
ANWB Streetwise
Praktische verkeerslessen op school!

Informatie 
voor ouders



Ook al is het soms wat spannend, vroeg 
of laat moet elk kind veilig leren omgaan 
met het drukke verkeer.  
De belangrijkste les? Doen, doen en nog 
eens doen. Daarom heeft de school van je 
kind(eren) besloten om deel te nemen aan 
ANWB Streetwise. Dit is een praktische 
training in verkeersvaardigheid speciaal 
voor kinderen op de basisschool.  
Het ANWB Streetwise programma kent  
4 verschillende onderdelen die in deze 
brochure beschreven worden, zodat je 
weet wat je kind zal leren. Daarnaast 
geven we een aantal tips over wat je zelf 
kunt doen om de verkeersvaardigheid 
van je kind(eren) te vergroten.

Kind en Verkeersveiligheid bij ANWB

Groep 1 en 2: Toet toet
Voor deze groepen staan twee 
onderwerpen centraal: het herkennen 
van verkeersgeluiden en het oefenen met 
oversteken. Daarnaast leren de kinderen 
waarom het zo belangrijk is om een 
autostoeltje en de autogordel te gebruiken.

Groep 3 en 4: Blik en klik
Wat kunnen kinderen zelf doen om hun 
veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij 
‘Blik en klik’ leggen we de nadruk op de 
actieve verkeersveiligheid, veilig oversteken 
en de noodzaak van het gebruik van de 
autogordel. Het dragen van een fietshelm 
is een vast onderdeel van Blik en klik. De 
leerlingen kunnen dit tijdens de verkeersles 
zelf ervaren.

Kinderen 4-8 jaar
4-8 jarigen kunnen de taak ‘oversteken’ aan, 
maar uitsluitend wanneer ze nadrukkelijk de 
opdracht hebben gekregen dit te doen. Je 
kunt het verkeersbewustzijn van je kinderen 
spelenderwijs vergroten door onderweg af en 
toe een vraag te stellen. Wat gaat die auto 
doen die zijn knipperlicht heeft aangezet? 
Wat betekent het als je bij een stilstaande 
vrachtauto een piepend geluid hoort?



Kinderen 8-9 jaar
Kinderen van ongeveer 8 à 9 jaar kunnen 
gevaren niet vooraf zien aankomen. Hun 
aandacht wordt nog gauw afgeleid door zaken 
die ze interessanter vinden dan het verkeer. 
Een negenjarige kijkt meestal recht voor zich 
uit, als door een tunnel, en heeft dus nog niet 
echt veel overzicht. Het is dus belangrijk dat hij 
of zij zichzelf aanleert om extra goed te kijken.

Kinderen 10-12 jaar
Ondanks de beperkte fietsvaardig-heid, 
kunnen veel kinderen vanaf een jaar of 10 
best zelfstandig naar school fietsen. Tot 11 
jaar zijn ze nog niet in staat de aandacht 
bewust te richten op het verkeer. Complexe 
situaties waarbij meer verkeersdeelnemers 
zijn betrokken, zijn voor kinderen tot 12 jaar 
moeilijk of helemaal niet te over-zien. Probeer 
dus samen een route uit te zoeken waar je 
complexe verkeerssituaties kan vermijden.

Groep 5 en 6: Hallo auto
Dit onderdeel gaat over de remweg van 
een auto en de invloed van reactietijd op 
die remweg. Kinderen nemen zelf plaats 
op de bijrijdersstoel van een elektrische 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De 
auto is elektrisch om de kinderen bewust 
te maken van het feit dat je in het huidige 
verkeer niet alleen af kunt gaan op je 
gehoor. Ook het belang van het gebruik van 
de veiligheidsgordel en een stoelverhoger 
wordt in deze les besproken.

Groep 7 en 8: Trapvaardig
Voor deze groepen zijn fiets-beheersing en 
gevaarherkenning d.m.v. een fiets parcours 
van belang omdat kinderen bijna naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Bij Trapvaardig 
wordt klassikaal aandacht besteed aan 
gedragsbeïnvloeding.

Goed om te weten
‘Hallo auto’ en ‘Trapvaardig’ vinden buiten 
plaats. Pas hier s.v.p. met name in het najaar en 
de winter de kleding van je kind op aan. En in 
de zomer is het dragen van slippers tijdens deze 
lessen niet praktisch. Verder moeten de leerlingen 
die mee-doen aan het programma ‘Trapvaardig’ 
beschikken over  
een fiets.

ANWB Kinderfietsplan
Elk kind heeft recht op een fiets. Met het ANWB 
Kinderfietsplan zamelen we fietsen in, knappen 
ze op en geven we kinderen die opgroeien in 
armoede een veilige fiets.

ANWB Fietsverlichtingsactie
Met de ANWB Fietsverlichtingsactie zorgen we 
ervoor dat fietsers weer goed verlicht de donkere 
dagen in gaan. Samen met 11.000 vrijwilligers 
maken we het fietsverkeer veiliger.

Goede beoordeling
Het programma ANWB Streetwise maakt deel uit 
van de toolkit van het Kennisplatform Verkeer 
en Vervoer (CROW). Het CROW beoordeelt dit 
programma als boven-gemiddeld goed.



Zorgeloos en met plezier onderweg zijn. Daar zet de ANWB zich voor in met een sterk accent op verkeerseducatie.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Tot 14 jaar is het inschatten van verkeerssituaties lastig doordat ze nog volop in ontwikkeling zijn. 
Daarom geven we al 15 jaar verkeerslessen op basisscholen en lanceren we nu ANWB Streetwise | De Verkeersgame: een gratis app waarmee 
kinderen spelenderwijs hun verkeerskennis en inzicht vergroten om zich voor te bereiden op het echte verkeer. De game is een aanvulling op de 
bestaande praktijk verkeerslessen.

Een leerzame, leuke en verantwoorde gratis app, afgestemd op het kennisniveau en de belevingswereld van jouw kind. Om ook in de praktijk te 
kunnen oefenen zijn er speciale bonusopdrachten die samen met ouders/verzorgers gespeeld kunnen worden. 

Help je kind op weg, download de app nu!

Zorgeloos Onderweg

Meer weten over kind en verkeersveiligheid?
Ga naar anwb.nl/streetwise of neem voor persoonlijk advies  
telefonisch contact met ons op via 088 269 85 43.

ANWB Streetwise
De Verkeersgame

http://tiny.cc/streetwise-download
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise
http://tiny.cc/streetwise-download
http://tiny.cc/streetwise-download

