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Inleiding 

Waarom een Oversteekproject op uw school? 
Zodra jonge kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met 'oversteken'. Daarom is het 
belangrijk dat ze op zo jong mogelijke leeftijd leren hoe ze moeten oversteken in verschillende 
situaties. Belangrijk daarbij is dat ze niet alleen leren in de klas hoe dat gaat, maar juist ook in de 
praktijk. Scholen komen niet altijd toe aan (voldoende) praktijklessen voor de kinderen. 
Verkeersouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  

Waarom dit draaiboek? 
Verkeersonderwijs is doe-onderwijs. Kinderen hebben 
vaak een beperkt besef van gevaar in het verkeer, en 
daarbij speelt gebrek aan praktijkervaring een 
belangrijke rol. Oefenen op het plein is de eerste 
aanzet, daarna moeten de kinderen de gelegenheid 
hebben om op straat het 'echte' oversteekgedrag te 
oefenen. Veel scholen komen niet of onvoldoende toe 
aan de praktische invulling van het verkeersonderwijs. 
Hulp van (verkeers)ouders bij het oefenen onder 
schooltijd is daarbij vaak onontbeerlijk. Dit draaiboek is 
bedoeld om verkeersouders die op hun school het 
praktijkonderwijs willen stimuleren een concreet 
handvat te bieden. Met dit draaiboek kunt u als 
verkeersouder de school helpen de praktijklessen te 
realiseren. 

 
Wat vindt u in dit draaiboek 
 
In dit draaiboek vindt u algemene aanwijzingen en tips voor de oversteeklessen. Het 
oversteekproject kan worden uitgevoerd in groep 1 t/m 4. Het verkeersproject wordt in overleg 
met de leerkracht uitgevoerd. De verkeersouder kan aansluitende aan de voorbereiding door de 
leerkracht in de klas, met name het praktijkgedeelte oefenen. Per oversteeksituatie zijn er 
materialen in dit draaiboek die de leerkracht kan gebruiken ter voorbereiding van de 
praktijklessen.  
 
Er worden in het draaiboek vijf oversteeksituaties verder beschreven: 

- oversteken in een rustige straat 
- oversteken bij geparkeerde auto's 
- oversteken bij een kruispunt 
- oversteken bij een zebrapad 
- oversteken bij verkeersbrigadiers 

 
Omdat de ouderbetrokkenheid erg belangrijk, zijn er voorbeeldteksten in dit draaiboek 
opgenomen die u en de leerkracht kunt gebruiken om ouders te informeren over en te 
betrekken bij het Oversteekproject. Tot slot vindt u achtergrondinformatie over de 
ontwikkeling van kinderen en daaruit volgende aandachtspunten voor het oversteken.  
 
Wij hopen dat u dit draaiboek het werk van u als verkeersouder makkelijker maakt. Heeft u 
opmerkingen, suggesties of vragen neemt u dan contact op met steunpunt Limburg. 
 
Veilig Verkeer Nederland, steunpunt Limburg
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Voorbereidingen en uitvoering  

Keuze voor het thema's en planning 
In overleg met de leerkracht komt u tot een keuze uit de oversteeksituaties zoals beschreven in 
dit draaiboek. De keuze van de situaties hangt uiteraard af van de praktijksituaties in de directe 
schoolomgeving. Over het algemeen is het aan te raden, maar zeker in de lagere groepen, om 
de situaties eerst te oefenen op het schoolplein.  
 
Algemene veiligheidsregels 
Het is gebruikelijk om bij het oversteken over links en rechts te hebben. Voor jonge kinderen 
verdient het echter de voorkeur om de begrippen 'de ene kant' en 'de andere kant' te 
gebruiken. Voor jonge kinderen zijn de begrippen links en rechts echter nog moeilijk om te 
combineren met uitkijken en oversteken. Het is wetenschappelijk onderzocht dat éne kant’ en 
‘andere kant’ beter werkt voor jonge kinderen. Anders zijn ze meer bezig met ‘wat is links’ en 
‘wat is rechts’ dan met uitkijken. Omdat het dus veiliger is geeft Veilig Verkeer Nederland de 
voorkeur aan de begrippen ‘ene kant’ en ‘andere kant en wij raden verkeersouders aan deze 
termen te gebruiken in overleg met de leerkracht.  Verder  is het belangrijk kinderen erop te 
attenderen dat ze niet spelend of fietsend moeten oversteken.  
 
Oversteken algemeen: heel jonge kinderen zijn niet in staat de snelheid en de afstand van een 
naderende auto, brommer of scooter vast te stellen. Ze kunnen niet goed bepalen of ze nog 
voor het naderende verkeer kunnen oversteken. De veiligheidsregel is dan: wacht altijd als er 
verkeer aankomt rijden. Je mag pas oversteken als er geen verkeer meer komt aanrijden. 
 
Bij het zebrapad: Veiligheidsregel voor kinderen: wacht altijd tot het verkeer voor jou gestopt is 
voordat je gaat oversteken.  

Algemene voorbereiding in de klas  
Tijdens het kringgesprek kan aandacht worden besteed aan alle handelingen. Het beste wordt 
hierbij gebruik gemaakt van een foto uit de praktijk waarmee duidelijk de oversteeksituatie in 
beeld wordt gebracht. Deze kan van te voren worden gemaakt door de verkeersouder of een 
leerkracht. Specifieke aandachtspunten: bespreken of kinderen wel eens te maken krijgen met 
deze situatie. Maak duidelijk dat ze nooit mogen oversteken als ze een auto of brommer zien 
aankomen. Als een fietser nog ver weg is mogen ze wel oversteken.  
 
Tot het tiende jaar ontwikkelt het gezichtsveld en het vermogen om uit de ooghoek te zien van 
kinderen. Zij moeten dus hun hoofd letterlijk naar links en rechts draaien om te zien wat zich 
daar afspeelt. Dit kan in de klas geoefend worden door bijvoorbeeld aan de ene en andere kant 
van het kind steeds een bepaalde afbeelding te tonen. Het kind zegt dat steeds wat hij ziet. 
 
Per verkeerssituatie staan mogelijke materialen beschreven. Het liedje "Samen naar de 
overkant" kan op ieder gewenst moment en ook vaker dan een keer worden gebruikt. U kunt 
ook een deel van de tekst oefenen, afhankelijk van de situatie die geoefend wordt. 
 
