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Inleiding 

In dit overzicht vindt u een opsomming van de huidige verkeersmethoden voor het geven van 

theoretische verkeerseducatie. Naast volledige methoden met een doorlopende leerlijn van groep 1 

t/m 8, krijgt u ook een opsomming van materialen welke alleen voor een bepaald leerjaar van 

toepassing zijn. 

De gegevens uit dit overzicht zijn afkomstig van websites van de uitgevers. Er wordt in dit overzicht 

geen vergelijk tussen de methoden gemaakt. Ook is er niet gekeken naar de kwaliteit van genoemde 

producten. Voor actuele informatie of het aanvragen van een zichtzending kunt u terecht op de 

genoemde websites. 

Dit overzicht is alleen bedoeld ter oriëntatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Verkeerseducatielijn Veilig Verkeer Nederland ............................................................................... 2 

Let's go! ................................................................................................................................................. 3 

Klaar…over! .......................................................................................................................................... 4 

Wijzer door het verkeer ....................................................................................................................... 5 

Blokboeken verkeer ............................................................................................................................. 6 

Onlinekas-verkeer!  (voorheen: Afgesproken) ................................................................................. 7 

Groen licht ............................................................................................................................................. 8 

Verkeer Anders ..................................................................................................................................... 9 

Leer in het verkeer ............................................................................................................................. 10 

De verkeerskalender .......................................................................................................................... 11 

Voorbereiding verkeersexamen ....................................................................................................... 12 

 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/


 

Overzicht theoretische verkeersmethoden – januari 2015 

www.wittenberg-verkeerseducatie.nl  

- 2 - 

 

Methode: Verkeerseducatielijn Veilig Verkeer Nederland: 

Rondje verkeer (groep 1-3) / Stap vooruit (groep 4) / Op voeten en fietsen (groep 5-6)  / 
Jeugdverkeerskrant (groep 7-8) 
 

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland 
 

Website: http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool/vvn-verkeerseducatielijn  
 

Opties:  digibordlessen 
suggesties om de verkeersles uit te breiden met een buitenactiviteit 
ouderinformatie 
 

Kosten: Rondje Verkeer: € 199,-. (eenmalige aanschaf) 
Stap Vooruit: abonnementsprijs is € 3,28 euro per leerling (per jaar). 
Op voeten en fietsen: De abonnementsprijs is € 3,60 euro per leerling (per jaar). 
Jeugdverkeerskrant: De abonnementsprijs is 3,60 euro per leerling (per jaar). 
 

Kenmerken: De bladen van de Verkeerseducatielijn Veilig Verkeer Nederland worden elk jaar vernieuwd 
en zijn daarmee altijd actueel. Vernieuwingen op het gebied van verkeersregelgeving en 
verkeersveiligheid vindt u direct terug in het materiaal. Ook vernieuwingen binnen het 
onderwijs kunnen we ieder jaar meenemen. Maar ook de uitstraling als geheel is altijd 
eigentijds, omdat jaarlijks nieuw fotomateriaal gebruikt wordt. 
 
Leerlingen zijn veelal verkeersdeelnemer in hun eigen, bekende omgeving. Het is dan ook 
belangrijk dat de verkeerslessen hierop aansluiten. De VVN verkeerseducatielijn legt 
daarom voortdurend relaties met ‘de eigen omgeving' door middel van (buiten)opdrachten 
en discussies in de klas. Ook de digibordlessen kunnen gebruikt worden om 
verkeersbegrippen en -afspraken via de eigen omgeving uit te leggen. 
 
VVN vindt dat verkeersopvoeding een zaak is van school en ouders. Bij alle 
verkeersthema's die behandeld worden in groep 1 t/m 8 is daarom ouderinformatie 
beschikbaar. Ouders blijven daarmee op de hoogte van de behandelde onderwerpen. En ze 
krijgen handige tips over de manier waarop zij zelf met hun kind kunnen oefenen in 
alledaagse situaties. 
 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Let's go! 

