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Samenvatting 

Een kwantitatief onderzoek onder deelnemers van groep vier in het basisonderwijs, in 

opdracht van de ontwikkelaar van de Bokabox. In dit onderzoek worden er twee methodes 

vergeleken die beogen om verkeersborden zo goed mogelijk aan te leren in het 

basisonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar de effectiviteit van rote learning en meaningful 

learning (Novak, 2011). Is het ouderwets stampen of het leren in een contextrijke situatie 

effectiever voor het onthouden van de verkeerstborden? De leerlingen hebben ofwel van de 

methode Klaar…over ofwel van de methode Bokabox een lessenserie gevolgd. Zowel 

voorafgaand aan de lessenserie als afsluitend is eenzelfde test afgenomen. Uit de resultaten 

blijkt dat beiden methodes een positief effect hebben op de kennis van verkeersborden bij de 

participanten. De groepen die de Bokabox gebruikten, hadden daarbij een hoger gemiddelde, 

dan de groepen die werkten met Klaar…over.  Rekening moet daarbij gehouden worden met 

de tijdspanning die voor dit onderzoek gebruikt is en het aantal deelnemers.  

Kernwoorden: verkeersonderwijs, verkeersmethodes, verkeersborden,  

rote learning, meaningful learning 
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Introductie 

Sinds verkeersonderwijs door het Ministerie van Onderwijs is opgenomen in de 

kerndoelen is het een verplicht onderdeel op de Nederlandse basisscholen. In de beschrijving 

van deze vastgestelde doelen voor het basisonderwijs is er in kerndoel 35 een leerlijn te 

vinden die zich toespitst op de voorgeschreven onderdelen van verkeerseducatie (SLO, 2006). 

Hierin ligt het zwaartepunt op het inzetten van verkeerseducatie in de hogere groepen van het 

basisonderwijs, de groepen 5 tot en met 8. In 2006 werd er door het Cito een peiling gedaan, 

waaraan de jaargroepen 3 tot en met 8 deelnamen. Uit dat onderzoek bleek dat  het percentage 

van de leerkrachten dat wekelijks verkeersles geeft toeneemt van 43% in groep 3 tot 85% in 

groep 7, om vervolgens weer terug te vallen naar 45% in groep 8 (Schoot, 2006). Verder blijkt 

dat 70% van de leerkrachten in de groepen 3 en 4 een verkeersmethode gebruikt en dat dit 

percentage in hogere groepen afneemt (Schoot, 2006). Volgens dit onderzoek zijn de meest 

gebruikte verkeersmethodes Wijzer door het verkeer en Klaar…over (Schoot, 2006).  

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de ontwikkelaar van de 

verkeersmethode Bokabox, Annet Kooijman. De Bokabox zal worden vergeleken met de 

verkeersmethode Klaar…over. De keuze voor Klaar…over is gemaakt op basis van het aantal 

Nederlandse basisscholen dat hier gebruik van maakt en de wens van de opdrachtgever. Het 

onderzoek zal zich daarbij gaan richten op het memoriseren van verkeersborden. Daarbij 

gebruikt Klaar…over, meaningful learning als de manier van aanleren. Deze visie op leren 

staat tegenover de methode van aanleren van de Bokabox: rote learning. 

Door de ontwikkelaar van de Bokabox  wordt beweerd dat memoriseren van 

verkeersborden met de Bokabox sneller gaat dan bij een andere methode. In dit onderzoek 

zullen beiden methodes worden vergeleken om te bekijken of deze bewering klopt. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van rote learning en meaningful 

learning (Novak, 2011) Er is op dit gebied echter nog geen onderzoek gedaan naar deze twee 

verschillende stromingen binnen het leren in combinatie met het vak verkeer en dan speciaal 

in memoriseren van verkeersborden. Het onderzoek geeft nieuwe inzichten in het gebruik van 

deze termen voor het verkeersonderwijs.   

Het kennisdomein ‘Verkeersborden’ 

Kennis van verkeersborden is het best aan te duiden als feitenkennis. In de literatuur 

wordt dit ook wel beschreven als verklarende kennis (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2013).  

Een geleerd feit als onderdeel van de kennis van een persoon staat niet los, maar is in 

het geheugen verbonden met weer heel veel andere aparte feiten. Zo’n abstracte 
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kennisstructuur noemt men wel een mentaal model (Merriënboer & Kirschner, 2013) of een 

schema (Gagné, Yekovich, & Yekovich, 1993). De analyse van zo’n mentaal model van 

verklarende kennis, leidt tot een conceptueel domein model (Merriënboer & Kirschner, 2013). 

Door zo’n domein model kan de organisatie en structuur van de leerstof zichtbaar worden 

gemaakt voor deelnemers. Op deze manier zullen ze de stof beter leren en onthouden. 

(Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2013). In figuur 1 is te zien hoe de informatie binnen het 

domeinmodel verkeersborden is georganiseerd in de verschillende categorieën basisborden. 

 

 

Figuur 1. Conceptueel domeinmodel waarin verbindingen worden gelegd binnen de betekenis 

van verschillende verkeersborden. 

 

De vraag is hoe deze verklarende feitenkennis, volgens de literatuur, het meest 

efficiënt door de deelnemers kan worden geleerd. Het opslaan van kennis op het 

langetermijngeheugen wordt ook wel gezien als het doel van het onderwijs (Woolfolk, 

Hughes, & Walkup, 2013)  Er wordt gesproken van het langetermijngeheugen, als de lerende 

zich na 24 uur kennis nog steeds kan herinneren (Brenner & Owen, 2012). In het vervolg van 

het theoretisch kader vergelijken we twee manieren van leren met elkaar:  Onthouden 

deelnemers kennis het meest efficiënt via meaningful learning of via rote learning? 

Meaningful learning 

Volgens Mayer (2002) zijn de twee belangrijkste doelen binnen het onderwijs het 

onthouden van kennis en de transfer van die kennis. Hoewel het onthouden van kennis 

volbracht is als een leerling zich de kennis op een later tijdstip kan herinneren, gaat de transfer 

van kennis verder en beslaat dit de gehele taxonomie van Bloom (Anderson, Krathwohl, 

Airasian, Cruikshank, Mayer, & Pintrich, 2001). Transfer gaat zowel over het vermogen om 

kennis te onthouden, als om het te begrijpen, toe te passen, te analyseren, te evalueren en met 

behulp van de kennis ook weer verder te creëren (Mayer, 2002).  
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Meaningful learning kenmerkt zich als een leerproces, dat resulteert in zowel het 

onthouden van informatie als in de transfer van de nieuwe kennis. Deze manier van leren is te 

definiëren als een proces waarbij de lerende er naar streeft nieuwe kennis te integreren met al 

bestaande kennis in het langetermijngeheugen (Novak, 2011). Het is daarbij belangrijk dat de 

lerende actief, constructief, coöperatief en doelgericht bezig is met de leerstof binnen 

authentieke taken (Jonassen & Strobel, 2006). 

