Examen-app
Op weg naar je VVN Verkeersdiploma
Thuis
oefenen
voor het
examen

Oefenen voor het praktisch verkeersexamen is iets voor thuis.
Maar kinderen en ouders hebben soms wel wat aansporing nodig.
Een stok achter de deur. Daarom komt Veilig Verkeer Nederland met
een gloednieuwe examen-app. Met deze app is voorbereiden op
het examen leuk, laagdrempelig en worden ook de ouders betrokken.
Lees verder of ga direct op je mobiel naar examenapp.vvn.nl.

Een app om thuis te oefenen voor
het VVN praktisch Verkeersexamen
Het oefenen van het verkeer in de praktijk gebeurt in de meeste gevallen thuis. Ouders die
samen met hun zoon of dochter het verkeer in gaan. Echt kilometers maken. Daarom kunnen
ouders hun kind ook prima helpen bij de voorbereiding op het praktisch Verkeersexamen.

Deze app stimuleert dat kinderen thuis, met hun ouders,
gaan oefenen voor het praktisch Verkeersexamen. De app is
ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten, leerlingen en
ouders. Je start de app op je mobiel via examenapp.vvn.nl.
In vier weken tijd helpt de app kinderen op weg naar het
examen, door middel van filmpjes, opdrachten en tips. Het
resultaat: kinderen weten beter wat ze te wachten staat, ze
gaan (met hun ouders) oefenen en verschijnen zelfverzekerd
aan de start van het examen.

Wat wordt er van school verwacht?
De app is bedoeld voor thuis. Maar kinderen (en ouders)
hebben soms wat aansporing nodig. Als leerkracht
introduceer je de app in de klas en, bijvoorbeeld via Parro
of Whatsapp, bij ouders. Verder is het goed om regelmatig
aan de klas te vragen hoe het met onderdelen gaat die ze
die week moeten doorlopen. Bijvoorbeeld bij een wekelijks
klassengesprek of bij de verkeersles. Wat vonden ze ervan?
Hebben ze de doe-opdracht gedaan? Hoe ging dat?

Wie doet wat?

De leerkracht

De leerling

Ouders/verzorgers

• deelt de examen-app in de klas
en bij de ouders. De app is te
vinden op examenapp.vvn.nl.
• deelt de route van het praktisch
verkeersexamen en de
oefenkaart (op examen.vvn.nl/
oefenen) met de klas.
• Brengt de app regelmatig ter
sprake in de klas.

• doorloopt thuis de
onderdelen van de app, vanaf
vier weken voor het examen
• leert elke week over één of
meerdere verkeersthema’s,
aan de hand van filmpjes
met vragen en/of een
doe-opdracht.

• doen samen met hun
zoon of dochter de doe-
opdrachten. Er zijn drie
doe- opdrachten
in totaal.

examenapp.vvn.nl

Wat houdt de examen-app in?
• In de app neemt coach Daan de leerling
mee langs de belangrijkste onderdelen
voor het praktisch verkeersexamen.
• Er worden instructiefilmpjes getoond,
vragen gesteld en tips gegeven. Het voelt
aan als echte interactie met Daan in een
chatgesprek. De leerling beantwoordt
vragen van Daan en hij reageert interactief.
• De leerling kan opdrachten op een to-dolijst bewaren om ze later te doen.
• Er zijn drie doe-opdrachten om samen
met een ouder/verzorger te doen.
Zo oefenen kinderen dus online,
maar ook in de praktijk.

Hoi! Ik ben Daan
en ik heb superleuk
nieuws! Ik mag alle
kinderen coachen die
het praktisch Verkeers
examen gaan doen.
Ik heb er zin in!

4 weken voor het examen

3 weken voor het examen

2 weken voor het examen

Afslaan en voorsorteren
• Rechts afslaan
• Links afslaan
• Voorsorteren

Kruising en rotonde
• Gewone en voorrangskruising
• Voorrangsregels
• Rotonde

Inspecteer je fiets
• Fietscheck

Doe-opdracht 1
Bedenk samen met je vader of moeder een route naar een leuke plek.
Deze route gaan jullie samen fietsen.
Zorg ervoor dat je op de route vaak
links en rechts afslaat. Na afloop bespreek je samen hoe het ging.

Doe-opdracht 2
Fiets samen met je vader of moeder
naar een plek, waarbij je onderweg
gewone kruisingen en rotondes
tegenkomt. Fiets samen de route. Ben
je er? Bespreek samen hoe het ging.

1 week voor het examen

1 dag voor het examen

De route
• De route oefenen

Samenvatting
Kinderen moeten weten wat ze in deze
situaties moeten doen:

Doe-opdracht 3
Oefen samen met je vader of moeder
de examenroute. Fiets om de beurt
vooraan en geef elkaar tips en tops.

1
2
3
4

Naar links en naar rechts afslaan.
Voorsorteren.
Over een kruising fietsen.
Over een rotonde fietsen.

Zorg dat je de fietscheck gedaan
hebt, zodat jij én je fiets klaar zijn
voor het examen!

Bij een controlepost wordt gelet op:
• steek je goed je hand uit bij het afslaan?
• kijk je goed achterom voordat je
afslaat?
• kijk je goed naar links en rechts bij
het afslaan?
• en bij het oversteken?
• fiets je op de goede plaats?
• volg je de tekens van de verkeers
borden op?
• pas je de regels over voorrang en
voorgaan goed toe?
• stop je voor het rode verkeerslicht?

Vier het examen!
Hoera! Geslaagd! Het verkeersexamen is voor de kinderen een grote mijlpaal.
Als de kinderen geslaagd zijn, mag dat goed gevierd worden.

Het VVN verkeersdiploma
Neemt jouw school het examen digitaal af, dan wordt er op
basis van de namen in Basispoort een PDF gemaakt met
alle diploma’s. Zo kun je diploma’s makkelijk printen. Tip:
print de diploma’s in kleur en op extra dik papier voor een
officieel tintje. Je kunt de diploma’s ook plastificeren.
Maakt jouw school het examen uit de examenboekjes,
dan worden de verkeersdiploma’s meegeleverd. Extra
verkeersdiploma’s kun je bestellen via vvn.nl/webwinkel.
Voor de gedrukte diploma’s vind je op examen.vvn.nl een
handig invultemplate waarbij de achtergrond niet wordt
meegeprint.
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5 tips om de diploma-uitreiking
extra feestelijk te maken
Tip 1	Maak het diploma net wat officiëler: kalligrafeer de naam van
de leerling en rol het diploma op met een lint eromheen.
Tip 2	Vorm een erehaag op het schoolplein met de andere groepen.
Laat de geslaagde kinderen op de fiets een ererondje fietsen.
Tip 3	Maak foto’s van alle geslaagden en deel die in de klassenapp of
op de website van de school.
Tip 4	De diploma-uitreiking is een feestje! Voor een extra feestelijk
element kun je bloemzaadjesconfetti kopen. Ook leuk om de
schooltuin op te fleuren!
Tip 5	Op vvn.nl/webwinkel kun je kleine cadeautjes kopen voor de
kinderen die geslaagd zijn, zoals pennen of sleutelhangers.

Heeft jouw school een VVN Verkeersouder? Of is er een VVN afdeling
in jouw gemeente? Zij vinden het vast leuk om te helpen!
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