 
Uitgever: Malmberg 

 
Website: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Overige-methodes/Lets-go.htm  

en 
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Overige-methodes/Lets-go/De-
materialen-van-Lets-go.htm  
 

Opties:  Proefles downloaden 
Zichtzending aanvragen 
Software proberen 
 

Kosten: U kunt de methodesoftware licenties bestellen, als jaarabonnement of in afkoop. De 
weergegeven tarieven zijn per leerling, per schooljaar. 
Malmberg licenties en proeflicenties kunnen alleen geleverd worden aan leerkrachten en 
medewerkers in het Basisonderwijs die beschikken over een Basispoort account. 
Oefensoftware 
Wegwijs oefensoftware groep 5 t/m 7 € 2,90 
Wegwijs oefensoftware groep 5               € 2,90 
Wegwijs oefensoftware groep 6               € 2,90 
Wegwijs oefensoftware groep 7               € 2,90 

 
Kenmerken: Malmberg heeft een nieuwe methode voor verkeer: Let's go!. 

 
Let’s go! is de nieuwste verkeersmethode voor groep 1 t/m 8. De methode is innovatief, 
interactief en héél veilig. Let’s go! speelt zich namelijk volledig op het digibord af. Met 
animaties, video’s, apps, Google Streetview en de Situatiebouwer bereidt u de kinderen 
veilig op het verkeer voor. Door de samenwerking met de ANWB is Let’s go! misschien wel 
de leukste én beste verkeersmethode ooit! 
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Methode: Klaar…over! 

 
Uitgever: Noordhoff Uitgevers 

 
Website: http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/!ut/p/b1/04_SjzQ1sTQ1Mjc3MdWP0I_KS

yzLTE8syczPS8wB8aPM4oOCTUIdnQwdDfyNwswNPA3D3PyDvZ1djL0M9XOjHBUBvmLfS
w!!/  
 

Opties:  Zichtzending 
Proeflessen downloaden 
Dr. Digi digibordsoftware 
 

Kosten: 

Kosten in € 
Eenmalige 

aanschaf 

Jaarlijks 

verbruik 

Eerste 

Jaar 

Volgende 

jaren 

Totaal 

8 jaar 

Lesmateriaal 301 938 1.239 938 7.805 

Leerlingensoftware* 0 125 125 125 1.000 

Digibordsoftware**  175 175 175 1.200 

De tabel geeft een kostenindicatie weer van de methode Klaar…over!. Deze is 
gebaseerd op een gemiddelde schoolgrootte van 200 leerlingen, 8 groepen van 25 
leerlingen en een gebruiksduur van 8 jaar 
 

Kenmerken: Goed verkeersonderwijs is van levensbelang. Dat zien we iedere dag op straat. Maar 
verkeerslessen zijn niet altijd makkelijk in het lesprogramma in te passen. De afgelopen 
jaren heeft Klaar...over! op veel scholen bewezen dat goede en effectieve verkeerslessen 
ook met een beperkte tijd heel goed mogelijk zijn. 
 
De heldere opbouw van de lessen en de kernachtige, herkenbare inhoud stellen 
leerkrachten in staat om in een korte verkeersles veel voor elkaar te krijgen. Klaar...over! 
richt zich op praktische kennis, die leerlingen in het verkeer direct kunnen toepassen. Een 
prettig idee voor iedereen die de kinderen aan het eind van de dag weer op weg naar huis 
ziet gaan.  
 
