
PRAKTISCHE VERKEERSLESSEN 

Om veilig lopend of fietsend aan het verkeer deel te kun-

nen nemen, is naast kennis van de verkeersregels het  

van belang dat kinderen beschikken over voldoende 

(motorische) vaardigheden. Verkeerskunsten traint de 

praktische vaardigheden zoals goed evenwicht kunnen 

houden,  fietsen zonder slingeren, maar ook meer com-

plexe samengestelde handelingen worden geoefend. Ook 

komt aan de orde waar je moet kijken, hoe je rekening 

houdt met anderen en hoe je de theoretische verkeersre-

gels in de praktijk toepast.  

 

 

 

 

 

 

 

VOOR WIE 

Verkeerskunsten is een compleet programma praktische 

verkeerslessen voor groep 1 t/m 8. In de provincie Lim-

burg wordt het project aangeboden voor de groepen  

5 t/m 8 in het basisonderwijs. Het programma is ontwik-

keld door ROV Zuid-Holland voor het School op Seef-label  

maar wordt in meerdere provincies uitgevoerd.. 

 

Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn de oefeningen in 

Verkeerskunsten over twee onderdelen verdeeld:  

 Fietskunsten: met activiteiten om de basisvaardig-

heden van het fietsen te oefenen 

 Fietskunsten in het verkeer: met activiteiten om 

het deelnemen van de kinderen aan het echte 

verkeer als fietser te oefenen. 

VERKEERSKUNSTEN  HET AANBOD 

 Per school worden twee praktijklesdagen in het jaar 

aangeboden. Per lesdag is er ruimte voor 4 (combi)

groepen om de praktische verkeerslessen te volgen. 

Eén les neemt 60-75 min in beslag. 

 Iedere les is geschikt voor een volledige (combi)

groep. In de meeste gevallen zijn dat rond de 25-30 

leerlingen. (maximaal 35 leerlingen). 

 De praktijklesdagen worden uitgevoerd door de ver-

keersleerkracht van Verkeerskunsten. Hij/zij maakt 

in overleg met de school een lesvoorstel waarin 

deelnemende groepen, uit te voeren lesonderdelen 

en leerdoelen worden opgesteld.  

 Voorafgaand aan de gastlessen worden de fietsen 

samen met de leerlingen gekeurd.  De gastdocent 

maakt gebruik van een uitgebreide materialenset ter 

ondersteuning van de lessen.  

 Van de school wordt gevraagd 2-3 hulpouders te 

regelen (in geval van corona-maatregelen is het ook 

mogelijk dat klassenassistenten en/of stagiaires as-

sisteren). De eigen leerkracht van de school is tijdens 

de les aanwezig en vervult een actieve rol. 
 

REGELING GROTE SCHOLEN 

Grote scholen kunnen 1 à 2 extra lesdagen inplannen.  

 

AANVULLING OP PRAKTIJKLESSEN 

De leerkrachten krijgt voor- en na afloop van de les de 

beschikking over handvatten en materialen om aanvul-

lende activiteiten uit te voeren (o.a. handvatten voor het 

fietsen met een groep, oefenen van de route van het 

verkeersexamen etc.). Deze informatie zal digitaal aan 

deelnemende scholen beschikbaar worden gesteld via 

de website schoolopseef.nl.  
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LEERDOELEN 

De leerdoelen uit Verkeerskunsten zijn in te delen per 
groep en per oefening waarbij tekens de link wordt ge-
legd naar de situatie in het echte verkeer.  

VOOR GROEP 5/6 

 Scherpe bochten, noodstop 

 Anticiperen, noodstop 

 Reageren, kijken, richting 

 Balans en noodstop 

 Scherpe/korte bochten 

 (achterom) kijken, richting 

 Naast/achter elkaar fietsen/fietsen in een groep 

 Balans |een hand a/h stuur 

 Balans lage snelheid/ noodstop 

 Ruimte geven/bochten geven 

 Achterom kijken. ruimte geven 

 Achterom kijken/ruimte geven 

 Achterom kijken/ruimte inschatten 

 

VOOR GROEP 7-8 

 Balans en noodstop 

 Scherpe/korte bochten 

 Kijken/voorsorteren/richting 

 Ruimte geven/inzicht 

 Smalle bocht/rechts voorrang 

 Anticiperen op snelheid 

 Anticiperen snelheid/ruimte 

 Controle fiets/afstand schatten 

 Controle fiets/afstand schatten 

 Ruimte geven/anticiperen/bochten fietsen 

 Achterom kijken/ruimte geven/anticiperen 

VEREISTEN 

 Voldoende verharde buitenruimte (schoolplein, een 

verhard basketbalveld of afgezette parkeerplaatsen). 

 Per parcours is een ruimte van 25x30m nodig. 

 Bij voldoende ruimte kan er op 3 parcoursen tegelijker-

tijd worden gefietst.  

 Per les zij er 2-3 hulpouders, OA’s of stagiaires gere-

geld door de school. 

 

 

 

 

 

 

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 Verkeersonder-

wijs .nl is onderdeel van Bu-

reau De Groot Volker en is in 

de Provincie Limburg o.a. uit-

voerder van Verkeerskunsten.   

De stichting heeft als doel het 

bevorderen van de verkeers-

veiligheid van jonge kinderen 

door hen op interactieve wij-

ze, inzicht te geven in het ver-

keer, hen verkeers- en ge-

dragsregels bij te brengen en hen te leren potentieel ge-

vaarlijke situaties te herkennen en daarmee om te gaan. 
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