Als er aan deze volwaarden wordt voldaan kan er elaboratie plaatsvinden. Bij 

elaboratie wordt er betekenis gegeven aan nieuwe informatie, door deze te koppelen aan al 

bestaande kennis. Hoe meer de leerling nieuwe informatie elaboreert, hoe meer de leerling 

zich de nieuwe informatie eigen kan maken en hoe minder oppervlakkig zijn of haar kennis 

wordt (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2013). Doordat men tegelijkertijd de al bestaande 

kennis aan steeds weer nieuwe informatie koppelt, ontstaan er steeds meer nieuwe routes om 

het stukje bestaande kennis te bereiken. Zo wordt het steeds gemakkelijker om de kennis te 

herinneren (Schunk, 2004).  

Rote Learning 

Rote learning is een vorm van leren die gekenmerkt wordt door herhaling. Bij deze 

manier van leren staat de eerste categorie van de taxonomie van Bloom (Anderson, 

Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, & Pintrich, 2001) centraal: onthouden (Mayer, 

2002).  

Als bij rote learning de leerling kennis via de herhaling tot zich neemt wordt deze kennis 

allereerst opgeslagen op het werkgeheugen. Het werkgeheugen is te vergelijken met een 

tijdelijke opslagplaats. Zodra de lerende zijn aandacht bij het te onthouden feit houdt, blijft hij 

of zij het onthouden. Zodra hij of zij echter de aandacht op iets anders richt, wordt het tijdelijk 

te onthouden feit, naarmate de tijd vordert, steeds lastiger terug te halen. Uiteindelijk is de 

lerende het feit dan vergeten (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2013). Door herhaalde oefening 

zal de hoeveelheid informatie en de tijd dat de informatie wordt onthouden toenemen. Daaruit 

volgt dat de herhaalde oefening de te onthouden informatie uiteindelijk zal transformeren van 

het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen (Khosravizadeh & Gerami, 2011). 

Meaningful Learning versus Rote learning 

Rote Learning wordt in de literatuur over het algemeen gezien als een minder 

effectieve manier van leren dan meaningful learning (Mayer, 2002; Fardanesh, 2002; Novak, 

2011;) Zo is er bij rote learning een grotere kans op het vergeten van nieuwe informatie, 

naarmate de tijd vordert (Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2013). Informatie is verder niet in 
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een authentieke leersituatie geplaatst en er vindt geen elaboratie plaats. Beide factoren die het 

opnemen en terughalen binnen het lange-termijn geheugen zouden bevorderen (Woolfolk, 

Hughes, & Walkup, 2013), ontbreken bij rote learning. Door elaboratie en door de 

verkeersborden te leren in een authentieke context krijgt de leerstof verder betekenis voor de 

deelnemers. Als stof niet betekenisvol is, blijkt dat de leerling in mindere mate intrinsiek is 

gemotiveerd, waardoor de kennis  minder goed wordt opgenomen (Murphy & Alexander, 

2000). Door het herhalen van leerstof zullen de deelnemers de informatie uiteindelijk wel 

onthouden, maar vindt er geen transfer plaats (Mayer, 2002). Op het eerste gezicht lijkt het 

dus niet aannemelijk dat de deelnemers informatie effectiever zullen onthouden door middel 

van rote learning.  

Hoewel Mayer (2002), duidt op het ontbreken van transfer bij rote learning, is het de 

vraag wat het belang is van die transfer voor het leren van de betekenis van verkeersborden. 

Er zou gesteld kunnen worden, dat het bij verklarende kennis vooral draait om het onthouden 

van kennis en dat de hogere categorieën van de taxonomie van Bloomberg (Anderson, 

Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, & Pintrich, 2001) minder relevant zijn.  

Van Merriënboer en Kirshner (2013) stellen dat deelnemers kunnen leren voor twee 

verschillende soorten taken: niet-routinematige taken en routinematige taken. Bij de eerste 

categorie gaat het om complexe cognitieve vaardigheden, die nooit helemaal een ‘routine’ 

zullen worden. Om zulke vaardigheden te leren is het van belang dat de leerling met behulp 

van verschillende informatie, modellen en aanpakken, een algemeen schema of mentaal 

model construeert en daardoor in een grote variëteit van situaties,op de juiste manier kan 

reageren.  Bij de tweede categorie: routinematige taken, gaat het niet om complexe cognitieve 

vaardigheden, maar om taken waarbij de lerende een hoge mate van automatiseren dient te 

bereiken (Merriënboer & Kirschner, 2013). Het leren van verkeersborden zou je kunnen 

aanwijzen als een routinematige taak. Het kennen van  de betekenis van de borden is immers 

verklarende kennis/feitenkennis en geen complexe cognitieve vaardigheid. Of een rond 

verkeersbord met een rode rand nu voor een klein steegje staat in een dorp of bij een drukke 

driebaansweg midden in de stad, de regel blijft hetzelfde. Bij een routinematige taak moeten 

de deelnemers specifieke cognitieve regels ontwikkelen die vaststaande acties uitlokken, 

onder bepaalde condities. Om dit te bereiken is volgens Van Merriënboer & Kirshner (2013) 

herhaling nodig om de regels ten volle te automatiseren. Hoewel rote learning minder 

effectief lijkt te zijn vergeleken met meaningful learning als het gaat om het leren van 

complexe cognitieve vaardigheden, lijkt het zo te zijn dat rote learning een effectieve 
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strategie zou kunnen zijn als het gaat om het leren van stampwerk, als bijvoorbeeld tafels en 

de betekenissen van woorden (Driscoll, 2005).  

Praktijk van lesmethodes 

Beide gebruikte verkeersmethodes, Klaar…over en Bokabox werken vanuit dezelfde 

kennis en structuur van basisborden binnen het conceptuele domeinmodel ‘Betekenis van 

verkeersborden’ (zie figuur 1). Echter leren ze deze kennis op een verschillende manier aan. 

Klaar…over kiest daarin voor meaningful learning. De voorwaarden voor meaningful 

learning (Jonassen & Strobel, 2006), zijn dan ook terug te zien in hun lessen. Zo werkt 

Klaar…over vanuit authentieke leersituaties; met filmpjes, foto’s en tekeningen uit het 

perspectief van het kind in de dagelijkse praktijk in het verkeer (Noordhoff , 2011). Door op 

deze manier dicht bij de belevingswereld van het kind te blijven en door interactieve 

instructie, probeert de methode de participanten actief te laten leren. Ook worden er vragen 

gesteld aan de participanten over hun eigen ervaringen in het verkeer en proberen ze zo de al 

aanwezige kennis te activeren en te koppelen aan de nieuwe kennis die wordt aangeboden in 

de les. Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en de lerende krijgt de kans 

zijn of haar mening en ervaring te toetsen aan de ervaringen van andere deelnemers. Ten 

slotte werkt de methode elke les doelgericht aan bepaalde verkeersregels en doelen. 

De Bokabox slaat een andere weg in: de weg van rote learning. Een verschil is meteen 

al te zien aan het uiterlijk van de methode. De Bokabox kiest er voor om de borden juist uit de 

authentieke leersituatie te halen en ‘kaal’ aan te bieden (figuur 2).  Dat hier wordt gewerkt 

met rote learning wordt nog verder duidelijk als gekeken wordt naar de manier van instructie, 

waarmee de betekenis van borden wordt aangeleerd. Ook de Bokabox start met deze instructie 

vanuit dezelfde structuur van de basisborden (figuur 1), maar kiest er vervolgens voor om 

deze structuur door herhaling te automatiseren. Tijdens een interview met de ontwikkelaar 

van de Bokabox werd het leren van de betekenis van verkeersborden, vergeleken met het 

stampen van tafels (Kooijman, 2013). De methode claimt dat door de basisborden te 

automatiseren, de leerlingen de borden in combinatie met de pictogrammen als het ware 

kunnen ‘lezen’. Vervolgens worden ook de afzonderlijke bordbetekenissen bij de leerlingen 

geautomatiseerd.  