Eventueel kunnen de oversteeklessen worden ingepland in een verkeersweek. Kinderen kunnen 
materialen mee van huis meenemen over verkeer, of maken in de knutselles een spiegelei of 
kleurplaat over het stopbord en verkeersbrigadier. Verder staat per oversteeksituatie beschreven 
welke materialen kunnen worden gebruikt ter voorbereiding op de oversteeklessen buiten. 
 
Indien mogelijk is het aan te raden de schooladoptie-agent of wijkagent te betrekken bij de 
lessen. Dit geeft extra gewicht aan de lessen voor de kinderen, en u heeft meteen een goede 
hulp bij de uitvoering in de praktijk. 
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Oefenen op het schoolplein 
Het schoolplein is een veilige omgeving om bepaalde handelingen te oefenen. Bijvoorbeeld het 
oefenen van de handelingen die nodig zijn om veilig te kunnen oversteken.  
 
Het is belangrijk dat er geoefend wordt volgens de vier stappen: 

1. voordoen 
2. samen oefenen 
3. alleen oefenen 
4. controleren 

 
Voorbereidingen 
Een pleinles vraagt de volgende voorbereidingen: 
- Bedenk wat u wilt gaan oefenen en wanneer 
- Bedenk welke materialen u nodig heeft bijvoorbeeld 

• Stoepkrijt, pylonen of andere materialen om een parcours uit te zetten 
• Karren of andere voorwerpen die als ‘auto’ kunnen dienen 
• Eventueel fietsjes 

- U kunt als verkeersouder zorgen voor voldoende helpers.  
 
Werkwijze: 
- Zet de gewenste situatie uit 
- Bespreek de situatie met de kinderen 
- Doe de oversteekhandelingen voor in de goede volgorde en vertel ondertussen wat u doet. 

Bijvoorbeeld: ik loop op de stoep, ik stop voor de stoeprand, ik kijk naar de ene kant, ik kijk 
naar de andere kant, ik steek rustig over. 

- Oefen de handelingen samen met de kinderen in kleine groepjes.  
- De kinderen voeren daarna de handelingen zelf uit. 
- U controleert. 
 
Bij de verschillende verkeerssituaties staat een schets van een mogelijke opstelling op mee te 
oefenen.  

Oefenen op straat 
Oefenen op straat (in het echte verkeer) is een logisch vervolg op oefenen op het plein. Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die op het plein oefenen zich anders gedragen dan in het 
echte verkeer. Het is dus heel waardevol om ook in het echte verkeer te oefenen. U kunt als 
verkeersouder aansluiten op wat de leerkracht in de klas heeft geoefend. U kunt met behulp 
van andere ouders met kleine groepen gaan oefenen buiten. U kunt ook samen met de school 
de ouders vragen om vervolgens met hun kind in het echte verkeer te oefenen. Dit kan u 
bijvoorbeeld dmv een (nieuws)brief en/of oversteekbewijs waarop de geoefende situaties staan 
realiseren.  
 
Algemene werkwijze: 

1. Bepaal eerst in overleg met de leerkracht welke oversteekhandelingen u gaat oefenen.  
2. De handelingen worden eerst in de klas voorbereid en geoefend.  
3. Zoek een geschikte locatie 
4. Bespreek de handelingen, de volgorde en afspraken met de helpers-ouders. 
5. Oefen in kleine groepjes met de kinderen.  
6. Een oefening duurt niet langer dan tien minuten.  

 
Denk bij het oefenen aan de vier stappen: 

1. eerst voordoen 
2. dan samen oefenen 
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3. daarna alleen oefenen 
4. controle 

 
Andere situaties 
Denk bij het oefenen ook aan specifieke situaties als slecht weer. Bij slecht weer dragen de 
kinderen vaak capuchons of een paraplu die het zicht ernstig kunnen hinderen.  
 
Verkeerswandeling  
U kunt ook samen met de leerkracht ervoor kiezen om een verkeerswandeling te maken. Met de 
hele klas bezoekt u een of meerdere relevante situaties in de verkeersomgeving van de kinderen. 
De leerkracht bespreekt van te voren in de klas waar u onderweg aandacht aan wilt besteden en 
welke afspraken er gelden voor lopen in de groep. Sta af en toe stil om nadere uitleg te geven 
en controleer of de kinderen zich aan de afspraken houden.  

Informeren van ouders 
Verkeersopvoeding is een taak van school en ouders. Het betrekken van andere ouders en hen 
op de hoogte te houden van wat er op school behandeld is, is daarom belangrijk. Wellicht vindt 
u op die manier een maatje die samen met u de verkeersouderrol wil vervullen.  
Om ouders te informeren en te voorkomen dat kinderen in de war raken, kunt u de afspraken 
voor de ouders op papier zetten. Bij de verschillende verkeerssituaties staan de belangrijkste 
afspraken, handelingen en begrippen benoemd. U kunt ze opnemen in een aparte ouderbrief, 
nieuwsbrief of schoolkrant. U kunt de kinderen ook het oversteekbewijs meegeven dat u vindt 
in dit draaiboek met een begeleidende brief voor de ouders. Een voorbeeldbrief en een artikel 
dat u kunt gebruiken als basis voor een bericht in de nieuwskrant, website ed vindt u in dit 
draaiboek.  
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Situatie 1: Oversteken in een rustige straat 

 
 
Bij het oversteken in een rustige straat is het aandachtspunt stoppen voor de stoeprand.Voor 
groep 1 en 2 dus de eerste situatie om te oefenen voordat andere en complexere situaties 
worden aangeboden.  
 
Doel 
De kinderen leren hoe ze moeten oversteken in rustige straten, zonder geparkeerde auto’s.  
 
Afspraken en handelingen* 
- Stoppen voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de 

stoeprand (als er geen stoep is stop je aan de kant) 
- Naar de ene kant kijken 
- Naar de andere kant kijken 
- Wacht als er verkeer aankomt 
- Opnieuw uitkijken als het verkeer voorbij is 
- Recht en rustig oversteken als er niets meer aan komt rijden 
 
Belangrijke begrippen 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, 
andere kant, aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken.   
 
Materialen 
Liedje "Naar de overkant", met name het refrein.  
Het verhaal "samen naar de overkant”. 
 
In de klas 
Algemene voorbereiding op de praktijklessen (zie tweede hoofdstuk). 
Het verhaal "samen naar de overkant", kan in de klas worden voorgelezen. 
Bespreken en oefenen in de klas van afspraken en handelingen. 
 

