praktische tips gekoppeld worden.
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Voor onderwijsassistenten
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Veel aandacht voor verkeerseducatie op de basisscholen
Op een groot aantal basisscholen in Zuid-Holland is
vanuit de lokale en regionale overheden veel aandacht
voor verkeersveiligheid. Het ROV-ZH heeft het
programma SCHOOL op SEEF ontwikkeld, zodat
basisscholen structureel aandacht kunnen besteden aan
aan verkeersveiligheid en (vooral praktische)
verkeerseducatie.
In de praktijk blijkt dat studenten van de mbo opleiding voor onderwijsassistent weinig kennis hebben
van theoretische en praktische verkeerseducatie. Aangezien hiervoor op veel basisscholen in ZuidHolland aandacht is, biedt het ROV-ZH ROC’s in Zuid-Holland een gratis verkeersmodule voor
studenten aan met als doel om kennis en vaardigheden op het gebied van verkeerseducatie te
vergroten.

Wat levert het jou en de studenten op?
Na afloop van de module hebben de tweede of derdejaars studenten van jouw ROC (MBO4opleiding):
1. Kennis gemaakt met SCHOOL op SEEF/ ROV-ZH, de verkeersleerkracht, het bronnenboek
‘Verkeerskunsten’ en de praktijkmaterialen die horen bij ‘Verkeerskunsten’
2. Kunnen studenten verwoorden wat het belang is van verkeersonderwijs in het basisonderwijs
3. Kunnen studenten benoemen welke vaardigheden met behulp van een praktische verkeersles
geoefend (kunnen) worden
4. Kunnen studenten met hulp van de verkeersleerkracht een toegewezen onderdeel van een
praktische verkeersles uitvoeren
5. Hebben studenten een beeld van het nut, de noodzaak, het plezier en haalbaarheid/
uitvoerbaarheid van praktische verkeerslessen

De verkeersmodule in de lespraktijk
De cursus verkeer kan bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een ROC-vakkencluster
“Wereldoriëntatie”. De module omvat 2 blokuren.
De nadruk ligt op de praktische verkeerseducatie en het oefenen in de praktijk.
Inhoud en planning van de module
• 1e blokuur over verkeerseducatie: voornamelijk theoretische achtergrond; uitvoering door de
verkeersdocent met verschillende werkvormen.
• 2e blokuur met praktijk van de verkeerseducatie: wordt door de verkeersdocent verzorgd.
• 3e blokuur (optioneel) praktijk- of stageopdracht verkeerseducatie; uitvoering door de
docent(en) van het ROC.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspecten van verkeersveiligheid en verkeerseducatie.
Belang van (praktisch) verkeersonderwijs.
Gedrag en ontwikkeling van kinderen in het verkeer.
Verschillende partijen in verkeer (leerkracht, verkeersleerkracht, ouders, kinderen,
weggebruikers, schoolomgeving).
Belangrijkste verkeersregels.
SCHOOL op SEEF
(ook: verkeersveiligheidslabel) en ROV-materialen zoals Digiseef, Verkeerskunsten,
verkeerskalender, materialenbox.
Zelf een parcours (uit Verkeerskunsten) uitzetten.
Geven van instructie aan hulpouders en (groepjes) kinderen.
Zelf een parcours fietsen.
Tips bij het geven van praktische verkeerseducatie.
Leren improviseren (hoe om te gaan met onverwachte situaties).

Neem contact op
Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn geraakt, neem dan contact op met
Bernice Keerveld voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden op je ROC.

Bernice Keerveld
b.keerveld@onderwijsadvies.nl
079 329 54 24