 



8 
 

 

Figuur 2. Een overzichtsfoto van de Bokabox. Deze methode haalt de borden bij het aanleren 

uit zijn context. 

Vraagstelling 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat beide methoden een verschillende 

benadering hebben van het aanleren van verkeersborden. Daarbij maakt de Bokabox gebruik 

van rote learning, terwijl Klaar… over de manier van meaningful learning prefereert. Het 

onderzoek zal uitzoeken welke manier van leren ervoor zorgt dat de deelnemers de 

verkeersborden effectiever memoriseren. Met deze theoretische basis zal worden getest welke 

van de bovengenoemde methodes, Bokabox en Klaar…over, deelnemers het snelst de 

verkeersborden aanleert. Daarom luidt de onderzoeksvraag: Is er een verschil in de 

effectiviteit tussen de verkeersmethode Bokabox en de verkeersmethode ‘Klaar…over!’ in het 

aanleren van de betekenis van verkeersborden bij participanten uit groep 4? 

Verwachtingen 

Volgens Jonassen & Strobel (2006) is het bij het aanleren van feitenkennis belangrijk 

dat de lerende actief, constructief, coöperatief en doelgericht bezig is met de leerstof binnen 

authentieke taken. Deze theorie komt overeen met de lessen die gegeven worden bij de 

methode Klaar.. over. Echter het aanleren van verkeerborden kan ook gezien worden als een 

routinematige taak (Merriënboer & Kirschner, 2013) waarbij de betekenis van de borden 

geautomatiseerd moet worden. De Bokabox is ontwikkeld met dit uitgangspunt als 

achterliggende gedachte. Zowel de gezochte literatuur als de opdrachtgeefster lopen dus 

uiteen over de verwachtingen. 

Methode 

Deelnemers 

In de tussendoelen Verkeer van de SLO (SLO, 2006), wordt aangeraden de 

verkeersborden aan te leren vanaf groep 5. Dit betekent dat participanten in groep 4 over een 
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zeer beperkte kennis van verkeersborden beschikken en dat gegeven is de reden geweest voor 

de keuze om groepen 4 te laten deelnemen aan dit onderzoek. Om te voorkomen dat 

deelnemers van een bepaalde groep 4 toch een betere kennis hebben van verkeersborden 

doordat zij (on)bewust iets mee hebben gekregen van verkeersbordenlessen van groep 5, is er 

besloten combinatiegroepen uit te sluiten van dit onderzoek. 

Voor het onderzoek werden een aantal scholen benaderd, waarvan er uiteindelijk vier 

scholen hun deelname aan dit onderzoek toezegde. Deze vijf scholen stelden zes groepen en 

hun leerkrachten ter beschikking om de data te kunnen verzamelen. Dit komt neer op 143 

participanten waarvan er 74 participanten met de Bokabox zouden werken en 69 deelnemers 

met Klaar…over. Na het wegvallen van één groep in de conditie Bokabox, bleven er 115 

participanten over in de leeftijd van 7-9 jaar (M = 7,6), waarvan er 46 in de conditie Bokabox 

opereerden en 69 in conditie Klaar…over. Van deze participanten waren er 44 jongen en 71 

meisje. 

Procedure  

Design  

Dit onderzoek was een quasi-experiment waarin twee verschillende condities met 

elkaar werden vergeleken; een groep participanten die een  lessenserie met de methode 

Bokabox ontving en een groep die een lessenserie met de methode Klaar…over kreeg. Twee 

klassen met daarin 45 participanten kregen participeerden in de eerste conditie; drie klassen 

met daarin 69 participanten kregen de tweede conditie aangereikt.   

Experimentele interventie 

Tussen eind april en begin mei werden er op alle scholen twee lessen en een 

zelfstandige verwerkingsopdracht uitgevoerd. Beide lessenseries bestreken ongeveer 80 

minuten. 

De leerkrachten die de lessen met de Bokabox gaven, begonnen beide lessen met een 

inleiding van vijf minuten waarin er vooruit werd geblikt op de komende inhoud en terug 

werd gekeken naar de reeds behandelde leerstof. Hierop volgde de kern van de les, die twintig 

minuten duurde. Hierin werd met behulp van de Bokabox borden op de standaard voor in de 

klas verteld over de betekenis en toepassing van de borden. Hierna volgde er een korte 

afsluiting van vijf minuten waarin werd teruggeblikt naar de behandelde borden en hun 

betekenis. In de tijd tussen twee lessen door was er een zelfstandige verwerkingsopdracht 
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beschikbaar. Voor de Bokabox was dit een opdracht in tweetallen, waarbij de één een bepaald 

bord inclusief onderbord op de standaard zette, waarna het andere kind de betekenis raadde.  

De inhoud van de Klaar…over lessenserie is geconstrueerd vanuit de bestaande 

methode. De inhouden en werkbladen zijn samengesteld vanuit verschillende lessen uit 

Klaar…over. Evenals bij de lessenserie met de Bokabox, bestaat deze lessenserie uit een 

inleiding, kern en afsluiting. Verschillend is dat er bij deze lessenserie wordt gewerkt met 

lesstof die wordt aangeboden via het digibord. De zelfstandige verwerkingsopdracht is een 

opdracht in de vorm van een werkblad.  

Instrumenten 

Om vooruitgang van kennis op het gebied van verkeersborden te meten is er in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van een pretest en een posttest. De pretest werd gebruikt om een 

nulmeting te maken, de posttest zou de verandering in kennis van de deelnemers meten. Om 

deze reden werd er voor beide testmomenten gebruik gemaakt van dezelfde test, ontworpen 

door de onderzoekers. Deze test bestond uit twintig meerkeuze items waarvan de inhoud is 

aangepast aan de inhouden van beide methoden die in dit onderzoek worden gebruikt. Dit 

vertaalt zich in tien meerkeuze items die gebruik maken van een icoon van een verkeersbord, 

in de lijn van de Bokabox, om vervolgens vier mogelijke betekenissen te geven waarvan de 

deelnemers de goed moeten omcirkelen. Deze items worden afgewisseld met tien items in het 

teken van het realistisch leren dat gebruikt wordt in de methode Klaar…over. Deze items 

geven de deelnemers een foto van een verkeersituatie, om de deelnemers dan wederom te 

vragen om het bord dat op de foto voorkomt te herkennen in de vier keuzeantwoorden. De test 

werd door de leerkrachten afgenomen met behulp van een diavoorstelling waarop de foto’s en 

vraag werden getoond, waarna de deelnemers op hun eigen antwoordformulier het juiste 

antwoord omcirkelden. De betrouwbaarheid van de test werd gemeten met Cronbach’s alpha. 