                                                 
* De afspraken en handelingen kunt u samen met de begrippen noemen in de brief aan ouders of als geleerde vaardigheden in het 
oversteekbewijs. 
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Situatieschets bij eerst oefenen op het schoolplein 
 

 
 
Stappen op een rij 
 
 Activiteit Ruimte voor eigen opmerkingen 

1.  Overleg met de school welke groepen en 
leerkrachten betrokken (willen) worden bij 
de oversteeklessen.  

 

2.  Betrek ouders en/of adoptieagent bij het 
project.  
 

 
 

3.  Bepaal samen met leerkracht en andere 
betrokkenen de oversteeksituaties en 
handelingen die geoefend gaan worden. 

 

4.  Zoek een geschikte locatie om te oefenen 
op straat (of schoolplein). 
 

 

5.  Zoek helpers en plan de datum/data voor de 
theorie- en praktijkles. 
 

 

6.  Maak samen met de leerkracht de 
groepsindeling voor de praktijkles. 
 

 

7.  Overleg met de leerkracht de voorbereiding 
in de klas. 
  

 

8.  Bedenk samen met de leerkracht op welke 
wijze de ouders worden geïnformeerd 
(vooraf en/of achteraf).  

 

9.  Uitvoering in praktijkles volgens de vier 
stappen: eerst voordoen, dan samen 
oefenen, daarna alleen oefenen, controle). 

 

10.  Uitdelen van oversteekbewijs, ism 
betrokkenen zoals agent. 
 

 

11.  Informeer de ouders zodat zij kunnen 
oefenen met hun kind. 
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Situatie 2: Oversteken bij geparkeerde auto's 

 
 
Doel 
Kinderen leren hoe ze moeten oversteken bij geparkeerde auto’s.  
 
Afspraken en handelingen* 
- Stoppen bij de geparkeerde auto's 
- In die auto's kijken of er iemand inzit. 
- Als er iemand in de geparkeerde auto zit: doorlopen naar een andere plek om over te steken 

(de auto kan wegrijden terwijl jij tussen de auto's staat). 
- Tussen de geparkeerde auto's stappen en op de kijklijn gaan staan 
- Op de kijklijn naar de ene kant en de andere kant kijken 
- Wacht als er verkeer aankomt. 
- Opnieuw rustig kijken als het verkeer voorbij is. 
- Recht en rustig oversteken als er niets meer aan komt rijden.  
 
Belangrijke begrippen 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, 
andere kant, aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken, kijklijn, geparkeerde auto, in 
de auto kijken. 
 
Materialen 
Liedje "Naar de overkant" (met name couplet 2). 
 
In de klas 
Zie algemene voorbereiding. Belangrijk bij de voorbereiding is dat de kijklijn als begrip wordt 
toegelicht. De kijklijn is de veilige plaats tussen twee geparkeerde auto's vanaf waar het kind 
kan uitkijken. Kinderen moeten niet te ver naar voren stappen, maar juist in het belang van hun 
eigen veiligheid tussen de geparkeerde auto's blijven staan. Verder zijn specifieke 
aandachtspunten tijdens het kringgesprek: hoe steken kinderen over tussen geparkeerde auto’s, 
wat vinden ze lastig. Attendeer kinderen erop dat ze altijd in de auto’s kijken of er iemand inzit, 
voordat ze tussen de auto’s stappen. Maak duidelijk dat ze nooit mogen oversteken als ze een 
auto of brommer zien aankomen.  
 
 
 
 
 

                                                 
* De afspraken en handelingen kunt u samen met de begrippen noemen in de brief aan ouders of als geleerde vaardigheden in het 
oversteekbewijs. 
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Situatieschets bij eerst oefenen op het schoolplein 

 
Stappen op een rij 
 
 Activiteit Ruimte voor eigen opmerkingen 

1.  Overleg met de school welke groepen en 
leerkrachten betrokken (willen) worden bij 
de oversteeklessen.  

 

2.  Betrek ouders en/of adoptieagent bij het 
project.  
 

 
 

3.  Bepaal samen met leerkracht en andere 
betrokkenen de oversteeksituaties en 
handelingen die geoefend gaan worden. 

 

4.  Zoek een geschikte locatie om te oefenen 
op straat (of schoolplein). 
 

 

5.  Zoek helpers en plan de datum/data voor de 
theorie- en praktijkles. 
 

 

6.  Maak samen met de leerkracht de 
groepsindeling voor de praktijkles. 
 

 

7.  Overleg met de leerkracht de voorbereiding 
in de klas. 
  

 

8.  Bedenk samen met de leerkracht op welke 
wijze de ouders worden geïnformeerd 
(vooraf en/of achteraf).  

 

9.  Uitvoering in praktijkles volgens de vier 
stappen: eerst voordoen, dan samen 
oefenen, daarna alleen oefenen, controle). 

 

10.  Uitdelen van oversteekbewijs, ism 
betrokkenen zoals agent. 
 

 

11.  Informeer de ouders zodat zij kunnen 
oefenen met hun kind. 
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Situatie 3: Oversteken bij een kruispunt 

 
 
Onder het begrip kruispunt verstaan we zowel een volledig kruispunt als een t-splitsing. In beide 
gevallen spreken we bij jonge kinderen van kruispunt.  
 
Doel 
De kinderen leren hoe ze moeten oversteken bij een kruispunt.  
 
Afspraken en handelingen* 
- Stoppen voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de stoeprand. 

(Als er geen stoep is stop je aan de kant.) 
- Stop op een plaats waar je goed naar alle kanten kunt kijken. 
- Kijk naar alle kanten (ook achterom) 
- Wacht als er verkeer aankomt. 
- Opnieuw uitkijken als het verkeer voorbij is. 
- Recht en rustig oversteken als er niets meer aan komt rijden. 
 
Belangrijke begrippen 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, 
andere kant, aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken, kruispunt, naar alle kanten 
kijken, naar voren, naar achteren, zebrapad, voor laten gaan. 
 
In de klas 
Zie algemene voorbereiding. Specifieke punten die tijdens het kringgesprek aan bod kunnen 
komen: bij welke kruispunten steken kinderen over, hoe steken ze daar over en wat vinden ze er 
lastig. Leer de kinderen dat ze altijd goed naar alle kanten moeten kijken, ook achterom! Maak 
duidelijk dat ze nooit mogen oversteken als ze een auto of brommer zien aankomen.   
 
