
  

 

 
 

 

Als gemeente en politie kan je de scholen van het basisonderwijs ondersteunen bij hun verkeerseducatieve werking. 

Educatie en 
communicatie 

Deelnemen aan het verkeer leren kinderen vooral door te doen. De praktijklessen geven de leerkrachten best zelf. 
Van 2001 tot 2020 begeleidde de provincie Antwerpen scholen van het basisonderwijs via het 10op10-project inten
sief bij hun verkeerswerking op school. 

In deze infofiche vind je enkele veelgebruikte en populaire hulpmiddelen van het 10op10-project die je hen hiervoor 
kan aanreiken, een leerlijn verkeer en kant-en-klare lesfiches. Je biedt als gemeente en politie een meerwaarde voor 
scholen als je hen ondersteunt bij initiatieven met een grote logistieke omvang die de scholen moeilijk alleen kunnen 
organiseren. Denk maar aan een fietsexamen en dodehoekoefening. Je organiseert in een keer het initiatief voor alle 
scholen op je grondgebied. Ook jeugd-, ouderen-, en andere verenigingen kunnen deelnemen aan de actie.  

Een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid steunt op vijf pijlers: 
beleid en organisatie 
educatie en communicatie 
infrastructuur 
handhaving 
monitoring en evaluatie 

Deze infofiche gaat over de pijler Educatie en communicatie en is een 
onderdeel van de infofiches verkeersveiligheid voor gemeenten. Kijk voor alle 
infofiches op www.provincieantwerpen.be,  infofiches verkeersveiligheid. 

http://www.provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/verkeersveilige-gemeente.html


 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Educatie en communicatie 

Leerlijn praktijklessen verkeer Kant-en-klare lesfiches 

Al vanaf de kleuterleeftijd zijn praktijklessen verkeer aan
gewezen. Een overzicht van doelen en vaardigheden 
per leerjaar vind je in de leerlijn verkeer voor het basis
onderwijs. De leerlijn kan je aanbieden aan de scholen 
op je grondgebied. Leerlingen bereiken de doelen en 
beheersen de vaardigheden door regelmatig te oefenen 
in de praktijk. 

Richtlijnen voor het inoefenen van de verschil
lende verkeersrollen bij de kleuters en per graad 
in de lagere school 

Kleuters • Voetganger aan de hand van 
een volwassene 

• Passagier 
• Beginnende fietsbehendigheid 

Eerste 
graad 

• Begeleide voetganger 
• Passagier 
• Fietsbehendigheid 

Tweede 
graad 

• Zelfstandige voetganger 
• Begeleide fietser 

Derde 
graad 

• Complexe voetgangerssituaties 
• Zelfstandige fietser 

Voor het inoefenen van de vaardigheden ontwikkelde 
de provincie Antwerpen kantenklare lesfiches voor de 
praktijklessen verkeer op school. Per kleuterklas en leer
jaar zijn er een vijftal fiches met pasklare oefeningen in 
een beschermde omgeving of op straat.  

Ook andere doelgroepen zoals jeugdbewegingen en 
seniorenverenigingen hebben baad bij het extra inoe
fenen van verkeersvaardigheden. Bezorg als gemeente 
en politie ook aan hen deze informatie en materialen. 

Vier stappen voor het aanleren van verkeers
vaardigheden 

1. Kennis aanbrengen in de klas. 
2. Daarna de vaardigheden in een beschermde 

omgeving oefenen zoals de speelplaats of 
turnzaal. 

3. Dezelfde vaardigheden in het echte verkeer 
trainen, eerst in een autoluwe omgeving. 

4. Als laatste de ingeoefende vaardigheden 
toepassen tijdens verplaatsingen naar de 
bibliotheek, het zwembad, ... 

Ondersteuning vanuit de gemeente en 
politie bij overkoepelende initiatieven 

Meer info? 

Ondersteuning vanuit de gemeente en politie bij over Team verkeersveiligheid 
koepelende initiatieven Provincie Antwerpen 
• Ondersteun een voetgangers en fietsexamen 03 240 66 13 
• Organiseer een dodehoekoefening verkeersveiligegemeente@provincieantwerpen.be 
• Coördineer een gezamenlijke zichtbaarheidsactie 
• Ontwikkel een VerkeersEducatieve ROute (VERO) 

• Mobiel 21 
• Octopusplan 

• Creëer samen met de scholen een veilige schoolom
geving (tips van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/aanbod-verkeersveiligheid/leerlijnen-en-praktijkdoelen.html
https://www.hetgrotevoetgangersexamen.be/politie-en-gemeente
https://www.hetgrotefietsexamen.be/politie-en-gemeente
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-mobiliteit/verkeersveiligheid/infofiches/Verkeersveiligheidsfiches_dodeHoek_Final_tg.pdf
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/verkeerseducatieve-route
https://www.octopusplan.info/begeleiding/verkeerseducatieve-route/
https://www.verkeeropschool.be/projecten/veilig-naar-school/veilige-schoolomgeving/
https://www.verkeeropschool.be/projecten/veilig-naar-school/veilige-schoolomgeving/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/aanbod-verkeersveiligheid/de-lesfiches.html
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