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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Verkeerstelling/telling

Doelgroep: 
7-12 jaar

Onderwerp(en): Basiswetenschappen en sociale wetenschappen, wiskunde, kunst
Onderwerp:  Verkeerstelling, buurt/wijkonderzoek (fietspaden en fietsroutes)
Duur: 5 uur
Materiaal: Werkblad „Verkeerstelling“ 
 
Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu
• Lichaam en gezondheid
• Technologie, digitale technolo-

gie en werk
• Democratie en samenleving

Beschrijving: 
Een verkeerstelling is een telling van het voertuig- of voetgangersverkeer langs een bepaalde weg, weg of 
kruispunt. Een verkeerstelling wordt meestal automatisch uitgevoerd (met de installatie van een tijdelijk of 
permanent elektronisch registratieapparaat), of handmatig door waarnemers die het verkeer visueel tellen 
en registreren op een elektronisch handapparaat of registratieblad. Verkeerstellingen kunnen door plaatse-
lijke overheden worden gebruikt om vast te stellen welke routes het meest worden gebruikt, en om die weg 
te verbeteren of een alternatief te bieden als er te veel verkeer is. Ook bij sommige geografisch veldwerk 
worden verkeerstellingen uitgevoerd. Verkeerstellingen leveren de brongegevens voor de berekening van 
het jaarlijkse gemiddelde dagelijkse verkeer, de gebruikelijke indicator voor het verkeersvolume. Verkeers-
tellingen zijn nuttig om twee of meer wegen met elkaar te vergelijken, en kunnen ook samen met andere 
methoden worden gebruikt om na te gaan waar het centrale zakendistrict van een plaats ligt. 

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• kent de namen van de verschillende vervoermiddelen en -middelen
• kan plaatsen vinden in een atlas of digitale kaarten
• kent voertuigcategorieën
• kent de duurzaamheidsproblemen (algemene kennis)

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen  
• leren over „wegverkeer“ 
• leren over de verkeersborden
• veilige en onveilige wegen /omgeving  opsporen
• hun resultaat presenteren en bespreken
• voertuigcategorieën  indelen
• duurzaamheidsproblemen bespreken (klimaatverandering, uitstoot 

van broeikasgassen) 



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1: 
Aan de slag
Inleiding 

Startactiviteit
Eerst moet worden verduidelijkt wat onder de term „wegverkeer“ wordt 
verstaan.  De term kan worden gedefinieerd als voertuigen die zich op een 
openbare weg bewegen. In deze fase moet de betekenis van het woord 
„wegverkeer“ worden verduidelijkt: 
1. de beweging (van voertuigen of voetgangers) langs een route. 
2. de mensen of goederen die per trein, boot of vliegtuig worden vervoerd of 
langs een weg, rivier of luchtroute passeren. 
3. het vervoer van passagiers of goederen het toeristenverkeer. 
4. het kopen en verkopen: handel.
Tijdens deze activiteit krijgen de leerlingen foto‘s te zien van verschillende 
vervoersmiddelen. 

Hoofdactiviteit
De leerlingen bekijken een powerpointpresentatie over „wegverkeer“. Na het 
bekijken van de presentatie moeten ze verschillende soorten verkeer kun-
nen onderscheiden, zoals: zware motorvoertuigen (bv. auto, vrachtwagen), 
andere voertuigen (bv. bromfiets, fiets) en voetgangers. Uiteindelijk moeten 
ze verschillende vervoermiddelen kunnen onderscheiden en benoemen. 

Afwerking
„SMS“ - De leerlingen spelen in tweetallen. De leerlingen schrijven geco-
deerde berichten aan elkaar door klinkers in woorden weg te laten en losse 
letters of cijfers te gebruiken als onderdeel van de boodschap. De ontvanger 
decodeert het bericht en schrijft het volledig uit en antwoordt vervolgens in 
code. De leerlingen moeten schrijven over verschillende categorieën met 
betrekking tot het wegverkeer, bijvoorbeeld „Ik en mijn fiets op weg naar 
school“ (deze categorie kan worden veranderd). 
Student A: h Jhn, wat d j n schl? Hoi John. Wat doe je na school?
Student B : Ik ft n hs. Ik fiets naar huis.
SStudent A: He j j hlm o? Heb je je helm op ?

De leerlingen kunnen 
• verschillende ver-

voermiddelen on-
derscheiden en ze 
kunnen benoemen.

• verschillende soorten 
verkeer onderschei-
den, zoals: zwaar 
motorvoertuig (bijv. 
auto, vrachtwagen), 
ander voertuig (bijv. 
bromfiets, fiets) en 
voetganger.

Foto‘s van ver-
schillende soorten 
verkeer
Power point presen-
tatie over „Wegver-
keer“

(De gebruikte me-
thode is leren met 
discussie, en is 
geschikt voor zo-
wel individueel als 
groepswerk, binnen 
20-25 minuten) 



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 2: 
Verkeersbor-
den
 

Startactiviteit
In deze fase krijgen de leerlingen afbeeldingen van verkeersborden te zien.  
Veiligheid van fietsers in het verkeer is verdeeld en ook een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van iedereen, maar vooral de verantwoordelijkheid van 
de fietsers als kwetsbare categorie deelnemers aan het verkeer.
Na de presentatie van de verkeersborden onthouden de leerlingen de bete-
kenis van elk gepresenteerd bord. 

Hoofdactiviteit
„Wat betekent het?“ 
Procedure: Verdeel de klas in twee groepen. 
Elke groep krijgt vijf 
verkeersborden. Elke groep moet elk verkeersbord uitleggen en proberen 
er een verhaal bij te verzinnen. Voorbeeld: Ik liep over de weg toen ik twee 
auto‘s zag botsen. Eén bestuurder zag het stopteken niet! 