Materialen 
Liedje "Naar de overkant”, versje “Oversteken” 
 

                                                 
* De afspraken en handelingen kunt u samen met de begrippen noemen in de brief aan ouders of als geleerde vaardigheden in het 
oversteekbewijs. 
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Situatieschets bij (eerst) oefenen op het schoolplein 
 

 
 
Stappen op een rij 
 
 Activiteit Ruimte voor eigen opmerkingen 

1.  Overleg met de school welke groepen en 
leerkrachten betrokken (willen) worden bij 
de oversteeklessen.  

 

2.  Betrek ouders en/of adoptieagent bij het 
project.  
 

 
 

3.  Bepaal samen met leerkracht en andere 
betrokkenen de oversteeksituaties en 
handelingen die geoefend gaan worden. 

 

4.  Zoek een geschikte locatie om te oefenen 
op straat (of schoolplein). 
 

 

5.  Zoek helpers en plan de datum/data voor de 
theorie- en praktijkles. 
 

 

6.  Maak samen met de leerkracht de 
groepsindeling voor de praktijkles. 
 

 

7.  Overleg met de leerkracht de voorbereiding 
in de klas. 
  

 

8.  Bedenk samen met de leerkracht op welke 
wijze de ouders worden geïnformeerd 
(vooraf en/of achteraf).  

 

9.  Uitvoering in praktijkles volgens de vier 
stappen: eerst voordoen, dan samen 
oefenen, daarna alleen oefenen, controle). 

 

10.  Uitdelen van oversteekbewijs, ism 
betrokkenen zoals agent. 
 

 

11.  Informeer de ouders zodat zij kunnen 
oefenen met hun kind. 
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Situatie 4: Oversteken bij een zebrapad 

 
Doel 
De kinderen leren hoe ze moeten oversteken bij een zebrapad. 
 
Afspraken en handelingen* 
Alleen behandelen als er een zebrapad is. 
- Stoppen voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de stoeprand. 

(als er geen stoep is stop je aan de kant.) 
- Naar de ene kant kijken en naar de andere kant kijken 
- Als er geen verkeer aankomt: rustig oversteken op het zebrapad. 
- Als er verkeer aankomt: wachten tot dit voor je stopt.  
- Als het verkeer gestopt is rustig oversteken 
- Als het verkeer niet stopt: wachten tot het voorbij is en opnieuw uitkijken 

Drukken op de knop 
Afspraken en handelingen 
- Stoppen bij het voetgangerslicht. 
- Als het licht op rood is: op de knop drukken en wachten tot het licht groen wordt (als er 

geen drukknop is wachten tot het licht groen wordt). 
- Als het licht groen is: naar de ene en andere kant kijken. 
- Als er niemand doorrijdt rustig oversteken. 
- Als het licht tijdens het oversteken op rood springt, doorlopen en niet teruggaan. 
 
Belangrijke begrippen 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, 
andere kant, aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken, zebrapad, voor laten gaan. 
 
In de klas 
Zie algemene voorbereiding. Specifieke punten die tijdens het kringgesprek aan bod kunnen 
komen: waar is in de buurt een zebrapad, welke regels gelden bij een zebrapad, welke 
ervaringen hebben de kinderen bij het oversteken bij een zebrapad. De kinderen moeten zich 
aan de regel houden: wacht altijd tot het verkeer voor jou is gestopt voordat je gaat oversteken.  
 
Materialen 
Liedje "Naar de overkant", met name het couplet 1, verhaal “Drukken op de knop” en strip 
“Wie helpt wie”.  
 

                                                 
* De afspraken en handelingen kunt u samen met de begrippen noemen in de brief aan ouders of als geleerde vaardigheden in het 
oversteekbewijs. 
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Situatieschets bij eerst oefenen op het schoolplein 

  
 
Stappen op een rij 
 
 Activiteit Ruimte voor eigen opmerkingen 

1.  Overleg met de school welke groepen en 
leerkrachten betrokken (willen) worden bij 
de oversteeklessen.  

 

2.  Betrek ouders en/of adoptieagent bij het 
project.  
 

 
 

3.  Bepaal samen met leerkracht en andere 
betrokkenen de oversteeksituaties en 
handelingen die geoefend gaan worden. 

 

4.  Zoek een geschikte locatie om te oefenen 
op straat (of schoolplein). 
 

 

5.  Zoek helpers en plan de datum/data voor de 
theorie- en praktijkles. 
 

 

6.  Maak samen met de leerkracht de 
groepsindeling voor de praktijkles. 
 

 

7.  Overleg met de leerkracht de voorbereiding 
in de klas. 
  

 

8.  Bedenk samen met de leerkracht op welke 
wijze de ouders worden geïnformeerd 
(vooraf en/of achteraf).  

 

9.  Uitvoering in praktijkles volgens de vier 
stappen: eerst voordoen, dan samen 
oefenen, daarna alleen oefenen, controle). 

 

10.  Uitdelen van oversteekbewijs, ism 
betrokkenen zoals agent. 
 

 

11.  Informeer de ouders zodat zij kunnen 
oefenen met hun kind. 
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Situatie 5: Oversteken bij verkeersbrigadiers 

 
 
Wanneer er in de omgeving van de school een verkeersbrigade is kunt u een of meer 
verkeersbrigadiers betrekken bij de lessen. Ze kunnen bijv. komen voor een gesprek in de klas en 
samen met u de oversteeklessen voorbereiden en uitvoeren.  
 
Doel 
De kinderen leren hoe ze moeten oversteken bij verkeersbrigadiers. 
 
Afspraken en handelingen*  
- Alleen behandelen als er verkeersbrigadiers zijn. 
- Bij de stoeprand/aan de kant wachten tot de verkeersbrigadiers jou een teken geven om 

over te steken. 
- Pas oversteken als de verkeersbrigadiers dit aangeven. 
- Tussen de verkeersbrigadiers oversteken. 
- Aan de overkant verder lopen op de stoep/aan de kant. 
 
Belangrijke begrippen 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, 
andere kant, aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken, verkeersbrigadier, 
ertussendoor, teken, stopbord (spiegelei). 
 
Materialen 
Liedje "Naar de overkant", met name couplet 4, spiegelei / jas van brigadier. 
 
In de klas 
Zie algemene voorbereiding. Specifieke punten die tijdens het kringgesprek aan bod kunnen 
komen: hoe zien verkeersbrigadiers eruit, waar staan ze, wie moeten er oversteken bij 
verkeersbrigadiers, welke afspraken gelden bij het oversteken bij verkeersbrigadiers. 