Deze kwam uit op een score van 0.62, wat te kwalificeren is als een voldoende voor 

beslissingen op groepsniveau. Deze score kwam tot stand na het verwijderen van vraag 5 en 

vraag 17 uit de verkeerstest, welke beide door een heel klein aantal respondenten goed werd 

gemaakt en dus niet representatief is voor het construct dat wordt gemeten. 

Om de data te analyseren werd de analysetechniek ANCOVA gebruikt. Deze 

ANCOVA bestond uit één factor. De factor bestaat uit twee aspecten in vorm van beide 

methodes; Bokabox en Klaar…over. De goede antwoorden op de pretest en de posttest zijn 

ingevoerd per leerling, evenals de methode die zij gebruikt hebben. De variabele zijn opgevat 

op een ratio meetniveau. Daarna is de ANCOVA uitgevoerd met als afhankelijke variabele 
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het aantal goede antwoorden op de natoets, als onafhankelijke variabele de methode en het 

aantal goede antwoorden op de pretest als covariaat. 

Resultaten 

Aan dit onderzoek deden 115 participanten mee. In de conditie van de Bokabox lag het 

aantal goede antwoorden op de pretest tussen 3 en 12 (M = 6.71, SD = 2.15) en op de pretest 

tussen de 6 en 18 (M = 12.20, SD = 4.02). Voor de methode Klaar…over lag het aantal goede 

antwoorden op de pretest tussen 1 en 18 (M = 9.59, SD = 3.41), en op de posttest tussen 4 – 

18 (M = 11.35, SD = 3.15). Een t-test voor onafhankelijke groepen gaf voor de pretest een 

significant resultaat, t(112) = -5.05, p < .001, en voor de posttest een niet significant resultaat, 

t(112) = 1.17, p = .257. 

De ANCOVA analysetechniek is gebruikt om antwoord te krijgen op de vraag of de 

methode Bokabox verkeersborden daadwerkelijk effectiever aanleert dan de methode 

Klaar…over. Om de ANCOVA te mogen uitvoeren moeten er aan een aantal assumpties 

worden voldaan. 

 

 

Figuur 3. Spreidingsdiagram voor het aantal goede antwoorden op de pretest en de postest 

met onderscheiding van methode Bokabox of Klaar…over.                                  
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 Eén van deze  assumpties is dat in beide testgroepen de regressie op de pretest gelijk 

is. Dit is te zien in figuur 3. Deze homogene regressie wordt gemeten door het interactie-

effect te meten tussen de pretest en de posttest. Dit interactie-effect bleek niet significant, F(1, 

110) = .03, p = .867, wat betekent dat er wordt voldaan aan de assumptie van homogene 

regressie. Het is dus mogelijk een algemene uitspraak te doen over het  tussen de Bokabox en 

Klaar…over. Uit de output was af te lezen dat er een significant effect is van de methode 

(Bokabox of Klaar. ..over) op het resultaat op de posttest, gecorrigeerd voor de resultaten op 

de pretest,  F(1, 111) = 10.68,  p < .001. 

 

Tabel 2  

Gemiddelden zonder toevoeging van covariaat 

Methode n M SD 

Bokabox 45 12.20 4.02 

Klaar…over 69 11.56 3.52 

 

Uit tabel 2 valt op te maken dat er verschil is tussen beide methodes als gekeken wordt 

naar de gemiddelde resultaten op de posttest, zonder dat er rekening is gehouden met het 

effect van de pretest (covariaat). 

 

Tabel 3  

Gemiddelden gecorrigeerd voor covariaat 

Methode n M SD 

Bokabox 45 13.12 0.54 

Klaar…over 69 10.76 0.43 

 

In tabel 3 is te zien dat het verschil op de gemiddelde resultaten van de posttest tussen 

Bokabox en Klaar…over groter wordt wanneer er rekening wordt gehouden met de pretest. 

Ook de standaardafwijking blijkt kleiner te worden wanneer er wordt gecorrigeerd voor de 

covariaat. 

Discussie 

Uit de resultaten blijkt dat beiden methodes een positief effect hebben op de kennis 

van verkeersborden bij participanten. Zowel bij Klaar…over als bij Bokabox nam de kennis 
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van de deelnemers toe. Het effect van de methodes op de kennis bleek significant te zijn. De 

groepen die de Bokabox gebruikten, hadden daarbij een hoger gemiddelde, dan de groepen die 

werkten met Klaar…over.   

            De hypothese van dit onderzoek was dat de participanten de betekenissen van 

verkeersborden efficiënter zouden onthouden met de methode Bokabox. Na het corrigeren van 

de resultaten van de participanten op de  post-test door hun resultaten op de pre-test, bleek dit 

inderdaad het geval te zijn. Het gemiddelde van de deelnemers die de Bokabox hebben 

gevolgd steeg nog verder, terwijl het gemiddelde van Klaar…over daalde. Hieruit blijkt dat de 

kennis van de respondenten die leerden volgens de methode van de Bokabox effectiever is 

toegenomen.  

           Dit komt overeen met de bevindingen van Van Merriënboer en Kirschner (2013) dat 

bij taken waarbij een hoge mate van routine nodig is, herhaling en dus rote learning, de 

sleutel is tot automatisering van kennis.  

Bij de resultaten van dit onderzoek kunnen verschillende kanttekeningen geplaatst 

worden. De toets is afgenomen in groep vier van het basisonderwijs. In de kerndoelen staat 

beschreven dat deelnemers pas vanaf groep 5 de verkeersborden aan hoeven te leren. Dit was 

een bewuste keuze hierdoor werd gehoopt dat de deelnemers weinig tot geen voorkennis 

hadden. Men zou zich kunnen afvragen in hoeverre deze leeftijdscategorie al geschikt is om 

verkeersborden aan te leren. Uit de praktijk blijkt dat de deelnemers nog weinig in aanraking 

zijn geweest met de verschillende verkeersborden. Bijvoorbeeld doordat deelnemers nog niet 

veel zelfstandig fietsen. Daarnaast bestond de toets uit twintig meerkeuze vragen, waardoor 

de deelnemers veel zelfstandig moesten lezen. Door de leerkrachten van de groepen werd 

aangegeven dat het voor de deelnemers lastig is om in een hoog tempo grote stukken tekst te 

lezen. Het niveau van de toets werd door de stukken tekst onbedoeld hoger en afgevraagd 

moet worden of de kennis van verkeersborden gemeten werd of dat tekstbegrip gemeten werd.  

Bij de methode Bokabox zijn lessen ontworpen aan de hand van de korte handleiding 

bij de methode. Men kan zich afvragen in hoeverre deze lessen representatief zijn voor de 

methode en in hoeverre de ervaringen en meningen van de onderzoekers erin verwerkt zijn. 

Buiten het ontwerp van de lessen zelf is er ook geen toezicht geweest bij de uitvoering van de 

lessen. Leerkrachten hebben de lessen zelfstandig uitgevoerd. Er is geen controle geweest op 

de tijd die leerkrachten besteden of de inzet van de werkbladen die zelfstandig gemaakt 

konden worden. In de handleiding is alleen een richtlijn beschreven, waarvan de onderzoekers 

hopen dat hier gehoor aan is gegeven. Daarnaast heeft iedere leerkracht zijn/haar eigen 

interpretatie aan de lessen kunnen geven. Iedere leerkracht heeft zijn/haar eigen manier van 
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lesgeven en de ene leerkracht zal het uitvoeren van dit onderzoek enthousiaster hebben 

aangepakt dan de ander. De onderzoekers hebben geen zicht op de kwaliteit van de lessen en 

de invulling die de leerkrachten hebben gebruikt. 

