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Save the date!
Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt plaats op donderdag 4 april 2019. Het examen wordt  
dan op alle basisscholen gelijktijdig afgenomen. Voor het VVN praktisch Verkeersexamen geldt er 
geen landelijke datum. Dit praktijkexamen wordt op lokaalniveau georganiseerd.

Verkeer is leren veilig te anticiperen
 
We willen kinderen leren steeds de veiligste keuzes te maken onderweg, voor 
zichzelf en het overige verkeer. Niet alleen als fietser, maar ook als voetganger 
en als passagier in de auto, het OV en achterop de fiets. De ‘verkeerstaal’ leren, 
die bestaat uit tekens, borden en regels is één ding, maar anticiperen op het 
overige verkeer is minstens zo belangrijk. Soms heb jij voorrang, maar is het 
veiliger een andere keuze te maken. 

Belangrijk mijlpaal

Op de basisschool structureel wekelijks aandacht aan verkeerslessen besteden, 
zorgt ervoor dat kinderen blijven nadenken over verkeer en bewuster bezig zijn 
met hun verkeersgedrag. Hoe eerder kinderen verkeersveilig gedrag aanleren, 
hoe kleiner de kans op ongelukken.  

Hierbij is meedoen met het Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland, en 
het behalen van het verkeersdiploma, voor kinderen een belangrijke mijlpaal 
op weg naar zelfstandige verkeersdeelname. Ook ouders stellen het op prijs als 
de school meedoet en zij hun kinderen met een gerust gevoel aan het verkeer 
kunnen laten deelnemen. 

Theorie en praktijk

Het VVN theoretisch Verkeersexamen sluit volledig aan op de doorlopende 
leerlijn Verkeer en toetst de leerdoelen die zijn geformuleerd voor groep 7 en 8. 
Naast kennis, komen in het examen ook nadrukkelijk de domeinen ‘veiligheids
bewustzijn’, ‘vaardigheden’ en ‘houding’ aan de orde. Natuurlijk is praktijk
ervaring minstens zo belangrijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen 
toetsen we daarom of kinderen in het echte verkeer veilig gedrag vertonen. Bestellen

U kunt alle materialen voor het  
VVN theoretisch én praktisch  

Verkeersexamen vanaf nu bestellen. 
Ga hiervoor naar examen.vvn.nl/ 

bestellen en volg de stappen.  
Plaats uw bestelling tijdig, in ieder 
geval vóór maandag 10 december 
2018. Dan zorgen wij ervoor dat  

alles op tijd gereed en 
beschikbaar is.

donderdag

4 april

http://examen.vvn.nl/bestellen/
http://examen.vvn.nl/bestellen/
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Digitaal examen doen!

Na de geslaagde pilot met een digitaal theoretisch  
Verkeersexamen in 2018, biedt VVN in 2019 officieel de 
keuze tussen een digitale en gedrukte versie van het VVN  
theoretisch Verkeersexamen. Heeft u de keuze al gemaakt? 
De digitale versie biedt een aantal voordelen voor de  
kinderen, namelijk: 

• door het gebruik van korte filmpjes is het mogelijk meer 
realistische verkeerssituaties te toetsen;

• de kinderen zien maar één vraag tegelijk, wat zorgt voor 
meer focus, overzicht en rust. 

• kinderen kunnen de getoonde foto’s, filmpjes en teksten 
eenvoudig vergroten. Vooral voor slechtziende kinderen 
is deze toepassing erg fijn;

• voor kinderen die moeite hebben met lezen, kunnen de 
vragen worden voorgelezen. 

Hoe werkt het? 

De kinderen loggen eenvoudig in via hun Basispoort 
account en maken hier het theoretisch Verkeersexamen. 
Resultaten en uitslagen zijn direct zichtbaar voor u. Zo weet 
u als leerkracht meteen waar er nog ondersteuning nodig is 
en bespaart u tegelijkertijd veel nakijkwerk.

Vanzelfsprekend moet uw school voor het afnemen van  
het digitale Verkeersexamen wel de juiste middelen  
hebben, zoals voldoende laptops en/of tablets en kop
telefoons. Meer informatie over wat u als school nodig 
heeft, is te vinden op examen.vvn.nl/digitaal-theore-
tisch-verkeersexamen. Bij wijze van backup kunt u de 
examenboekjes als .pdf downloaden. 

VVN theoretisch Verkeersexamen
De leerlingen maken het VVN theoretisch Verkeersexamen individueel in de klas. Het examen is er in 
digitale en in gedrukte vorm en bestaat uit 25 vragen. De vragen gaan over het gedrag van kinderen 
wanneer zij als fietser, voetganger en als passagier aan het verkeer deelnemen. 