Meer weten over verkeersbrigadiers? 
Wilt u meer informatie over verkeersbrigadiers dan kunt u dat vinden via de website van de 
verkeersbrigadiers: www.verkeersbrigadiers.com of bel 035-5248855. Wilt u ondersteuning met 
het opzetten van een verkeersbrigade, dan kunt u ook contact opnemen met het regionale 
steunpunt Limburg. Onze adviseurs kunnen u voorzien van raad en daad. Bel 043 3477667 of 
mail steunpuntlimburg@vvn.nl.  
 
 
 

                                                 
* De afspraken en handelingen kunt u samen met de begrippen noemen in de brief aan ouders of als geleerde vaardigheden in het 
oversteekbewijs. 
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Situatieschets bij eerst oefenen op het schoolplein 
 

 
 
Stappen op een rij 
 
 Activiteit Ruimte voor eigen opmerkingen 

1.  Overleg met de school welke groepen en 
leerkrachten betrokken (willen) worden bij 
de oversteeklessen.  

 

2.  Betrek verkeersbrigadiers, ouders en/of 
adoptieagent bij het project.  
 

 
 

3.  Bepaal samen met leerkracht (en 
verkeersbrigadiers) de oversteeksituaties en 
handelingen die geoefend gaan worden. 

 

4.  Zoek een geschikte locatie om te oefenen 
op straat (of schoolplein). 
 

 

5.  Zoek helpers en plan de datum/data voor de 
theorie- en praktijkles. 
 

 

6.  Maak samen met de leerkracht de 
groepsindeling voor de praktijkles. 
 

 

7.  Overleg met de leerkracht de voorbereiding 
in de klas. 
  

 

8.  Bedenk samen met de leerkracht op welke 
wijze de ouders worden geïnformeerd 
(vooraf en/of achteraf).  

 

9.  Uitvoering in praktijkles volgens de vier 
stappen: eerst voordoen, dan samen 
oefenen, daarna alleen oefenen, controle). 

 

10.  Uitdelen van oversteekbewijs, ism 
betrokkenen zoals agent. 
 

 

11.  Informeer de ouders zodat zij kunnen 
oefenen met hun kind. 
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Materialen 
 
Liedje "Naar de overkant" 
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Tekst van liedje "Naar de overkant" 
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Oversteken in een rustige straat 

Verhaal "Samen naar de overkant" 
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Oversteken bij een kruispunt 

Versje oversteken  
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Oversteken bij voetgangerslichten 

Verhaal "Drukken op de knop" 
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Oversteken bij voetgangerslichten 

Strip Wie helpt Wie" 
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Achtergrondinformatie 
 
Wat maakt kinderen kwetsbaar in het verkeer? 
 
De veiligheid van kinderen in het verkeer is het meest gebaat bij oplettende volwassenen. Het is 
de verantwoordelijkheid van volwassenen om ongevallen met kinderen te voorkómen. De 
veiligheid van kinderen kunnen we niet aan kinderen zelf overlaten. 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de ontwikkeling van kinderen in het verkeer en de 
belangrijkste aandachtspunten als het gaat om Oversteken. Deze informatie kunt u gebruiken in 
bijvoorbeeld een ouderavond, om ook de ouders zich bewust te laten worden van het kunnen 
en de beperkingen van hun kind in het verkeer.  

De ontwikkeling van kinderen: 
- Vanaf ± 3 jaar kunnen kinderen lopen en gelijktijdig hun aandacht richten op andere dingen 
- Tot ± 4 jaar is rennen een probleem, vooral als plotseling moet worden gestopt 
- Kinderen tot ± 5 jaar hebben een zeer beperkt besef van gevaar 
- Vanaf ± 5 jaar gaan kinderen fietsen; aanvankelijk slingeren ze daarbij erg (vooral bij 

achteromkijken en bij lage snelheid) 
- Tussen 5 en 10 jaar ontstaat het besef van gevaar  
- Vanaf ± 6 jaar kennen kinderen de functie van een trottoir, een zebrapad en een 

verkeerslicht (rood is stoppen, groen is veilig) 
- Tot ± 8 á 9 jaar kunnen kinderen gevaren niet zien aankomen 
- Tot ± 10 jaar ontwikkelt het gezichtsveld en het vermogen om vanuit de ooghoek te zien.  
- Tot ± 10 jaar overschatten kinderen de snelheid (daardoor wachten ze ook voor fietsers en 

auto’s die nog erg ver weg zijn) 
- Tussen 10 en 14 jaar onderschatten vooral jongens de snelheid (daardoor kunnen ze 

plotseling, vlak voor naderende voertuigen oversteken) 
- Vanaf ± 10 jaar zijn de meest basale verkeersregels en –borden bekend 
- Tot ± 11 jaar rennen kinderen nog wel eens spontaan de straat op (in het heetst van het 

spel kunnen ze vergeten dat de straat gevaar kan opleveren) 
- Tot ± 11 jaar hebben kinderen problemen om de aandacht te richten op belangrijke zaken. 

Ze kunnen zich op slechts één ding tegelijk concentreren (een vriendje aan de overkant van 
de straat krijgt meer aandacht dan een naderende auto) 

- Pas vanaf ± 11 jaar kunnen kinderen bewust de aandacht richten op het verkeer 
- Tot ± 12 jaar kunnen kinderen complexe verkeerssituaties met meerdere verkeersdeelnemers 

uit verschillende richtingen niet overzien (kruispunten, rotondes, links afslaan) 
- Tot ± 14 jaar neemt de fietsvaardigheid toe, waarbij tot het 10e jaar de grootste 

verbeteringen worden waargenomen. Hoe meer kinderen fietsen, hoe groter hun 
vaardigheid. 

- Alle kinderen (dus ook middelbare scholieren) hebben grote problemen met de algemene 
voorrangsregels (bestuurders van rechts gaan voor, rechtdoor op dezelfde weg gaat voor, 
e.d.). Hoe jonger het kind, hoe groter deze problemen  

- Zelfs tot ± 16 jaar leveren complexe verkeerssituaties nog regelmatig problemen op voor 
kinderen. 

- Tot ± 16 jaar neemt de snelheid van informatieverwerking toe (kinderen hebben dus meer 
tijd nodig dan volwassenen om beslissingen te nemen) 

 

DVD Kinderen hebben eigen spelregels 
U kunt ook de DVD "Kinderen hebben eigen spelregels" inzetten voor bijvoorbeeld een 
ouderavond. Daarop worden de beperkingen van kinderen in het verkeer in beeld gebracht.  Zie 
gegevens over dvd bij overzicht materialen. 
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Aandachtspunten voor Oversteken  
 
- Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze zijn in ontwikkeling, zowel lichamelijk (ze 

groeien) als geestelijk (ze leren).  
 