Dit onderzoek biedt verschillende mogelijkheden tot vervolgonderzoek. Op 

verschillende punten kan men uit de onderzoeksresultaten beperkingen ontdekken.  

Het tijdsbestek waarbinnen de pretets en posttest bij dit onderzoek zijn afgenomen 

beslaat ongeveer 2 tot 3 weken. Voor een beter beeld van het lange termijn geheugen en de 

invloed van de manier van leren hierbij zou het tijdsbestek uitgebreid kunnen worden. Daarbij 

kan gedacht worden aan het afnemen van een tweede posttest bijvoorbeeld een jaar later. Er 

kunnen dan nieuwe bevindingen gedaan worden die het vergelijken van de twee methodes in 

een ander daglicht kunnen zetten.  

Een uitdaging voor vervolgonderzoek zou ook kunnen zijn om nog meer methodes bij 

het onderzoek te betrekken. Zo zijn er ook recente verkeersmethodes op de markt die alleen 

werken met het gebruik van digiborden. Als het gaat over het inspelen op de huidige manier 

van onderwijs en het effectief gebruik maken van onderwijsmiddelen zou het ook de moeite 

waard kunnen zijn om naar deze methodes te kijken. 

Dit onderzoek zou verder gebruikt kunnen gaan worden in het basisonderwijs, 

bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een nieuwe verkeersmethode. Het is goed voor scholen om 

erover na te denken waarom ze een bepaalde methode gebruiken en of deze de theorie wel 

goed  en efficient aanleert. Voor de opdrachtgeefster zou dit onderzoek een goede aanleiding 

kunnen zijn om potentiele klanten over te halen, omdat de resultaten positief zijn voor de 

Bokabox. Daarnaast is het voor de basisscholen die mee werken aan het onderzoek interessant 

om met een nieuwe methode in aanraking te komen en voor de deelnemers een kans om alvast 

de verkeersborden te leren. 
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Inleiding 
 

Wat leuk dat u mee wilt doen aan dit onderzoek! Dit experiment zal worden uitgevoerd in 

opdracht van de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met Bokabox Verkeer. Zes klassen 

op basisscholen in Nederland zullen mee doen met dit onderzoek, om inzicht te krijgen in de 

effecten van verkeersonderwijs. Drie klassen zullen daarvoor de Bokabox uit gaan testen, 

terwijl de andere drie klassen aan de slag gaan met een andere verkeersmethode: Klaar…Over.  

Voor u ligt de Bokabox handleiding, wat betekent dat uw klas is geselecteerd om de Bokabox 

uit te gaan testen in de klas. In deze handleiding staan twee kant en klare lessen beschreven, 

die u onmiddellijk in kunt zetten in uw klassenpraktijk. De twee verkeerslessen duren 

ongeveer een half uur en kunnen worden ingezet in de tijd dat er normaal verkeer wordt 

gegeven in uw klas.  

 

Bedankt en veel succes! 

Hartelijke groet, 

Maaike van Goozen 

Johanneke van ’t Land 

Melanie van de Peut 
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De Test 
Aan het begin van de lessenserie is het de bedoeling dat de meegeleverde test voor de eerste 

keer zal worden afgenomen. Deze kunt u via het digibord met een Powerpointpresentatie 

afnemen en dient om de beginsituatie van de leerlingen te bepalen. Het is daarom ook niet 

belangrijk dat de leerlingen gelijk alle vragen goed hebben. De leerlingen zullen de test maken 

als een gewone toets, individueel en op een eigen blaadje. 

Na het geven van de lessen zal dezelfde test nogmaals worden afgenomen. Hiermee kunnen de 

onderzoekers nagaan of er tussen de eerste en de tweede test veranderingen zijn geweest in de 

kennis van verkeersborden.  

Graag de antwoordblaadjes van de eerste en de tweede test gescheiden inleveren!  
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Voordat de leerkracht deze les geeft, wordt de test op de Powerpoint voor de eerste keer 

afgenomen om de beginsituatie van de leerlingen te bepalen. 

Les 1 BOKABOX  

Doelen  

1. De kinderen leren de betekenis van de ‘je mag hier niet’-borden. 

2. De kinderen leren de betekenis van de ‘pas op’- borden. 

Wat heb je nodig? 

De leerkracht 

De bokabox. 

- De twee standaards met het ‘je mag hier niet’-bord en het ‘pas op’-bord.  

- Het mapje met pictogrammen van het ‘je mag hier niet’-bord en het ‘pas op’-bord.  

- Het mapje met betekenissen van de basisborden 

- Het mapje met betekenissen van de ‘je mag hier niet’-borden en de ‘pas op’-borden. 

Wat heb je nodig? 

De kinderen 

Voor de helft van de kinderen een kopieerblad van het ‘je mag hier niet’-bord en voor de 

andere helft van de kinderen een kopieerblad van het ‘pas op’-bord 

De les 

Inleiding(5 minuten) 

Vertel dat er deze week een vreemd pakket werd bezorgd. Het heeft iets te maken met ‘het 

verkeer’. Vraag de kinderen wat ze al weten over het verkeer. Doe de kist open.  Haal de vier 

basisborden uit de kist.  

Benoem de vier basisborden. Houd het bord omhoog als u het bord benoemt. 

- ‘Kijk, hier is een’-bord. 

- ‘Je moet hier’-bord. 

- ‘Je mag hier niet’-bord. 

- ‘Pas op’-bord. 
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Kern (20 minuten) 

 

 

‘Het ‘Pas op’-bord. Zullen we daar maar eens mee beginnen?’  

Zet het bord op de standaard. Bekijk het bord aandachtig. Vertel dat er een rode rand om het 

witte bord zit, zodat het goed opvalt. Het bord betekent ‘Pas op!’. Zet uit het mapje 

‘basiswoorden’ het bordje ‘pas op’ op de standaard.  

‘Waar we voor op moeten passen, dat weten we niet. Maar… kijk eens wat ik nu doe!’ 

 Pak een pictogram uit het mapje ‘pas-op’-bord, bijvoorbeeld de spoorrails. Zet het pictogram 

van het spoor op de standaard. Denk hardop. 

Voorbeeld: ‘Kijk eens wat hier op staat. Dat lijkt wel een treinspoor. Daar kan de trein 

overrijden. Als je moet oversteken over het spoor, is dat natuurlijk best gevaarlijk. Daarom 

staan er ook altijd spoorbomen voor de rails. Misschien betekent dit bord wel: ‘Pas op, 

spoorbomen.’ 

Zet een ander pictogram bijvoorbeeld die van de ‘het stoplicht’ op het bord en beschrijf wat er 

te zien is ‘pas op, stoplicht’. Maak er een raadspelletje van. Zet telkens een ander pictogram op 

het bord en probeer samen met de kinderen achter de betekenis te komen.  

 

Nu zet u het tweede standaard op tafel van het ‘je mag hier niet-bord’. Beschrijf dat de klas net 

een witte driehoek heeft gezien met een rode rand en dat het nu een witte cirkel is met een 

rode rand. Misschien weet één van de kinderen al wat voor soort dit bord is. Noem het woord 

‘verboden’. Vraag of de kinderen weten wat dit betekent.  