Schriftelijk VVN theoretisch Verkeersexamen
 
Voor scholen die het VVN theoretisch Verkeersexamen  
niet digitaal willen of kunnen afnemen, zijn er VVN Verkeers
examen boekjes verkrijgbaar. Steeds meer scholen wensen 
echter gebruik te maken van het digitale theoretische VVN 
Verkeersexamen. Deze trend zet zich volgens de resultaten 
van recent onderzoek voort, waardoor wij u adviseren om u 
voor te bereiden op het scenario dat het theoretische VVN 
Verkeersexamen enkel nog digitaal plaatsvindt. 

Handleiding voor de leerkracht

De handleiding voor het digitale VVN theoretisch  
Verkeersexamen is na bestelling gratis te downloaden  
via de website van het verkeersexamen. 

De handleiding voor het gedrukte VVN theoretisch Ver
keersexamen is te bestellen via examen.vvn.nl/bestellen.

En dan... het diploma!

Voor iedere leerling die slaagt, is er een verkeersdiploma.  
U kunt de verkeerdiploma’s gepersonaliseerd printen.  
Bij de schriftelijke verkeersexamens worden blanco diplo
ma’s meegeleverd.

93% van de  
ondervraagde  
deelnemers die  

vorig jaar deel namen 
aan de Pilot Digitaal 
Theoretisch Verkeers

examen kiest dit  
jaar weer voor  

digitaal!

http://examen.vvn.nl/digitaal-theoretisch-verkeersexamen
http://examen.vvn.nl/digitaal-theoretisch-verkeersexamen
http://examen.vvn.nl/bestellen
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VVN praktisch Verkeersexamen
Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt ook dit jaar weer lokaal georganiseerd. Wilt u weten wie de 
organisator van het examen is in uw gemeente, neem dan contact met ons op. Organiseert u zelf het 
VVN praktisch Verkeersexamen, lees dan snel verder! 

Handleiding voor organisatoren

Op examen.vvn.nl vindt u een complete handleiding voor 
het organiseren van het VVN praktisch Verkeersexamen.  
U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden; wij helpen u 
graag met tips van andere organisatoren en een checklist 
voor de organisatie. En uiteraard is het belangrijk dat het  
examen overal in Nederland vergelijkbaar is. In de hand
leiding vindt u daarom ook alle richtlijnen voor de organi
satie en uitvoering van het examen. 

Gebruik de controlepostapp! 

Met de controlepost app wordt de organisatie van het VVN 
praktisch Verkeersexamen nog makkelijker. U voert van 
tevoren de route en de namen van de kinderen in. Via de 
controlepost app beoordelen de appgebruikers de kin
deren. Alle scores worden automatisch bij elkaar opgeteld, 
waardoor de uitslag snel bekend is. Bovendien is met dit 
systeem de privacy van de kinderen gewaarborgd. De app 
is gratis te gebruiken voor alle organisatoren van het VVN 
praktisch Verkeersexamen.  

Uitleg over deze app vindt u op examen.vvn.nl/controle-
post-app. Enthousiast en nog geen inloggegevens voor de 
app? Vraag de inloggegevens aan door een email te sturen  
naar verkeersexamen@vvn.nl.

Gratis verzekering
 
De verzekering van kinderen die meedoen aan het VVN 
praktisch Verkeersexamen en voor de vrijwilligers die daar 
bij betrokken zijn, is gratis. Via vvn.nl/webwinkel kunt u  
het aantal kinderen en vrijwilligers voor de verzekering  
aan ons doorgeven. 

Samen is wel zo leuk!

Bent u nieuw als organisator? Neem dan contact met  
ons op. Wij helpen u graag op weg en kunnen u in contact  
brengen met VVN Verkeersouders en andere vrijwilligers  
bij u in de buurt. 

Materialen
 
Wilt u het VVN praktisch Verkeersexamen dit jaar goed en 
leuk aankleden? Kijk dan zeker in onze webshop. Daar vindt 
u hesjes, handige routeborden, presentjes voor geslaagde 
leerlingen en ook leuke beach flags voor de aankleding van 
de start en finishlijn. Bestel alvast de materialen die u graag 
ontvangt via vvn.nl/webwinkel. 