- Kinderen zijn klein. Ze kunnen vaak niet over geparkeerde auto’s, kliko’s, bloembakken 

e.d. heenkijken. Daardoor kunnen ze onverwacht de straat op lopen. Kinderen zien de 
auto’s niet en automobilisten zien de kinderen niet. 

 
- Kinderen kunnen geluiden niet goed lokaliseren. Kinderen horen weliswaar goed, maar 

ze weten vaak niet meteen uit welke richting het geluid komt. Bovendien kunnen ze 
verkeerde conclusies trekken uit hun waarnemingen. Bijvoorbeeld: ze zien een auto in de 
verte, ze horen een auto, maar ze beseffen niet dat het geluid dat ze horen afkomstig is van 
een andere auto, die uit een andere richting nadert. 

 
- Niet alles wat een kind leert kan het meteen foutloos toepassen. Dat geldt trouwens 

ook voor volwassenen. Verkeersregels worden langzaam maar zeker geleerd. Op school en 
in het verkeer zelf. Kinderen leren pas als ze zelf toe zijn aan de informatie. Hoe vaker 
kinderen in aanraking komen met het verkeer (dus: hoe meer ze aan het verkeer 
deelnemen), hoe sneller ze leren. Fouten die kinderen daarbij maken zijn hen niet of 
nauwelijks aan te rekenen. Dat hoort bij hun ontwikkeling. 

 
- Kinderen zijn speels; ze spelen altijd en overal. Niet alleen op speelplaatsen, maar ook 

onderweg naar school of vriendjes. Spelen is geen tijdverdrijf voor kinderen, maar een 
natuurlijke bezigheid die bij de leeftijd en de ontwikkeling van een kind hoort. 

 
- Kinderen zijn impulsief. Hoe jonger hoe impulsiever. Kinderen doen dus dingen die 

volwassenen niet verwachten. 
 
- Kinderen hebben een beperkt besef van gevaar in het verkeer. (Gebrek aan) 

praktijkervaring speelt daarbij een belangrijke rol. 
 
- Kinderen hebben een langere reactietijd. Ze hebben tijd nodig om informatie te 

verwerken. Bovendien kunnen kinderen een eenmaal begonnen beweging moeilijk 
aanpassen. Als tijdens het oversteken plotseling de omstandigheden veranderen 
(verkeerslicht springt op rood, of er komt een auto de hoek om) hebben ze de neiging om 
stil te blijven staan. De hersenen kunnen onvoldoende overweg met tegenstrijdige 
informatie.  

 
Dus reken er op dat: 
- kinderen onverwacht kunnen gaan oversteken.  
- kinderen geen voorrang verlenen als dat eigenlijk zou moeten. 
- kinderen in hun spel plotseling de weg op kunnen rennen. 
- kinderen fouten maken: ze zijn niet volmaakt. 
 
bronnen:  
CROW publicatie 153: Handboek ontwerpen voor kinderen, Ede, november 2000 
 Straten voor kinderen, Stichting Kinderen Voorrang, Amsterdam, juni 1997 
Kinderen Onderweg; Stichting Kinderen Voorrang, Amsterdam, 1997 
De nieuwe normmens; prof. ir. E. Asmussen / POV Zuid-Holland, 1996 
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Bijlagen voor ouders 
 
Voorbeeldbrief met informatie voor ouders 
 

In deze brief staan alle geleerde handelingen en begrippen opgenoemd. U kunt deze brief gebruiken als 
basis en weghalen wat niet relevant is en/of wat niet is geoefend. 
 
Beste ouders en verzorgers van kinderen groep <naam groep>,  
 
Zodra uw kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met ‘oversteken’. Het is daarom belangrijk dat ze 
op een zo jong mogelijke leeftijd leren hoe ze moeten oversteken in verschillende situaties. Belangrijk 
daarbij is dat ze niet alleen in de klas leren hoe dat gaat, maar juist ook in de praktijk. Omdat scholen niet 
altijd toekomen aan (voldoende) praktijklessen voor de kinderen, proberen verkeersouders hierin een rol te 
spelen. Zo ook op uw school. De verkeersouder op uw school heeft het initiatief genomen om aan de slag 
te gaan met oversteeklessen. We gaan dit project als volgt aanpakken: 
 
Oefenen op het schoolplein. 
Op <datum> om <tijdstip> gaan we (leerkracht, verkeersouder en de kinderen) eerst oefenen op het 
schoolplein. We doen dat aan de hand van vier stappen:  

 voordoen; 
 samen oefenen; 
 alleen oefenen; 
 controleren. 

 
Oefenen op straat. 
Op <datum> om <tijdtip> brengen we de oversteeklessen in de praktijk. We doen dat achtereenvolgens: 

 in een rustige straat; 
 bij geparkeerde auto’s; 
 bij een kruispunt; 
 bij een zebrapad; 
 bij verkeersbrigadiers. 

 
Uw rol 
Het is van belang dat datgene dat tijdens de oversteeklessen met uw kind (eren) wordt geoefend, door u op 
een zelfde wijze in de praktijk wordt toegepast en (nog beter) veelvuldig wordt geoefend. Kinderen raken 
ongetwijfeld verward als blijkt dat iedereen in de praktijk de regels anders toepast. Vandaar dat we u nu 
alvast een aantal tips geven, zodat u bij de verschillende verkeerssituaties de belangrijkste afspraken, 
handelingen en begrippen kent. Zo sturen we samen – als school en ouder – uw kind voorbereid op weg.  
 
Gebruik van termen links en rechts 
Voor jonge kinderen zijn de termen ‘links’ en ‘rechts’ nog moeilijk te begrijpen. Het verdient de voorkeur te 
praten over ‘de ene kant’ en ‘de andere kant’. Wetenschappelijk is onderzocht dat dat bij jonge kinderen 
beter werkt dan de termen ‘links’ en ‘rechts’.  
 
Afspraken en handelingen voor de verschillende praktijk situaties. 
Hieronder sommen we de belangrijkste punten op, zodat u weet waar wij met uw kind(eren) aan gaan 
oefenen en de nadruk op leggen. 
 
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken in een rustige straat’: 

o stop voor de stoeprand; 
o kijk naar de ene kant; 
o kijk naar de andere kant; 
o wacht als er verkeer aankomt; 
o kijk opnieuw rustig als het verkeer voorbij is; 
o recht en rustig oversteken als er niets meer aan komt rijden. 