Afwerking
nadeel 
De leerlingen werken in tweetallen. Student A tekent met zijn vinger een ver-
keersbord op de rug van zijn partner. Student B moet raden wat er getekend 
is. Als student B het niet kan raden, mag hij vragen of student B de handel-
ing wil herhalen.

De leerlingen kunnen 
• Met deze activiteit 

leren de leerlingen 
enkele verkeers-
borden kennen die 
cruciaal zijn voor het 
handhaven van de 
verkeersveiligheid, 
en dit gebeurt met 
visueel en praktisch 
leren, evenals per-
ceptie en geheugen, 
zowel als individueel 
als groepswerk, en 
binnen 30-40 minu-
ten.

• afgedrukt van 
de hele activiteit 
voor elke leer-
ling.    

(De gebruikte me-
thode is leren met 
discussie, en is 
geschikt voor zo-
wel individueel als 
groepswerk, binnen 
30-40 minuten)



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 3: 
Classificatie 
van voertuigen 

Startactiviteit
De leerlingen spelen in groepjes van drie. Maak en geef elke groep 5 
woordkaarten. Het woord op elke kaart is een woord met gemengde letters. 
De groepen proberen het woord te vinden door alle letters van het woord op 
de kaart te gebruiken.
Voorbeeld: trein - nreit, auto - tauro, fiets - steif...

Hoofdactiviteit 
Dit is een binnen/buiten activiteit. Het verkeer moet in de gaten worden ge-
houden en wat er wordt gezien moet worden geregistreerd. Alle voertuigen 
moeten worden geteld volgens het volgende voertuigclassificatiesysteem: 
Categorie A: Motorvoertuigen met niet meer dan 3 wielen. 
Categorie B: Personenauto‘s en lichte vrachtwagens.  
Categorie C: Wegvoertuigen voor goederenvervoer 
Categorie D: Autobussen, minibussen, touringcars en trolleybussen.
Als de leerkracht besluit in de klas te blijven, bekijken de leerlingen een vi-
deo van drukke verkeersstraten en proberen ze de voertuigen die ze zien op 
te sporen. Daarna categoriseren ze de voertuigen volgens de categorieën 
(A, B C ) op een werkblad. 

Afwerking
Discussie over verschillende vervoerswijzen en voertuigcategorieën.

De leerlingen kunnen 
• voertuigen indelen in 

categorieën
• veren over voertui-

gen en verschillende 
vormen van vervoer

Werkbladen, pot-
lood/pen

(De gebruikte me-
thode is leren met 
discussie, en is 
geschikt voor zo-
wel individueel als 
groepswerk, binnen 
30-40 minuten)



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 4: 
De uitdaging 
om mijn omge-
ving te verken-
nen

Startactiviteit
„Het juiste vervoer naar het doel kiezen met zorg voor het milieu“
Leraar geeft leerling een specifieke locatie. Leraar: Hoe komen we bij de 
stadsbank? De leerlingen bespreken de verschillende manieren om er te 
komen en maken ook opmerkingen over de meest milieuvriendelijke manier 
van vervoer. 

Hoofdactiviteit
De leerkracht legt de leerlingen uit dat het er bij deze activiteit om gaat de 
omgeving beter te leren kennen. Door een specifieke locatie met vertrekpunt 
aan te wijzen, zullen de leerlingen moeten verkennen en ontdekken hoe ver 
het is en hoe ze op een specifieke locatie kunnen komen. (fiets, bus, trein 
...) Auto‘s moeten worden vermeden bij het kiezen van vervoer. De leerlin-
gen moeten de toepassing Quick Capture gebruiken. Ze moeten hun resul-
taten gebruiken en rapporteren. Dit is meer een opdracht die de leerkracht 
aan de leerlingen geeft en die in 15 minuten kan worden uitgevoerd. 

Afwerking
„Hoe komen we in Frankrijk?“
De leerlingen werken in tweetallen en stellen elkaar vragen over verschillen-
de plaatsen/landen/steden in de wereld en de verschillende manieren om 
daar te komen. 

De leerlingen kunnen 
• de afstand meten
• het juiste vervoer 

vervoer naar het doel 
met zorg voor het 
milieu

Bladen, potlood/pen

(De gebruikte me-
thode is leren met 
discussie, en is 
geschikt voor zo-
wel individueel als 
groepswerk, binnen 
30-40 minuten)



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 5: 
Weg naar 
school

Startactiviteit
De leerlingen hebben de taak de tabel in te vullen waarin ze moeten invullen 
hoe ze op school zijn gekomen, hoe lang ze erover hebben gedaan, hoe ver 
het is... 

Hoofdactiviteit
De leerlingen schrijven een opstel over hoe ze op school zijn gekomen (de 
jongere leerlingen kunnen foto‘s toevoegen). 

Afwerking
„Pictionary“
De leerkracht vertelt een leerling een woord (voertuig/ verkeersbord/ onder-
deel van een fiets/ straat/ plaats in een stad).  De leerling legt het woord uit 
door een tekening op het bord te maken. De andere leerlingen raden het 
woord. 

De leerlingen kunnen 
• de voordelen van het 

gebruik van verschil-
lende soorten vervo-
er

• zijn zich bewust van 
de omgeving.

Werkbladen, pot-
lood/pen

(De gebruikte me-
thode is leren met 
discussie, en is 
geschikt voor zo-
wel individueel als 
groepswerk, binnen 
30-40 minuten)