Zet de betekenis ‘Je mag hier niet’ uit het mapje basisboorden op de standaard.  

Voorbeeld: ‘Oké, we weten nu dat je hier iets niet mag. Maar wat je precies niet mag, dat weten 

we niet. Hoe zouden we daar achter kunnen komen?’ 

Pak een pictogram uit het mapje ‘je mag hier niet’, bijvoorbeeld ‘verboden te parkeren voor 

fietsers en bromfietsers’. Zet het op de standaard en denk hardop. 

Voorbeeld: ‘Hé, dat is dat bord dat je altijd ziet als je ergens niet mag parkeren. Kijk er staat 

een grote rode streep doorheen. Er staat een plaatje op van een fiets en een plaatje van een 

bromfiets. Zou dit bord soms betekenen ‘Een bromfiets of een fiets mag hier niet parkeren’?. 

Maak er weer een raadspelletje van. Zet de verschillende pictogrammen op de standaard op het 

‘je mag hier niet’-bord en laat de kinderen raden. Probeer samen achter de betekenis van de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=P8pMykp2ZcZdsM&tbnid=hcYPzEmOfAi-jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/03042bverkeer/verkeersborden.htm&ei=8QNkUf7WFan30gXFsYDwBA&psig=AFQjCNElKd_cdmHNn_AZMAe9b9c7qkx1HQ&ust=1365595394598464
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UY0HdmOvE2AnNM&tbnid=fOYMOot4FQnvrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.home.nl/janrlunsing/verkeer.htm&ei=nwNkUe_MBMa20QW8mYHYBw&psig=AFQjCNElKd_cdmHNn_AZMAe9b9c7qkx1HQ&ust=1365595394598464
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borden te komen. 

 

Deel nu aan de ene helft van de klas het kopieerblad met het ‘pas op’-bord uit en aan de ander 

helft van de klas het kopieerblad met het ‘je mag hier niet’-bord uit. Wijs de kinderen erop dat 

ze het bord de juiste kleuren moeten geven (een rode rand, en een witte binnenkant). 

Brainstorm kort met de kinderen: ‘Wie heeft er al een idee voor een eigen bordbetekenis?’ Geef 

de kinderen de tijd hun eigen ‘je mag hier niet’ of ‘pas op’-bord te ontwerpen. 

Afsluiting(5 minuten) 

Laat de kinderen het bord waar ze mee bezig zijn omhoog houden. Prijs de kinderen om de 

mooie borden en noem bewust wat borden die je ziet.  

Laat een paar kinderen uitleggen wat voor soort bord ze hebben ontworpen en waarom. Kies 

daarbij voor zowel kinderen die met het ‘pas op’-bord bezig zijn geweest, als kinderen die een 

‘je mag hier niet’-bord hebben ontworpen.  

 

Vat samen wat de kinderen deze les geleerd hebben. Evalueer kort met de kinderen. 

Nu moet er een ‘Bord van de week ‘ worden gekozen. Kies voor het verbodsbord ‘’Je mag hier 

niet eerst gaan, tegenliggers gaan voor’ .Volgende week ga je met dit bord verder. Laat de 

kinderen een ‘pas op’-bord uitkiezen. Kies de juiste betekenissen uit het ‘pas op’-mapje en het 

‘je mag hier niet’-mapje. Laat deze borden de hele week op een zichtbare plaats in de klas 

staan. Hang de zelf ontworpen verkeersborden van de kinderen op in de klas.  

 

Zelfstandige verwerkingsopdracht (±10 minuten)  

Ergens in de week na deze les krijgen de leerlingen de tijd om zelfstandig de geleerde borden 

te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van de weektaak of wanneer de leerlingen 

klaar zijn met ander werk. De leerlingen werken in tweetallen met de Bokabox. De ene leerling 

zet een bord op de standaard, waarna de ander de juiste betekenis er bij zoekt en er onder zet. 

Let op: stel alleen de borden die in deze les aan bod zijn geweest beschikbaar voor de 

leerlingen. In dit geval de ‘je mag hier niet’- en ‘pas op’-borden. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UY0HdmOvE2AnNM&tbnid=fOYMOot4FQnvrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://members.home.nl/janrlunsing/verkeer.htm&ei=nwNkUe_MBMa20QW8mYHYBw&psig=AFQjCNElKd_cdmHNn_AZMAe9b9c7qkx1HQ&ust=1365595394598464
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=P8pMykp2ZcZdsM&tbnid=hcYPzEmOfAi-jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/03042bverkeer/verkeersborden.htm&ei=8QNkUf7WFan30gXFsYDwBA&psig=AFQjCNElKd_cdmHNn_AZMAe9b9c7qkx1HQ&ust=1365595394598464
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Les 2 BOKABOX 

Doelen 

- De kinderen herhalen de betekenis van het ‘pas op’-bord. 

- De kinderen herhalen de betekenis van het ‘je mag hier niet’-bord. 

- De kinderen leren de betekenis van het ‘kijk hier is’-bord. 

- De kinderen leren de betekenis van het ‘je moet hier’-bord. 

Wat heb je nodig? 

De leerkracht 

- De twee standaards. 

- Het ‘je mag hier niet’-bord, het ‘pas op’-bord, de verschillende ‘hier is’-borden en 

het ‘je moet hier’-bord.  

- Het mapje met pictogrammen van het ‘hier is’-bord en het ‘je moet hier’-bord.  

- Het mapje met betekenissen van de basisborden 

- Het mapje met betekenissen van de ‘hier is’-borden en de ‘je moet hier’-borden. 

Wat heb je nodig? 

De kinderen 

Voor de helft van de kinderen een kopieerblad van het ‘hier is’-bord en voor de andere helft 

van de kinderen een kopieerblad van het ‘je moet hier’-bord 

De les 

Inleiding (5 minuten) 

Herhaal waar jullie het de vorige les over hebben gehad. Begin met het ‘pas op’-bord. Zet 

vervolgens het ‘pas op’-bord van de standaard af. Herhaal daarna wat jullie over het ‘hier mag 

je niet’-bord hebben geleerd. Herhaal de betekenis van het verbodsbord. ‘Hier mag je niet eerst 

gaan; tegenliggers gaan voor’.  

 

Kern (20 minuten) 

 

Zet het ‘Kijk hier is’- bord op de standaard. Bespreek met de kinderen de vierhoekige vorm en 

de blauwe kleur van het bord. Vertel dat een bord met deze vorm een ‘Kijk, hier is’ bord is. Nu 

kunnen we wel zien dat er ‘iets’ is, maar wat er is, dat weten we niet.  
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Haal het pictogram van het verkeersbord ‘Hier is een smalle weg, jij mag hier eerst’ uit het ‘hier 

is een’-mapje en zet het op de standaard. Beschrijf wat je ziet, leg de link met het andere 

verkeersbord en denk hardop. 

Voorbeeld: ‘Kijk, dit bord lijkt wel een beetje op het bord van vorige week. Ik denk dat aan de 

ene kant van de weg dit bord staat (wijs naar het verbodsbord), daarop staat dat je de andere 

kant voor moet laten gaan. Dan denk ik dat dit bord (wijs naar het ‘hier is een’-bord)aan de 

andere kant van de weg zal staan en betekent dat jij voor mag gaan.’ 