 
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij geparkeerde auto’s ’: 

o stop bij de geparkeerde auto’s;  
o kijk in de auto’s of er iemand inzet; 
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o als er iemand in een auto zit: loop door en steek ergens anders over (auto kan wegrijden als jij 
tussen de auto;s staat; 

o stap tussen de geparkeerde auto’s en ga op de kijklijn staan 
o wacht als er verkeer aankomt; 
o kijk opnieuw rustig als het verkeer voorbij is; 
o steek recht en rustig over als er niets meer komt aanrijden. 

 
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij een kruispunt’: 

o stop voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de stoeprand; 
o stop een plaats waar je goed naar alle kanten kunt kijken; 
o kijk naar alle kanten (ook achterom) 
o wacht als er verkeer aankomt; 
o kijk opnieuw rustig als het verkeer voorbij is; 
o steek recht en rustig over als er niets meer komt aanrijden. 

 
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij een zebrapad’:  

o stop voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de stoeprand; 
o naar de ene kant kijken en naar de andere kant kijken; 
o als er geen verkeer aankomt: recht en rustig oversteken op het zebrapad; 
o als er verkeer aankomt: wachten totdat het verkeer voor je stopt; 
o als het verkeer gestopt is: rustig oversteken; 
o als het verkeer niet stopt: wachten totdat het voorbij is en opnieuw uitkijken. 

 
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij verkeersbrigadiers’ (alleen behandelen als de school brigadiers 
heeft): 

o bij de stoeprand / aan de kant wachten totdat de verkeersbrigadiers je een teken geven om over te 
steken; 

o steek pas over als de verkeersbrigadiers hier een teken voor geven; 
o steek tussen de verkeersbrigadiers over; 
o loop aan de overkant verder op stoep / aan de kant. 

 
 

Belangrijke begrippen 
Bij de handelingen en afspraken zijn de volgende begrippen aan bod gekomen. Deze zijn belangrijk om te 
tijdens de handelingen te gebruiken. 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, andere kant, 
aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken, kruispunt, naar alle kanten kijken, naar voren, naar 
achteren, zebrapad, voor laten gaan. 
 
<U dient zelf begrippen aan te vullen of weg te halen afhankelijk van wat u de kinderen hebt aangeboden> 
 
Heeft u vragen over dit project of andere verkeersprojecten die we doen? Neem dan contact op met <naam 
contactpersoon/ verkeersouder> telefoonnummer <nummer>. Ook indien u graag bij dit project of een 
ander verkeersproject actief betrokken wilt zijn.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de < naam school> 
 
 
 
< naam verkeersouder >  
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Voorbeeldtekst voor in nieuwsbrief 
 

Deze voorbeeldtekst is voor een bericht in de schoolkrant, website van de school of anderzijds. U kunt deze 
tekst gebruiken als basis en weghalen wat niet relevant is en/of wat niet is geoefend. 
 
Oversteken 
  
Zodra kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met ‘oversteken’. Het is daarom belangrijk dat ze op 
een zo jong mogelijke leeftijd leren hoe ze moeten oversteken in verschillende situaties. Belangrijk daarbij is 
dat ze niet alleen in de klas leren hoe dat gaat, maar juist ook in de praktijk. De school heeft samen met de 
verkeersouder(s) het initiatief genomen om meer aandacht te besteden aan het onderwerp ‘oversteken’.  
  
Wist u dat?  
Voor jonge kinderen zijn de termen ‘links’ en ‘rechts’ nog moeilijk te begrijpen. Het verdient de voorkeur te 
praten over ‘de ene kant’ en ‘de andere kant’. Wetenschappelijk is onderzocht dat dat beter werkt dan de 
termen ‘links’ en ‘rechts’.  
  
Oefenen op het schoolplein. 
Op <datum> om <tijdstip> gaan we (leerkracht, verkeersouder en de kinderen) eerst oefenen op het 
schoolplein. We doen dat aan de hand van vier stappen:       

       voordoen; 
       samen oefenen; 
       alleen oefenen; 
       controleren. 

  
Oefenen op straat 
Op <datum> om <tijdtip> brengen we de oversteeklessen in de praktijk. We doen dat achtereenvolgens: 

       in een rustige straat; 
       bij geparkeerde auto’s; 
       bij een kruispunt; 
       bij een zebrapad; 
       bij verkeersbrigadiers. 

  
De rol van de ouders 
Het is van belang dat datgene dat tijdens de oversteeklessen met uw kind (eren) wordt geoefend, door de 
ouders op een zelfde wijze in de praktijk wordt toegepast en (nog beter) veelvuldig wordt geoefend. 
Kinderen raken ongetwijfeld verward als blijkt dat iedereen in de praktijk de regels anders toepast. Vandaar 
dat we ouders nu alvast een aantal tips geven, zodat u bij de verschillende verkeerssituaties de belangrijkste 
afspraken, handelingen en begrippen kent. Zo sturen we samen – als school en ouder – uw kind voorbereid 
op weg.  
  
Afspraken en handelingen voor de verschillende praktijk situaties. 
Hieronder sommen we de belangrijkste punten op, zodat u weet waar wij met de kind(eren) aan gaan 
oefenen en de nadruk op leggen. 
  
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken in een rustige straat’: 

o        stop voor de stoeprand; 
o        kijk naar de ene kant; 
o        kijk naar de andere kant; 
o        wacht als er verkeer aankomt; 
o        kijk opnieuw rustig als het verkeer voorbij is; 
o        recht en rustig oversteken als er niets meer aan komt rijden. 

  
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij geparkeerde auto’s ’: 

o        stop bij de geparkeerde auto’s;  
o        kijk in de auto’s of er iemand inzet; 
o        als er iemand in een auto zit: loop door en steek ergens anders over (auto kan wegrijden als jij 

tussen de auto;s staat; 
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o        stap tussen de geparkeerde auto’s en ga op de kijklijn staan 
o        wacht als er verkeer aankomt; 
o        kijk opnieuw rustig als het verkeer voorbij is; 
o        steek recht en rustig over als er niets meer komt aanrijden. 

  
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij een kruispunt’: 

o        stop voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de stoeprand; 
o        stop een plaats waar je goed naar alle kanten kunt kijken; 
o        kijk naar alle kanten (ook achterom) 
o        wacht als er verkeer aankomt; 
o        kijk opnieuw rustig als het verkeer voorbij is; 
o        steek recht en rustig over als er niets meer komt aanrijden. 

