Verkeer in zicht
voor het basis- en voortgezet onderwijs
“Verkeerseducatie op locatie” is een door Jan Westerik en Romke Schievink ontwikkelde
methode om leerlingen in de groep van 8 tot 17 jaar actief te betrekken bij verkeerseducatie.
De DVD is afspeelbaar op een gewone DVD speler. Als de DVD op een computer wordt
afgespeeld kan de docent of leerling een lesbrief een vragenlijst opstarten. Deze vragenlijst en
opdrachten kunnen per project verschillen.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Introductie pakket voor de leerlingen aan de hand van een lesbrief. en opdrachten. Leerlingen
vormen zelfstandige groepjes en gaan onderzoeken welke verkeersknooppunten ze in beeld
gaan brengen. Vervolgens is er een korte uitleg over de werking van de videocamera’s, statief en
hoe ze een draaiboek moeten samenstellen. Leerlingen hebben de vrijheid om zelf ook een
onderwerp toe te voegen, denk daarbij aan een webpagina of fotoboek, een remweg test voor
fietsers, enz.
2. Leerlingen maken zelfstandig een selectie van de materialen en voorzien die van commentaar.
Deze worden door Senna Multimedia gemonteerd en bewerkt voor een DVD. Senna ontwikkelt
ook de software en de animaties.
3. De DVD wordt voorzien van een lesbrief en opgaven die via een computer kan worden
gelezen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk met de DVD.
Presentatie aan leerlingen, docenten en anderen (gemeente, politie enz.)

Met de DVD worden de volgende doelstellingen bereikt:
Doordat leerlingen zelfstandig verkeersknooppunten in beeld brengen van hun thuis-school
route zijn ze extra gemotiveerd om die verkeerssituaties te bestuderen. Ze onderzoeken
zelfstandig het gedrag van leeftijdsgenoten en anderen. Daarbij herkennen ze vaak ook hun
eigen verkeersgedrag. De DVD bevat tussen de 30 en 60 minuten video. Opgedeeld in kleine
fragmenten van ongeveer 3 tot 6 minuten. Leerlingen kunnen zelf via een menu kiezen welke
fragmenten ze graag willen zien. Elk fragment is voorzien van een commentaarstem.
aarnaast is er een videofragment met een conclusie en/of aanbevelingen van de leerling.
2. Doordat de productie kosten van een DVD laag zijn en de opslag capaciteit groot is kunnen
tegen lage kosten grote aantal DVD’s worden geperst. Daarmee is de DVD interessant om aan
leerlingen mee te geven zodat ze die ook aan de ouders of vrienden te laten zien. De leerling is
op die manier ook thuis actief om “zijn” verkeersproduct op DVD te laten zien. Hierdoor wordt
“verkeerseducatie op locatie” project door een breder publiek bekeken dan alleen de leerlingen.
3. Een Update kan eenvoudig worden gemaakt. Wanneer een verkeerssituatie verandert kan die
in een update worden opgenomen.
4. Bij het gefilmde materiaal van de kinderen komen soms zeer onverwachte situaties aan het
ligt. Een voorbeeld: In Zwolle zijn bomen midden op een voetpad te zijn geplaatst waardoor
leerlingen worden gedwongen op het fietspad te lopen, met alle risico’s van dien. Dergelijk
materiaal kan de gemeente gebruiken voor betering of voor studie.

De DVD verkeerseducatie op locatie
De DVD verkeerseducatie op locatie is geschikt voor een DVD speler die is aangesloten op een
TV, of op de computer. Via het DVD menu kan de leerling zijn fragmenten selecteren. Bij sommige
fragmenten zijn animaties beschikbaar om verkeer situaties te verduidelijken.
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Voor gebruik op de computer heeft men de beschikking over een lesbrief en opgaven. Ook kan
men via het computer menu de DVD rechtstreeks bekijken.
Daarvoor hoeft u niets te installeren. De DVD is zelfstartend. Mocht deze functie op uw computer
uitgeschakeld zijn, kunt u via de verkenner de DVD activeren.
Verkeerseducatie op het WEB
Het project “verkeerseducatie op locatie” wordt uitgebreid met een web site waarop leerlingen
die niet direct bij de productie betrokken zijn hun commentaar kunnen geven. Eventueel
kunnen ze die met een foto verduidelijken. Informatie over “verkeerseductie op locatie” is te
vinden op onze site.
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