• praktische werkboekmethode 
• één les per 14 dagen 
• altijd actueel: ieder jaar de meest recente versie 
• realistische afbeeldingen vanuit kinderperspectief 
• ict-hulpmiddelen voor een beter situatiebegrip 
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Methode: Wijzer door het verkeer 

 
Uitgever: Noordhoff Uitgevers 

 
Website: http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/!ut/p/b1/04_SjzQ1sTQ1Mjc3MdWP0I_KS

yzLTE8syczPS8wB8aPM4oOCTUIdnQwdDfyNwswNPA3D3PyDvZ1dQozM9HOjHBUB6GV
zUw!!/  
 

Opties:  Zichtzending 
Proeflessen downloaden 
Dr. Digi digibordsoftware 
Vanaf groep 6 biedt Wijzer door het verkeer vier toetsmogelijkheden per jaar 

 
Kosten: 

Kosten in € 
Eenmalige 

aanschaf 

Jaarlijks 

verbruik 

Eerste 

jaar 

Volgende 

jaren 

Totaal 

8 jaar 

Lesmateriaal 4.192 831 5.023 831 10.840 

Leerlingensoftware* 0 125 125 125 1.000 

Digibordsoftware**  175 175 175 1.200 

De tabel geeft een kostenindicatie weer van de methode Wijzer door het verkeer. 
Deze is gebaseerd op een gemiddelde schoolgrootte van 200 leerlingen, 8 groepen 

van 25 leerlingen en een gebruiksduur van 8 jaar. 
* Leerlingensoftware is optioneel. Hier berekend voor 4 groepen voor 8 jaar. 
* Digibordsoftware is optioneel. Bij afname van Dr. Digi Digibordsoftware bij twee of  
meerdere methoden kost de licentie €260 per jaar. Afkoop voor 4 jaar kost €950. 
 

Kenmerken: Het lesprogramma van Wijzer door het verkeer is opgezet rond een aantal praktische 
thema’s. In de verschillende jaargroepen krijgen die thema’s een eigen invulling.  
Flexibel 
Een les Wijzer door het verkeer duurt maar 30 minuten. Bovendien is het jaarprogramma 

flexibel, zodat het geen probleem is als er in een drukke week eens een les bij inschiet.  
Jaargroep 1-2: het verkeer leren kennen 
Wijzer door het verkeer maakt kinderen bewust van hun rol in het verkeer. Aan de hand van 
een ideeënboek komen ze thema’s tegen als spelen, lopen en oversteken.  
Jaargroep 3 tot en met 5: automatiseren 

Door met vaste thema’s te werken, gaan de kinderen bepaalde verkeershandelingen 
automatiseren.  
Jaargroep 6 en 7: zelfstandig op weg 

Op deze leeftijd bewegen kinderen zich vaker zelfstandig in het verkeer. De inhoud van 
Wijzer door het verkeer sluit daar op aan. Zo is er aandacht voor verkeersborden, voorrang 
en veilig fietsen. Ook het omgaan met zwaar verkeer (bussen, vrachtwagens) komt aan de 
orde. In groep 7 bereidt Wijzer door het verkeer de leerlingen ook voor op het 
verkeersexamen. Met Proefexamens en Verkeersexamens kunnen de kinderen oefenen 
voor het examen. 
Jaargroep 8: verder het verkeer in 

Na groep 7 zit het verkeersexamen erop. Maar de verkeerslessen natuurlijk nog niet. 
Volgend jaar gaan de kinderen naar de middelbare school en dat betekent vaak langer 
fietsen en meer complexe verkeerssituaties. De lessen houden daar al rekening mee. 
Combinatiegroepen 
Met Wijzer door het verkeer werken de leerlingen 70% van de tijd zelfstandig. Daardoor 
werkt iedere leerkracht er ook in combinatiegroepen heel makkelijk mee. De thema’s lopen 
gelijk op, zodat de klas aan hetzelfde onderwerp op twee niveaus kan werken 

 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Blokboeken verkeer 
groep 3 t/m 8 
 

Uitgever: Educatieve Uitgeverij Kinheim  
 

Website: http://www.kinheim.com/53-verkeer  
en 
http://www.kinheim.com/59-verkeer  
 