  
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij een zebrapad’:  

o        stop voor de stoeprand: als je wilt oversteken moet je eerst stoppen voor de stoeprand; 
o        naar de ene kant kijken en naar de andere kant kijken; 
o        als er geen verkeer aankomt: recht en rustig oversteken op het zebrapad; 
o        als er verkeer aankomt: wachten totdat het verkeer voor je stopt; 
o        als het verkeer gestopt is: rustig oversteken; 
o        als het verkeer niet stopt: wachten totdat het voorbij is en opnieuw uitkijken. 

 
Afspraken en handelingen bij ‘oversteken bij verkeersbrigadiers’ (alleen behandelen als de school brigadiers 
heeft): 

o        bij de stoeprand / aan de kant wachten totdat de verkeersbrigadiers je een teken geven om over te 
steken; 

o        steek pas over als de verkeersbrigadiers hier een teken voor geven; 
o        steek tussen de verkeersbrigadiers over; 
o        loop aan de overkant verder op stoep / aan de kant. 

  
Belangrijke begrippen 
Bij de handelingen en afspraken zijn de volgende begrippen aan bod gekomen. Deze zijn belangrijk om te 
tijdens de handelingen te gebruiken. 
Oversteken, overkant, stoep, stoeprand, stoppen, straat, aan de kant, uitkijken, ene kant, andere kant, 
aankomen, voorbijrijden, wegrijden, recht oversteken, kruispunt, naar alle kanten kijken, naar voren, naar 
achteren, zebrapad, voor laten gaan. 
 
<U dient zelf begrippen aan te vullen of weg te halen afhankelijk van wat u de kinderen hebt aangeboden> 
 
 
Heeft u vragen over dit project of andere verkeersprojecten die we doen? Neem dan contact op met < 
naam contactpersoon/ verkeersouder> telefoonnummer <nummer>. Ook indien u graag bij dit project of 
een ander verkeersproject actief betrokken wilt zijn   
 
 



Oversteekbewijs

Op __________________ heeft  ________________________________

oversteeklessen gevolgd. In de lessen zijn de volgende handelingen 
geleerd:

In de lessen zijn de volgende begrippen geleerd:

Handtekeningen:
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eekbewijs 
Overige materialen 

Rondje Verkeer 
Regelmatig vragen leerkrachten aan Veilig Verkeer Nederland hoe ze kinderen uit de groepen 1 
t/m 4 helder meer kunnen leren over verkeer. Dagelijks staan zij én de leerlingen namelijk voor 
verschillende vragen. Hoe leer je een kleuter veilig over te steken? Welke route kan een kleuter 
het beste fietsen van huis naar school? Wanneer is een fiets veilig om ermee in het donker te 
fietsen? Speciaal voor hen heeft Veilig Verkeer Nederland, in samenwerking met leerkrachten, 
Rondje Verkeer ontwikkeld. Dit is een breed samengesteld lespakket, dat uit verschillende 
onderdelen bestaat. Via verschillende leerlijnen kunt u het lespakket moeiteloos in uw reguliere 
programma inpassen. U kiest simpelweg die leerlijn die het beste aansluit op uw werkwijze en 
de groep. Dit draaiboek is grotendeels gebaseerd op het thema 'Oversteken' uit Rondje Verkeer. 
Voor meer informatie kijk op www.vvn.nl of bel 035 524 88 00. 

DVD Kinderen hebben eigen spelregels 
Deze film legt de nadruk op de leeftijdsgebonden beperkingen van kinderen en brengt de 
onberekenbare verkeerswereld van kinderen in beeld. De film vertelt o.a. waarom kinderen 
minder zien dan volwassenen en hun hoofd tijdens het oversteken niet altijd opzij kunnen 
draaien. Kinderen zijn ook vlug afgeleid en impulsief. Aangeleerde handelingen kunnen ze nog 
niet altijd toepassen. De film gaat ook in op waarnemingsfouten bij volwassenen.  
Informatie verkoop: CTV Verkeerseducatie, Tel 038 4547489. Maak op www.30km.nl kennis met de 
website van de film.  

Joep en Peer in het verkeer 
De cd-rom Joep en Peer helpt bij die eerste 
zelfstandige stappen in het verkeer. Joep is een 
kleuter en Peer is de speelgoedhond van Joep. In 
een spannend spel gaat het tweetal virtueel met 
kinderen op stap. Als Joep en Peer alleen zijn, komt 
het hondje tot leven. Peer probeert altijd nieuwe 
dingen uit en Joep heeft soms moeite hem in toom 
te houden. Toch gaat Peer niet te ver. Alles komt 
weer op zijn pootjes terecht en ze gaan altijd 
samen naar huis. Iedere keer kiezen de kinderen 
een andere route door het spel. Onderweg komen 
ze 24 spelletjes tegen. Ze oefenen bijvoorbeeld met 
oversteken, kiezen veilige oversteekplaatsen of kijken welke onderdelen je op een fiets moet 
hebben. 
 
Ook voor ouders is op de cd-rom informatie te vinden. Op een apart deel wordt onder andere 
uitgelegd: 
-   hoe kinderen verkeer beleven. 
-   wat ze al kunnen overzien in het verkeer. 
-   welke beperkingen kinderen fysiek hebben. 
-   waarom het belangrijk is veiligheidsafspraken te maken met je kind.  
 
Voor meer informatie kijk op www.vvn.nl of bel 035 524 88 00.  
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Colofon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit draaiboek is gebaseerd op de Rondje Verkeer van Veilig Verkeer Nederland. Het liedje en de overige 
gebruikte materialen voor in de klas, zijn afkomstig uit Rondje Verkeer. Daarnaast is de praktijkervaring 
van twee verkeersouders Ronny Reintjens en Lily Keijmis (nu adviseurs educatie voor VVN Limburg) in dit 
draaiboek verwerkt.  
 
 
Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland 
 
Samenstelling en vormgeving: VVN Limburg 
 
 
Veilig Verkeer Nederland 
Huizermaatweg 600 
Postbus 423 
1270 AK Huizen 
Tel 035 524 88 00 
Fax 035 524 88 99 
E-mail: info@vvn.nl 
Internet www.veiligverkeernederland.nl 
 
Veilig Verkeer Nederland. steunpunt Limburg 
Bilserbaan 19 d 
6217 JD Maastricht 
Tel 043 347 76 67 
Fax 043 343 38 60 
Email steunpuntlimburg@vvn.nl 
Internet www.vvnlimburg.nl 
 
© Veilig Verkeer Nederland 2007 
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