
Leer in het Verkeer
Positieve beïnvloeding van gedrag in het verkeer



Waarom Leer in het Verkeer?

Leer in het Verkeer richt zich op de verkeerseducatie van peuters en kleuters en op de bewustwording bij

automobilisten en andere weggebruikers van de aanwezigheid van kinderen in het verkeer. Het doel mag duidelijk zijn:

minder jonge verkeersslachtoffers.

Dick Bruna afbeeldingen zijn voor iedereen herkenbaar

Aan de ene kant is er het kind, dat we al vanaf jonge leeftijd op een speelse en herkenbare manier de verkeersregels

aanleren. Aan de andere kant maken we de weggebruiker attent op de aanwezigheid van kinderen in de omgeving van 

scholen. Centraal in onze benadering van beide groepen staat het gebruik van de vertrouwde en vrolijke

Dick Bruna afbeeldingen die voor iedereen herkenbaar zijn.

Compleet verkeersprogramma voor op school, op straat en thuis 

In de klas leren de kinderen de theorie over het verkeer. Buiten op straat herinneren we ze aan die lessen met de Dick Bruna 

attentieborden, amsterdammertjes en stoeptegels langs de route van school naar huis. Dankzij het verkeerstasje voor thuis 

kan het kind samen met de ouders de verkeersregels ook thuis oefenen. Het veelzijdige Leer in het Verkeer pakket brengt alle 

partijen – kinderen, ouders, school en gemeente – samen voor dat gezamenlijke streven: 

meer verkeersveiligheid voor kinderen.



Verkeerseducatie voor peuters en kleuters

Leer in het Verkeer wil de verkeersveiligheid voor kinderen vergroten. Daarmee beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk,

dus met gerichte verkeerseducatie op jonge leeftijd. Ons verkeerseducatieprogramma is ontwikkeld voor peuters en

kleuters van basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook voor het speciaal onderwijs is het programma

bijzonder geschikt. Omdat kinderen visueel zijn ingesteld, zijn de educatiematerialen van Leer in het Verkeer voorzien

van de herkenbare en populaire illustraties van Dick Bruna. 

Leren en oefenen

Met behulp van de materialen uit het lespakket kan de 

leerkracht de verkeersregels op een eenvoudige en speelse 

manier in de klas uitleggen. Maar er is meer mogelijk. Zo 

leren kinderen automatismen aan door de verkeersregels

in een veilige omgeving te oefenen. Daarom heeft Leer in 

het Verkeer speciale verkeerspleinmaterialen ontwikkeld 

om een echte oefenstraat op te bouwen.

Lespakketten voor peuters en kleuters

Het Leer in het Verkeer programma bestaat uit twee

lespakketten: een pakket voor peuters en een pakket voor 

kleuters. Met spelletjes, knutselmaterialen en doebladen 

leren beide groepen spelenderwijs de verkeersregels. 

Het boekje stoeprand…stop! is het uitgangspunt om met

kinderen over het verkeer te praten. De kleurrijke

illustraties helpen de kinderen de regels beter te begrijpen 

en de gevaren beter te herkennen.

Thuis verkeersregels oefenen

Herhaling is voor elk leerproces belangrijk, zeker bij peuters 

en kleuters. Door verkeerseducatie op school,

kinderdagverblijf en peuterspeelzaal te combineren met 

thuiseducatie, onthouden kinderen de verkeersregels beter. 

Onderweg naar en van school passeert het kind allerlei

Dick Bruna verkeersmaterialen, zoals lesborden en

stoeptegels. In het verkeerstasje voor thuis zitten

bovendien materialen die ook in de klas gebruikt zijn. 

Daarmee kunnen ze thuis oefenen. Een ideale manier om 

ouders te betrekken bij de verkeersopvoeding van hun kind.