Maak er een raadspelletje van. Haal de verschillende ‘hier is een’-pictogrammen uit het ‘hier is 

een’-mapje en laat de kinderen raden wat de verschillende borden betekenen. Laat bij de ‘hier 

is een’ -borden die breder of smaller zijn, zien dat hoewel de borden er iets anders uit zien, de 

borden hetzelfde betekenen. Immers, ze hebben nog steeds vier hoeken. Tel de hoeken samen 

met de kinderen.  Zet ook een keer de ‘rode streep’ uit het mapje over een pictogram heen. 

Wat zou het nu betekenen? Ga door totdat je alle pictogrammen heb behandeld. 

 

Vervang het ‘je mag hier niet’-bord door het ‘je moet hier’-bord op de standaard. Vertel dat 

jullie samen nu al drie soorten borden hebben behandeld: ‘pas op’-borden, ‘je mag hier niet’-

borden en het ‘hier is een ‘-bord. Dan blijft er nog één bord over. Een rond blauw bord 

betekent: ‘je moet hier’. Als we dit bord zien, weten we nu dat je ‘iets moet’, maar wat je 

precies moet? 

Haal een pictogram uit het ‘je moet hier’-mapje. Bijvoorbeeld de fiets. Beschrijf wat je op het 

bord ziet en denk hardop. 

‘ Hé, net hadden we ook al een bord over een fietspad. Toen stond erop:‘hier is een fietspad’. 

Op dit bord staat ‘Je moet hier fietsen’. Ik denk dat dit betekent, dat je hier echt MOET fietsen. 

Je mag hier bijvoorbeeld niet op de weg fietsen; je moet echt het fietspad gebruiken’ 

Maak er een raadspelletje van. Zet de verschillende pictogrammen op het standaard en raad 

samen met de kinderen de betekenis van het bord.  

 

 

Deel nu aan de ene helft van de klas het kopieerblad met het ‘hier is een’-bord uit en aan de 

ander helft van de klas het kopieerblad met het ‘hier moet je’-bord uit. Wijs de kinderen erop 

dat ze het bord de juiste kleuren moeten geven: blauw met een dun wit randje. Brainstorm 

kort met de kinderen: ‘Wie heeft er al een idee voor een eigen bordbetekenis?’ Geef de 

kinderen de tijd hun eigen ‘hier is een’ of ‘je moet hier’-bord te ontwerpen. 
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Afsluiting (5 minuten) 

Laat de kinderen het bord waar ze mee bezig zijn omhoog houden. Prijs de kinderen om de 

mooie borden en noem bewust wat voor borden die je ziet.  

Laat een paar kinderen uitleggen wat voor soort bord ze hebben ontworpen en waarom. Kies 

daarbij voor zowel kinderen die met het ‘hier is een’-bord bezig zijn geweest, als kinderen die 

een ‘je moet hier’-bord hebben ontworpen.  

 

Vat samen wat de kinderen deze lessen hebben geleerd. Evalueer kort met de kinderen. 

 Nu moet er een ‘Bord van de week ‘ worden gekozen. Kies samen met de kinderen een ‘hier is 

een’-bord en een ‘je moet hier’-bord. Kies de juiste betekenissen uit het ‘hier is een’-mapje en 

het ‘je moet hier’-mapje. Laat deze borden de hele week op een zichtbare plaats in de klas 

staan. Hang de zelf ontworpen verkeersborden van de kinderen op in de klas.  

 

Zelfstandige verwerkingsopdracht (±10 minuten)  

Ergens in de week na deze les krijgen de leerlingen de tijd om zelfstandig de geleerde borden 

te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van de weektaak of wanneer de leerlingen 

klaar zijn met ander werk. De leerlingen werken in tweetallen met de Bokabox. De ene leerling 

zet een bord op de standaard, waarna de ander de juiste betekenis er bij zoekt en er onder zet. 

Let op: stel alleen de borden die in deze lessen aan bod zijn geweest beschikbaar voor de 

leerlingen.  

 

Verder deze week 

Neem na de lessen en de zelfstandige verwerkingsopdrachten de test op de Powerpoint nog 

een keer af. Het gaat erom dat de toets hetzelfde wordt afgenomen als d eerste keer en dat de 

leerlingen de tijd hebben gehad om aan het kopieerblad te werken.  Let er op dat de 

antwoordblaadjes van de eerste test gescheiden worden van de tweede test als deze wordt 

ingeleverd bij de onderzoekers. 

 

 

 

 



26 
 

Appendix B 

Handleiding Klaar… Over! 

Onderzoek Verkeersbordeneducatie 

Universiteit van Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/04/2013 

Maaike van Goozen 

Johanneke van ’t Land 

Melanie van de Peut 

Bachelor Thesis, Universiteit Utrecht 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eRfLoEPXjgx-bM&tbnid=rkj4a9BBknsVGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.veiligverkeernederland.nl/node/18407&ei=J-RjUeDHIMfT0QWI54GYCQ&bvm=bv.44990110,d.d2k&psig=AFQjCNEXnx1gWJotHSKgj51XNkmjzjjcJQ&ust=1365587349299771


27 
 

Inleiding 

 

Wat leuk dat u mee wilt doen aan dit onderzoek! Dit experiment zal worden 

uitgevoerd in opdracht van de Universiteit van Utrecht, in samenwerking met Bokabox 

Verkeer. Zes klassen op basisscholen in Nederland zullen mee doen met dit onderzoek, om 

inzicht te krijgen in de effecten van verkeersonderwijs. Drie klassen zullen daarvoor de 

Bokabox uit gaan testen, terwijl de andere drie klassen aan de slag gaan met een andere 

verkeersmethode: Klaar…Over.  

Voor u ligt de Klaar…over handleiding, wat betekent dat uw klas is geselecteerd om 

Klaar…over uit te gaan testen in de klas. In deze handleiding staan twee kant en klare lessen 

beschreven, die u onmiddellijk in kunt zetten in uw klassenpraktijk. De twee verkeerslessen 

duren ongeveer een half uur en kunnen worden ingezet in de tijd dat er normaal verkeer wordt 

gegeven in uw klas.  

 

Bedankt en veel succes! 

Hartelijke groet, 

Maaike van Goozen 

Johanneke van ’t Land 

Melanie van de Peut 
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De Test 

Aan het begin van de lessenserie is het de bedoeling dat de meegeleverde test voor de 

eerste keer zal worden afgenomen. Deze kunt u via het digibord met een 

Powerpointpresentatie afnemen en dient om de beginsituatie van de leerlingen te bepalen. Het 

is daarom ook niet belangrijk dat de leerlingen gelijk alle vragen goed hebben. De leerlingen 

zullen de test maken als een gewone toets, individueel en op een eigen blaadje. 

Na het geven van de lessen zal dezelfde test nogmaals worden afgenomen. Hiermee 

kunnen de onderzoekers nagaan of er tussen de eerste en de tweede test veranderingen zijn 

geweest in de kennis van verkeersborden.  

Graag de antwoordblaadjes van de eerste en de tweede test gescheiden inleveren!  
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Voordat de leerkracht deze les geeft, wordt de test op de Powerpoint voor de eerste 

keer afgenomen om de beginsituatie van de leerlingen te bepalen. 