Opties:  Proefpakket te bestellen (€ 27,95) 
Handleidingen  
 

Kosten: € 24,95 per 5 exemplaren per leerjaar 
 

Kenmerken: Kinderen en verkeer is een combinatie die ouders en leerkrachten vaak zorgen baart. Je wilt 
dat leerlingen op een veilige manier deelnemen aan het verkeer, als fietser, voetganger en 
zelfstandig gebruiker van het openbaar vervoer. Met de Blokboeken Verkeer leren zij de 
verkeersregels en de betekenis van verkeersborden op hun duimpje kennen! Na het 
doorwerken van de Blokboeken met opdrachten en verkeerstoetsen zijn ze klaar voor het 
verkeersexamen. De opdrachten bestaan uit speelse, vriendelijke illustraties van 
verkeerssituaties met daarbij een korte tekst en een invul- of keuzemogelijkheid. De 
handleiding bij elk Blokboek maakt de serie tot een bruikbare methode en is tevens het 
antwoordenboek. 
 
 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Onlinekas-verkeer!  (voorheen: Afgesproken) 
Deze verkeersmethode is volledig digitaal 
 

Uitgever: Jongbloed & DB Educatief (voorheen uitgeverij Den Boer) 
 

Website: http://verkeer.onlineklas.nl/Default.aspx/info  
 

Opties:  demo 
 

Kosten: jaarabonnement: € 69,- per groep (maximaal 40 leerlingen) 
 

Kenmerken: De methode Afgesproken! (groep 1 tot 8) is volledig digitaal en kent daarom vele voordelen 
ten opzichte van bestaande conventionele methodes. 
 
Denk hierbij aan: 

 Duidelijke lessen ondersteund door foto's, video's en animaties. 

 Volledig webbased. Op elke computer met een internet verbinding te gebruiken. 

 Geen jaarlijkse verbruikskosten in de vorm van werkboeken en het kopiëren van werk- 
en toetsbladen. 

 Hoog "leuk leren gehalte". 

 Afgesproken! begint al bij groep 1 met sketches, liedjes en verhalen. 

 Inclusief leerlingvolgsysteem (dus geen taken meer nakijken). 

 Perfect ter voorbereiding op het landelijke fietsexamen. 
 

 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Groen licht 
Deze methode is geschikt voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. 
 

Uitgever: Edu Actief 
 

Website: http://www.groen-licht.nu/  
 

Opties:  Proefpakket 
 

Kosten: Voor € 272,50 kunt u drie jaar onbeperkt gebruikmaken van Groen licht. Een licentiecode 
voor een jaar kost € 130,75. Scholen met een beperkt aantal leerlingen (max. 150) komen in 
aanmerking voor een korting.  Per school hoeft u slechts één licentie aan te schaffen 
 

Kenmerken: Groen licht is dé audiovisuele verkeersmethode voor verschillende onderwijstypen. De 
methode Groen licht InZicht bestaat volledig uit films die uw leerlingen bewust maken van 
de gevaren in het verkeer.  
 
De methode is geschikt voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool. De methode 
besteedt extra aandacht aan deze groep leerlingen, omdat zij vaak een nieuwe, maar 
meestal ook lange fietsroute krijgen naar hun middelbare school. Deze nieuwe fietsroute zit 
soms vol gevaarlijke kruispunten, spoorwegovergangen en moeilijke voorrangssituaties. Met 
Groen licht helpt u ze veilig op weg.  
 
Films maken indruk en zorgen ervoor dat uw leerlingen informatie beter onthouden. Daarom 
bestaat de verkeersmethode Groen licht InZicht volledig uit films. Deze films worden 
aangeboden samen met kijkopdrachten en gespreksuggesties. Al het materiaal is online 
beschikbaar. Met Groen licht bereidt u uw leerlingen op een visuele manier voor op alle 
gevaren in het verkeer. 
 
De films zijn verdeeld in drie categorieën; Knelpunten, Gedrag en Tegenwind 
 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Verkeer Anders 
 

Uitgever: VierKeerWijzer 
 

Website: http://www.vierkeerwijzer.nl/verkoop-verkeer.html  
 

Opties:  ? 
 

