergt aandacht voor gecontroleerde bewegingen. Verantwoord fietsen leer je niet 
alleen op de schoolbanken, maar oefen je bijvoorbeeld tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding.  
We overlopen de vaardigheden en de fietsbrevetten van het basisonderwijs, het actiepakket ‘Op uitstap 
met de fiets’ en het volledige aanbod van de Verkeersweken. Zo krijgen de studenten een duidelijk beeld 
van het VSV-aanbod voor het basis- en secundair onderwijs. 
 
 

EXTRA: Op weg met groepen (30’) 
Wanneer je op stap wil gaan met je groep leerlingen, dan komt daar heel wat bij kijken. Hoe stippelen we 
de veiligste weg uit? Hoe zit het met verzekeringen en aansprakelijkheid? Waarop moeten de leerlingen 
letten en welke keuzes kunnen ze het best maken als ze te voet of met de fiets op uitstap zijn? Zorg er-
voor dat je goed voorbereid op uitstap kan!  
Via verschillende cases zoeken de studenten samen naar de beste oplossingen. 
 
 
 

Programmadeel 2 
Fietsen in groep (90’) 
 

In deze workshop doen we een beroep op de creativiteit van de studenten. Met de hulp van de lesgevers 
ontwikkelen ze verkeersgerelateerde oefeningen en activiteiten op maat van jongeren.  
Spelenderwijs gaan we van stuurvaardigheid naar verkeersvaardigheid en van individuele fietsvaardigheid 
naar veilig fietsen in groep. Op deze manier leren ze de volledige leerlijn van het fietsen kennen, zodat ze 
hiermee zowel in het basis- als het secundair onderwijs aan de slag kunnen. Daarnaast leren ze dat met 
een groep jongeren in het verkeer fietsen, heel wat andere vaardigheden vergt dan de individuele fiets-
vaardigheden. 

 



 

 

 
 

Interesse?  
Contacteer ons 

015 44 65 50– verkeeropschool@vsv.be 
 

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen  
015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be 

 
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief Verkeer op School:  

www.verkeeropschool.be  
Of like onze facebookpagina:  

www.facebook.com/verkeeropschool  

http://www.vsv.be/
http://www.verkeeropschool.be/
http://www.facebook.com/verkeeropschool