Effectieve en duurzame
verkeerseducatie combineert

theorie met praktijk

https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-oefenstraat
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.11.30.bp
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.22.30.bp
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.22.30.bp
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesborden
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-stoeptegels
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.02.03.tas


Verkeerseducatie voor thuis

Ouderbetrokkenheid van groot belang bij verkeerseducatie

Als ouder wilt u dat uw kind veilig kan deelnemen aan het verkeer. Helaas heeft u weinig invloed op het gedrag van 

weggebruikers. Wel kunt u uw eigen kind zo goed mogelijk op weg helpen met de verkeersregels. Hoe jonger kinderen 

de verkeersregels leren, hoe beter zij ze toepassen. Ouderbetrokkenheid is zeer belangrijk bij verkeerseducatie, zo heeft 

onderzoek uitgewezen. Om die reden heeft Leer in het Verkeer speciaal educatiemateriaal voor thuis samengesteld.

Het educatieve programma voor scholen en het verkeerstasje voor thuis versterken elkaar. De Dick Bruna illustraties

zorgen voor herkenbaarheid, met als resultaat dat uw kind zich de verkeersregels goed eigen maakt.

Verkeersouders doen belangrijk werk

Veel scholen werken met verkeersouders: vaders en moeders die zich bezighouden met de verkeersveiligheid rondom de 

school en langs de schoolroute. Vindt u het belangrijk dat de schoolroute en de omgeving rondom school veilig zijn voor 

kinderen? En heeft u ook wel een idee hoe dat moet, zoals door het plaatsen van verkeerslichten, verkeersdrempels,

veiligheidsborden, enzovoort? Dan kunt u bij de school van uw kind navragen wat u kunt betekenen. Deze vorm van

ouderbetrokkenheid is bijzonder waardevol. Kiest de school voor een samenwerking met Leer in het Verkeer, dan kunt

u helpen als aanspreekpunt.

Betrokkenheid van ouders
is van groot belang bij

verkeerseducatie

https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.02.03.tas


Veilige schoolomgeving

Naast de leermiddelen in de klas en het verkeerstasje voor thuis bestaat het Leer in het Verkeer programma uit

wegmeubilair om de school- en woonomgeving voor kinderen veiliger te maken. De drie onderdelen uit het programma 

zijn afzonderlijk inzetbaar, maar juist de samenhang zorgt voor een versterkend effect.

De veilige inrichting van de schoolomgeving heeft een dubbele functie:
. kinderen herkennen de Dick Bruna illustraties van de lesmaterialen, zodat ouders gemakkelijk met het kind buiten  

 kunnen oefenen wat in de klas is besproken
. weggebruikers associëren de aanwezigheid van Dick Bruna borden, paaltjes en hekjes met de aanwezigheid van

 kinderen in de omgeving.

Wegmaterialen voor veilige woonwijken en schoolzones

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Vooral rondom kinderrijke zones, zoals scholen, woonwijken, kinderdagverblijven 

en peuterspeelzalen, moeten weggebruikers alert zijn en hun snelheid minderen. Leer in het verkeer biedt verschillende 

wegmaterialen voor het inrichten van een kinderrijke omgeving. Zo zijn er attentieborden met de toegestane

maximumsnelheid en attentiepalen die de entree van een schoolzone markeren. Al deze materialen zijn van kleurrijke en 

herkenbare tekeningen van Dick Bruna voorzien. Zo worden weggebruikers zich automatisch bewust van de aanwezigheid 

van kinderen. 

https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.02.03.tas
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-attentieborden
https://leerinhetverkeer.nl/producten/veilige-schoolomgeving


Veilige woonomgeving

Verkeersveiligheid voor kinderen: hoog op de agenda gemeenten

Als het goed is heeft ook uw gemeente het verhogen van verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. In veel gevallen zijn er 

budgetten beschikbaar om dit te realiseren, ook voor de inrichting van een veilige school- en woonomgeving. Daarin werken 

gemeenten, scholen en ouders vaak samen. Bent u betrokken bij de inrichting van een schoolzone of woonwijk? Wij denken 

graag met u mee over de beste oplossing.