Kosten: ? 
 

Kenmerken: Vier mappen voor de groepen 1 t/m 8 met in iedere map 16 kieskaarten om verkeer te leren, 
maar vooral te ervaren! Het unieke is dat u de inhoud van de kaarten zelf samenstelt! 
 
Gewapend met camera’s verkent u met uw hele team gedurende één studiedag de buurt 
waarin uw school zich bevindt. Klasse(n)Advies levert u het format en de camera’s. 
Gedurende de studiedag maakt u zelf de foto’s en krijgt u de gelegenheid de kaarten aan te 
passen. Ongeveer vier weken later ontvangt u uw eigen Verkeer Anders geheel klaar op uw 
school: Vier mappen met ieder 16 kaarten! 

 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Leer in het verkeer 

bedoeld voor één- tot zesjarigen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
basisscholen 
 

Uitgever: Greenlight Company 
 

Website: http://www.leerinhetverkeer.nl/  
 

Opties:  Leermiddelen op straat 
Praktische oefenmaterialen 
 

Kosten: BASISPAKKET (basisschool kinderen 4-6 jaar € 291,74 
 

Kenmerken: Lespakket voor het spelend leren deelnemen aan het verkeer, bedoeld voor één tot zes-
jarigen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. 
Het pakket is opgezet rondom het voorleesboekje 'Stoeprand... stop!' en de getekende 
figuurtjes van Dick Bruna. Hierin komen diverse verkeerssituaties aan de orde in de vorm 
van beeldtaal en sprekende rijmpjes. Daarnaast bestaat het pakket ondermeer uit de 
volgende onderdelen: 
- een handleiding voor de docent/begeleider; 
- vertelplaten; 
- wenborden; 
- doebladen (kinderen tot vier jaar); 
- doeboek (kinderen van vier tot zes jaar); 
- memospel; 
- dvd Stoeprand... stop! 
- muziek cd met verkeersliedjes; 
- Joep-in-het-verkeer spel; 
- Joep-in-het-verkeer tas. 
Deze onderdelen worden in twee basispakketten aangeboden: pakket 1 voor kinderen tot 
vier jaar met twintig doebladen, pakket 2 voor vier- tot zes-jarigen met twintig doeboeken. 
De onderdelen kunnen los worden nabesteld. 
Ook zijn er verkeersborden en attentieborden leverbaar, die door of via de gemeente 
aangeschaft kunnen worden. 
 

 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: De verkeerskalender 
groep 1-4 
 

Uitgever: ROV-ZH / Weevers 
 

Website: http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender 
 

Opties:  Digitale kalenderplaten 
Ouderinformatie via de e-mail  
 

Kosten: Per 1-1-2014 is de kalender alleen nog digitaal te gebruiken (kosteloos) of te downloaden. 
Er zijn via de website www.schoolopseef.nl wel kleine bureauexemplaren te bestellen. 
 

Kenmerken: De Verkeerskalender voor leerlingen in de eerste vier groepen biedt een maandelijks 
wisselende illustratie met allerlei leuke interactieve toepassingen en informatie voor de 
ouders. Met deze middelen is het mogelijk om iedere maand op een eigentijdse, leuke en 
leerzame manier met een dan actueel verkeersonderwerp aan de slag te gaan. In de klas, 
met het digibord of thuis achter de computer. 
 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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Methode: Voorbereiding verkeersexamen 
groep 7 
 

Uitgever: diverse 
 

Website: http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/basisonderwijs2/methoden/verkeer/exam
enwijzerveiligverkeernederland  
 
en  
 
http://www.schoolenverkeer.nl/artikelen/oefeningen-schoolverkeersexamen.html  
 
 

Opties:  nvt  
 

Kosten: Zie websites 
 

Kenmerken: Dit zijn geen verkeersmehoden. Het betreft oefenmateriaal om leerlingen van groep 7 voor 
te bereiden op het schriftelijk verkeersexamen. 
 

 

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/
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