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Scholing + materialen 

 

Project in de groep 

 

 

Verkeer 

VVE 

IKK 

Team Verkeerseducatie 

 

Onze visie  
  
• Leren van en met elkaar 

• Eigenaarschap 

• Beïnvloeding gedrag 

• Doorgaande leerlijn kinderopvang school  

• Wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang)  

• Borging 

 

2 jaarlijks 
borgings-
gesprek 

Groen Licht! 

Project JONGleren in het Verkeer positief 
beoordeeld in de Toolkit 
Verkeerseducatie van CROW-KpVV! 
Het project heeft op 9 van de 10 stappen 
de hoogste waardering gekregen van het 
landelijke Kennisplatform verkeer en 
vervoer (CROW). Bekijk de beoordeling 
(2020) en de uitleg. 
  

 

Jaarlijks netwerk 
bijeenkomst 
Groen Licht! 

     Edux  Contacpersonen verkeer 
      Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout  Gerrie Compen (Gelderland) 
      076-524 55 00 g.compen@edux.nl  
      www.edux.nl                       Tonneke Font Freide (Brabant)   
                                                       t.fontfreide@edux.nl   
 

Jonge 

kind 

IKC 

Ouderactiviteit 

 

Keurmerk GROEN LICHT! =  Verkeersveiligheidsbeleid locatie + Verkeersactiviteiten + Verkeersveilige omgeving + Ouders betrekken 

Doel 1:  veilige en gezonde omgeving 

Doel 2:  bevorderen van persoonlijke  

               competentie 

Doel 3:  bevorderen van sociale  

               competentie 

Doel 4:  socialisatie door overdracht  

              normen en waarden 

https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/tools/toolkit/documenten/jongleren-in-het-verkeer?searchtext=jongleren&searchsort=startdate+desc%2c+date+desc%2c+_created+desc%3b&page=1&ap=%2fMobiliteit-en-Gedrag%2fTools%2fToolkit&parenturl=/Mobiliteit-en-Gedrag/Tools/Toolkit
https://www.crow.nl/getmedia/10e9b424-1c6d-4342-b895-b94aa2603102/20191220_Eindoordeel-JONGleren.pdf.aspx
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JONGLEREN IN HET VERKEER 

 
In de eerste levensjaren leren kinderen ongemerkt al heel veel. Kinderen die 
regelmatig met hun ouders het verkeer in gaan en van hen het goede voorbeeld 
krijgen, plukken daar op latere leeftijd de vruchten van.  “Jong beginnen met 
verkeersopvoeding” is dan ook de centrale boodschap van het project Jongleren 
in het verkeer. 
 
Professionele opvoeders kunnen hun bijdrage leveren door regelmatig met de 
kinderen te spelen en te praten over verkeer. Jongleren in het verkeer biedt 
hiervoor concrete handvatten.  
    
Programma    
JONGleren in het Verkeer bestaat uit: 

• Een scholingsbijeenkomst waarin 
achtergronden en materialen worden 
toegelicht en vervolgens  samen het 
project wordt voorbereid. 

• Hierna gaat het team met de kinderen 
aan de slag. Elke locatie ontvangt een 
materialenkist, waardoor kinderen spelenderwijs leren over het 
verkeer maar ook taal, motoriek, denkontwikkeling en sociaal 
emotionele ontwikkeling aandacht krijgen. 

• Tot slot verzorgt Edux in samenwerking met het team een 
ouderactiviteit, zodat ook ouders zich bewust zijn van hun rol. 

• De materialen mag de locatie houden, zodat het project jaarlijks 
herhaald kan worden.   

   
Samenvattend    
Met JONGleren in het Verkeer ontvangt men een gratis scholingsaanbod dat 
concrete tips, materialen en begeleiding biedt voor een breed aanbod en tevens 
aansluit bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals de vorming van Integrale kindcentra (IKC) en wet IKK. 

KEURMERK GROEN LICHT! 
 
Doel van het keurmerk GROEN LICHT! is het borgen van het project JONGleren en 
het stimuleren van veilig gedrag en een veilige omgeving voor jonge kinderen.  
Locaties die het keurmerk hebben behaald, laten zien dat ze structureel aandacht 
besteden aan verkeersveiligheid en verkeersopvoeding, zodat kinderen veilig het 
verkeer in kunnen. GROEN LICHT! locaties worden hierbij ondersteunt door de 
gemeente. 
Meer dan 150 kinderopvanglocaties in Noord-Brabant hebben inmiddels het 
keurmerk behaald! Ze hebben in hun (pedagogisch) beleid vastgelegd hoe ze 
aandacht besteden aan verkeersveiligheid en laten dit ook in de praktijk zien. 
 
Certificering 
Locaties die meedoen leggen tijdens het 
certificeringsjaar in een portfolio vast hoe ze aan 
verkeersopvoeding en -veiligheid werken. Ze worden 
hierbij begeleid door een adviseur van Edux. Men 
ontvangt tips en concrete voorbeelden om verkeer 
vorm te geven. Het jaar wordt afgesloten met een 
feestelijke uitreiking van het keurmerk door de gemeente. 
 
Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst 
Locaties die het GROEN LICHT! keurmerk hebben, mogen jaarlijks deelnemen aan 
een netwerkbijeenkomst waarin men tips en aanvullende materialen ontvangt 
met als gezamenlijk doel ‘samen sterk voor een verkeersveilige gemeente’! En als 
stimulans om verkeersactief te blijven met kwalitatief goed geborgde 
verkeersactiviteiten. 

 
Borgingsgesprek 
Na 2 jaar bezoekt een adviseur de locatie. Het behoud van het 
Groen Licht! is immers mensenwerk én maatwerk. Bijstelling 
van de verkeerskoers kan nodig zijn vanwege o.a. een 
wisseling in het team, een verhuizing naar een nieuwe 
omgeving. In het gesprek wordt aan de hand van het portfolio 
besproken hoe men werkt Ook worden concrete tips en een 
verkeerscadeau gegeven. Want goed gedrag mag beloond 
worden! 
Groen Licht! gecertificeerde kinderopvang = verkeersactieve kinderopvang! 

Provincie Noord-Brabant heeft de verkeersveiligheidsprojecten van Edux laten 
screenen. Een score van 4 (van de 5) sterren op gedragspotentie voor het project 
JONGleren in het Verkeer. En voor JONGleren + Groen Licht! een verwachte 
gedragspotentie van 4 sterren! Lees hier meer. 

https://edux.nl/_asset/_public/Visual-Verkeerseducatie-EDUX-INCL-TOELICHTING-Bijlage.pdf