‘Nudging’ in de praktijk, wetenschappelijk onderzocht

Het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft onderzocht hoe Leer in het Verkeer in de praktijk 

werkt. Door de borden worden de hersenen onbewust geprikkeld en leggen de weggebruikers automatisch de relatie met de 

aanwezigheid van kinderen. In reactie hierop minderen zij hun snelheid. De invloed op het rijgedrag van weggebruikers door 

‘nudging’ wordt volgens de onderzoekers versterkt door een geïntegreerde aanpak. Een verkeersbord met een illustratie van 

Dick Bruna is een mooie start, maar levert alleen optimaal resultaat op als gemeenten, scholen en ouders samenwerken aan 

het optimaliseren van verkeersveiligheid. Het resultaat: een veiligere school- en woonomgeving, met minder

verkeersslachtoffers.



Campagne ‘wij gaan weer naar school’

Na de vakantie extra aandacht voor kinderen in het verkeer

Na zes weken zomervakantie vallen er helaas meer verkeersslachtoffers dan in de rest van het jaar. In deze periode is het 

van groot belang weggebruikers extra opmerkzaam te maken op de toenemende drukte rondom scholen. De succesvolle 

campagne ‘wij gaan weer naar school’ maakt automobilisten met behulp van posters en billboards langs de schoolroute 

hiervan bewust. Scholen kunnen de campagne ondersteunen door de vrolijke Dick Bruna beachflag op de eerste

schooldagen in de directe omgeving van de school neer te zetten.

U krijgt de campagne, wij doen de uitvoering

Gemeenten en scholen kunnen altijd ervoor kiezen om aan deze campagne deel te nemen en gebruik te maken van de 

bijbehorende materialen. Leer in het Verkeer neemt, als u dat wilt, de volledige uitvoering op zich. Zo heeft u er geen

omkijken naar. Wij plaatsen de attentiematerialen op de gewenste plek langs de gewenste route en we halen ze na verloop 

van tijd weer weg. Uiteraard altijd in overleg met u.

Verminder verkeersslachtoffers
in uw gemeente met de campagne

‘wij gaan weer naar school’

https://leerinhetverkeer.nl/producten/campagne-materiaal
https://leerinhetverkeer.nl/producten/beachflags


Contact

Heeft u vragen, bent u benieuwd naar onze lespakketten of 

wilt u advies over de inrichting van een veilige schoolomgeving? 

Neem dan contact met ons op of kijk op www.leerinhetverkeer.nl.

Leer in het Verkeer is een product van Tjinco bv

Zuidlarenstraat 57

Unit 205a

2545 VP  Den Haag

+31 (0) 70 361 59 35

info@leerinhetverkeer.nl

www.leerinhetverkeer.nl

 @leerintverkeer

 /leerinhetverkeer
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Waar kunnen we u mee helpen?

Inrichting en plaatsing

De medewerkers van Leer in het Verkeer zijn

gespecialiseerd in de inrichting van verkeersveilige

schoolzones en woonwijken. Met onze kennis, ervaring 

en middelen zijn we in staat uw gemeente volledig te 

ontzorgen. Het plannen en plaatsen van buitenmaterialen 

kunt u dan ook met een gerust hart aan ons overlaten. 

We werken altijd samen met VCA-gecertificeerde

bedrijven die de borden en overige materialen voor ons 

plaatsen.

Begeleiding en training

U kunt als school met het gebruiksvriendelijke lespakket 

direct aan de slag. In het lespakket zit ook een

overzichtelijke handleiding. Ook kunnen onze ervaren 

verkeersleerkrachten de oefenstraat begeleiden en

trainingen geven aan uw leerkrachten en groepsleiders. 

Zelfs is het mogelijk om de verkeerslessen volledig aan 

ons over te laten.

https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-lesmateriaal/lv.00.handl
https://leerinhetverkeer.nl/producten/dick-bruna-oefenstraat

