
VERKEERSEDUCATIE VOOR JONGE KINDEREN 

Jonge kinderen nemen niet of nauwelijks zelfstandig deel 

aan het verkeer, maar deze kinderen ontwikkelen al wel 

normen, waarden en gewoontes in het verkeer. Daarom 

is het van groot belang om deze kinderen een passend 

educatief programma te bieden en de ouders hierin mee 

te nemen. Het project JONGleren in het verkeer gaat 

over gedrag in het verkeer en de verkeersopvoeding van 

peuters en kleuters. 

 
VOOR WIE 

JONGleren in het verkeer is bestemd voor kinderen van  

2-6 jaar en wordt in de Provincie Limburg aangeboden 

voor de groepen 1&2 van de basisscholen. Samenwer-

kende peuter– en kinderopvanglocaties kunnen desge-

wenst aansluiten bij de instructie en ouderbijeenkomst 

om het project gezamenlijk te kunnen uitvoeren. JONGle-

ren in het verkeer  is goed in te zetten in bredeschoolver-

band en ondersteunt leerkrachten, pedagogisch mede-

werkers en opvoeders bij verkeerseducatie. Het landelij-

ke project is opgenomen in de KPVV toolkit en draait in 

alle provincies.  

 

PROGRAMMA’s 
JONGleren in het verkeer kent de volgende programma’s:  

1. JONGleren in het verkeer—basisprogramma 

2. Vervolgtraining met het accent op het leren fiet-

sen.  

 

JONGLEREN IN HET VERKEER –

BASISPROGRAMMA 

Voor het project JONGleren in het verkeer krijgen basis-

scholen een aantrekkelijke materialenkist. Hierin zitten 

verschillende materialen om spelenderwijs met verkeer 

aan de slag te gaan. Denk daarbij aan voorleesboekjes, 

vertelplaten, hesjes, een politiepet, bouw- en speelmate-

rialen en een handleiding voor de diverse activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het basisprogramma bestaat uit drie onderdelen: 

• Instructie met lessuggesties  voor leerkrachten 

van groep 1&2 van ongeveer 1 uur/ tevens over-

handiging van de materiaalkisten; 

• Themaweken (zelf in te delen en uit te voeren) 

• Een ouderbijeenkomst met gastspreker (bij co-

ronabeperkingen bieden wij een alternatief).  

 De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 - Beperkingen van jonge kinderen in het verkeer 

 - Veilig vervoeren van kinderen  

 - Het belang van het goede voorbeeld 
 

De themakist blijft na afloop van de training eigendom 

van de basisschool zodat het thema verkeer eenvoudig 

in een jaarplanning of tweejaarlijkse planning kan wor-

den opgenomen en worden uitgevoerd.  
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VERVOLGTRAINING LEREN FIETSEN 
Scholen die de basistraining hebben gevolgd kunnen in 

opvolgende jaren inschrijven voor de vervolgtraining met 

het accent op leren fietsen. Dit is een interactieve trai-

ning  voor leerkrachten gericht op het (leren) fietsen en 

het betrekken van ouders. Ook krijgen zij  handvatten 

om ouders te stimuleren wat vaker de fiets te pak-

ken. Kinderen worden hierdoor vaardiger en de 

schoolomgeving wordt overzichtel ijker en vei liger. 

Behalve nieuwe ideeën, kr de locaties materialen 

gericht op het thema fietsen waaronder een loopfiets 

 

 

 

 

 

 
 
 

REGELING GROTE SCHOLEN 
Scholen met 3 of meer kleutergroepen  kunnen tegen 
een toeslag (puntensysteem Provincie Limburg) een extra 
themakist of materialenset aanvragen  

 

LEERDOELEN 
Algemene leerdoelen voor kinderen:                                 

• Basisprincipes van het veilig oversteken                               

• Basisprincipes van het veilig buitenspelen 

Leerdoelen voor leerkrachten en ouders: 

• Verhogen bewustzijn waarde van verkeersopvoe-
ding en verkeersveiligheid en de voorbeeldfunctie 
richting kinderen zodat ze verkeersveilig handelen. 

• Kennis bieden over de ontwikkeling van kinderen 
in relatie tot verkeer en het gebruik van de juiste 
kinderbeveiligingsmiddelen bij het vervoer van 
kinderen 

In de uitgebreide handleiding zijn specifieke leerdoelen 
omschreven. Deze zijn gekoppeld aan activiteiten en af-
gestemd op de leeftijden van de kinderen.  

 

DOORGAANDE LEERLIJN 
Om te  ondersteunen in de  
doorgaande leerlijn kan JONGle-
ren in het verkeer worden aan-
geboden aan kinderdagverblij-
ven en peuteropvanglocaties in 
combinatie met groep 1 en 2 
van het basisonderwijs. Pedago-
gisch medewerkers kunnen aansluiten bij de instructie  van 
de basisschool en de ouderbijeenkomst kan gezamenlijk 
georganiseerd worden.  

 
AANMELDEN 
Aanmelden kan via het Online Portal van de Provincie Lim-
burg.  Voor meer informatie kunt u mailen naar  
info@verkeersonderwijs.nl 
Wij nemen dan contact met u op  om de mogelijkheden te 
bespreken. 

 
 
 
 
 
 

OVER STICHTING VERKEERSONDERWIJS.NL 

Stichting Verkeersonderwijs .nl is onderdeel van Bureau De 
Groot Volker en is in de Provincie Limburg uitvoerder van 
JONGleren in het verkeer. JONGleren in het verkeer geeft 
handvatten en tips voor verkeerseducatie en een verkeers-
veilige opvoeding van jonge kinderen aan pedagogisch 
medewerkers en ouders en heeft de volgende doelen:  
 

1. Jonge kinderen stap voor stap laten kennismaken met 

het verkeer; 

2. Ouders bewust maken van de beperkingen van hun 

kinderen en het belang van de eigen voorbeeldfunctie. 
JONGleren in het Verkeer bezoekt jaarlijks kinderdag- 
verblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in heel  
Nederland.  
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