Als kinderen  
veilig over straat 

gaan, gaat  
iedereen veilig 

over straat. 

http://examen.vvn.nl/controlepost-app
http://examen.vvn.nl/controlepost-app
mailto:verkeersexamen%40vvn.nl?subject=
http://vvn.nl/webwinkel
http://vvn.nl/webwinkel
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Een goede voorbereiding…

VVN Verkeersmethode

Met de VVN Verkeersmethode heeft uw school de garantie 
van kwalitatief en actueel lesmateriaal voor groep 1 tot en 
met 8. De lessen worden jaarlijks nieuw ontwikkeld en spe
len daarom direct in op de actualiteit. Met onze verkeers
bladen en het digitale lesmateriaal kunt u uw leerlingen op 
een slimme manier uitdagen waardoor u zelf tijd bespaart. 
Dit kan bijvoorbeeld ook met de situatiebouwer, waarmee 
u heel eenvoudig de plaatselijke situatie op het digibord 
toont en waardoor leerlingen werken met herkenbare ver
keerssituaties die in hun eigen omgeving voorkomen. Het 
lesmateriaal binnen de VVN Verkeersmethode sluit volledig 
aan op het VVN Verkeersexamen en staat in Basispoort al 
voor u klaar. Lees meer op vvn.nl/verkeersmethode.

Oefenen voor het examen 

Op de website examen.vvn.nl staan tips voor de kinde
ren en hun ouders om zich voor te bereiden op het VVN 
Verkeersexamen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld online 
oefenexamens maken en krijgen direct feedback op de 
antwoorden die ze geven. Zo wennen de kinderen vast aan 
het echte (digitale) VVN Verkeersexamen. Ook is daar een 
overzicht beschikbaar van verkeersbegrippen, afspraken en 
de verkeersborden die ze moeten kennen voor het examen. 
Vanaf februari 2019 staat er ook dit jaar weer een leuke ver
keersexamen quiz klaar voor thuis en in de klas.

Het vernieuwde boekje ‘Zo zit dat met het verkeer’ is een handig naslagwerk voor de leerlingen. 
Samen met de ‘Verkeers bordenposter’ en de ‘Wie gaat voor-poster’ hebt u leuke leer middelen om  
in de klas te oefenen met de verkeersregels. Deze artikelen zijn te bestellen via vvn.nl/webwinkel. 

http://vvn.nl/verkeersmethode
http://examen.vvn.nl
http://vvn.nl/webwinkel
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Bestelinformatie

VVN theoretisch verkeersexamen prijs VVN praktisch Verkeersexamen prijs

Licentie digitaal verkeersexamen € 3,40 Spandoek 400x80 (per stuk) € 37,50

Examenboekjes gedrukt 2018 inclusief verkeersdiploma’s € 3,85 Veiligheidshesjes met rugnummers (set van 25) € 120,00

Handleiding VVN theoretisch Verkeersexamen € 4,70 Routeborden metaal (set à 10 borden) € 159,00

Extra materialen VVN theoretisch Verkeersexamen Fietscontrole-set (100 kaarten en 100 stickers) € 15,00

Sleutelhanger ‘Fiets’ (set à 10 stuks) € 12,50 Hesje voor controlepost (per stuk) € 5,50

Verkeersbordenposter (set à 5 stuks) € 16,00 Beachflag (inclusief tas en voet) € 125,00

Wie gaat voor-poster (set á 5 stuks) € 16,00 Verzekering leerlingen en vrijwilligers € 0,00

Nieuw: Boekje ‘Zo zit dat met het verkeer’ (set à 5 stuks)  € 25,00 PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW VOOR ZOVER VAN TOEPASSING

Spiekpennen (set à 10 stuks) € 8,00

Plaats uw bestelling tijdig, in ieder geval vóór maandag 10 december 2018, via examen.vvn.nl/ 
bestellen. Het bestellen gaat eenvoudig met het VVN-account waarmee u ook de aantallen voor  
VVN verkeersmethode opgeeft. Heeft u nog geen VVN-account, dan kunt u dit aanvragen via  
examen.vvn.nl/bestellen. U geeft de aantallen door en maakt een keuze voor het digitale of  
schriftelijke VVN theoretisch Verkeersexamen. 

Bestelling via afdeling 
of gemeente gaat nu 

direct via school

Het bestelproces van het 
VVN Verkeersexamen verloopt  
dit jaar anders. Scholen die het  

VVN theo retisch Verkeers examen  
digitaal afnemen, bestellen  
het verkeerexamen zelf via  
examen.vvn.nl/bestellen. 

De bestelde licenties  
voor het VVN theoretisch Verkeers

examen koppelt VVN vervolgens 
aan uw basispoortaccount. Stem 
dus af met de plaatselijke organi
satie wie de bestelling plaatst om 

dubbele orders te voorkomen.  
In verband met subsidies kan  
er een afwijkend factuuradres  

worden opgeven bij  
de bestelling. 

Veilig Verkeer 

Nederland 

088 524 88 00 
verkoop@vvn.nl
examen.vvn.nl

 
 

 

http://examen.vvn.nl/bestellen
http://examen.vvn.nl/bestellen
http://examen.vvn.nl/bestellen
http://examen.vvn.nl/bestellen
mailto:verkoop%40vvn.nl?subject=
http://examen.vvn.nl