Les 1: Basisborden 

Doelen  

- De leerlingen leren dat verschillende verkeersdeelnemers hun eigen wegen of hun eigen 
plaats op de weg hebben. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan voetgangers en 
fietsers. 

- De leerlingen oefenen met de vier basisborden die aangeven welke weggebruiker van de weg 

gebruik mag maken. 

Wat heb je nodig? 

De leerkracht 

- De presentatie die hoort bij deze les en een digibord. 

Wat heb je nodig? 

De kinderen 

- Voor ieder kind met het kopieerblad A wat bij deze week hoort aanwezig zijn.  

De les 

Inleiding(5 minuten) 

Maak drie kolommen op het bord: landwegen, luchtwegen en waterwegen. 

Laat de leerlingen vervoersmiddelen bedenken die gebruik maken van deze 

verschillende wegen. Op deze manier ontdekken de leerlingen dat verschillende 

vervoersmiddelen gebruik maken van verschillende wegen.  

Kern (20 minten) 

In deze les staan de borden die de weg voor fietsers en voetgangers aangeven centraal. 

Daarbij leren we de leerlingen het volgende rijmpje aan tijdens de les: 

Blauw en rond vertellen me wat ik moet. 
Een driehoek met een rode rand roept: kijk goed! 
Rond met een rode rand zegt wat ik niet mag. 
Blauw met rechte hoeken vertelt wat ik misschien nog niet zag.  
 

Dit rijmpje kunt u eventueel een tijdje op het bord laten staan, of ophangen in de klas 

zodat u het samen met de leerlingen nog eens kan herhalen.  

Open de presentatie voor op het digibord. Telkens komen er verschillende borden 

voorbij. Het is aan de leerlingen om de betekenis van het bord te omschrijven. Wijs daarbij 

iedere keer op de vorm en de kleur van ieder bord en voor welke weggebruiker deze geldt. 

Telkens is één van de twee zinnen onder het bord fout. Bespreek samen met de leerlingen 

welke dat is.  
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Afsluiting(5 minuten) 

Bekijk samen met de leerlingen het kopieerblad voor deze week. De leerlingen mogen 

dit kopieer blad maken wanneer ze daar tijd voor hebben. U kunt het inzetten als u daar 

klassikaal tijd voor heeft maar dit mag ook als bijvoorbeeld klaarwerk of pluswerk.  
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Les 2: Voorrangsborden 

Doelen 

- Leerlingen leren over de verschillende soorten voorrangsborden die er zijn. 

- Leerlingen leren hoe je aan de weg kunt zien wie er voorrang heeft.  

- Leerlingen oefenen met het gebruik van voorrangsborden op het kopieerblad.  

Wat heb je nodig? 

De leerkracht 

- De presentatie die hoort bij deze les en een digibord. 

Wat heb je nodig? 

De kinderen 

- Het kopieerblad B wat hoort bij deze les.  

De les 

Inleiding (5 minuten) 

Vraag aan de leerlingen wat gevaarlijke punten zijn op de weg die ze lopen van school 

naar huis. Waarom zijn deze punten gevaarlijk? Vraag aan de leerlingen hoe ze dan weten wie 

er eerst mag in zo een situatie. Het doel is een kort gesprekje waarin leerlingen ontdekken dat 

er symbolen op de weg zijn (stoplichten, stopborden, voorrangsborden, haaientanden, etc.) die 

aangeven wie er eerst mag.  

Kern (20 minuten) 

Vervolgens opent u de prestentatie die bij deze les hoort. Op de eerste dia ziet u het 

ezelsbruggetje van deze week. Deze kunt u weer op het bord schrijven of een tijdje in de klas 

ophangen om de leerlingen eraan te kunnen herinneren wat ze hebben geleerd. U vertelt de 

leerlingen dat de verkeersles vandaag gaat over deze vier borden. Samen leest u de regels op, 

bespreek vooral de laatste regel. Leerlingen zullen misschien niet gelijk snappen wat hier staat 

maar het is belangrijk voor ze om te beseffen dat je voorrang krijgt en niet neemt. 

De presentatie bestaat verder uit zes foto`s die ieder een verkeerssituatie aangeven. 

Onder ieder foto staan zes zinnen. Welke zin past het beste bij deze foto? Bespreek vooral met 

de leerlingen waaraan je kan zien wie er voorrang heeft en herhaal de voorrangsborden hierbij 

een aantal keer. 
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Afsluiting (5 minuten) 

Bekijk samen met de leerlingen het kopieerblad voor deze week. De leerlingen mogen 

dit kopieer blad maken wanneer ze daar tijd voor hebben. U kunt het inzetten als u daar 

klassikaal tijd voor heeft maar dit mag ook als bijvoorbeeld klaarwerk of pluswerk.  

 

Verder deze week 

Ongeveer een week na deze les mag u de toets nog een keer afnemen. Het gaat erom 

dat de toets hetzelfde wordt afgenomen als d eerste keer en dat de leerlingen de tijd hebben 

gehad om aan het kopieerblad te werken. Let er op dat de antwoordblaadjes van de eerste test 

gescheiden worden van de tweede test als deze wordt ingeleverd bij de onderzoekers. 
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Appendix C 

 

Verkeersbordentest 

 

Ik ben een jongen / meisje 

 

Ik ben _____ jaar. 

 

 

Vraag 1: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een fietspad. 

B. Je mag hier niet fietsen op het fietspad. 

C. Je moet hier fietsen op het fietspad. 

D. Pas op, dit is een fietspad! 
 

 

 

Vraag 2: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een pad voor voetgangers. 

B. Je mag hier niet lopen. 

C. Je moet hier lopen. 

D. Pas op de voetgangers! 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. De fietser rijdt naar een voorrangsweg toe.  

Hij moet hier voorrang geven. 

B. De fietser moet hier geen voorrang geven. 

C. De fietser mogen hier geen voorrang geven. 

D. Pas op, de fietser heeft voorrang! 
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Vraag 4: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een smalle weg; jij mag eerst. 

B. Je mag hier niet als eerst. 

C. Je moet hier als eerst. 

D. Pas op, je moet hier als eerst! 

 

 

 

 

 

Vraag 5: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A.  Hier is een weg naar rechts. 

B. Je mag hier niet rechts er langs. 

C. Je moet hier rechts er langs. 

D. Pas op, je moet hier naar rechts! 

 

 

 

 

Vraag 6: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een weg voor tractoren. 

B. Je mag hier niet met de tractor rijden. 

C. Je moet hier met de tractor rijden. 

D. Pas op, hier rijden tractoren! 

 

 

 

 

Vraag 7: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een fietspad. 

B. Je mag hier niet fietsen. 

C. Je moet hier fietsen. 

D. Pas op, hier rijden fietsers! 
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Vraag 8: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier staan fietsen en brommers geparkeerd. 

B. Je mag fietsen en brommers hier niet parkeren. 

C. Je moet hier fietsen en brommers parkeren. 

D. Pas op, hier parkeren fietsers en brommers! 

 

 

 

 

Vraag 9: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een voetpad. 

B. Je mag hier niet op het voetpad lopen. 

C. Je moet hier op het voetpad lopen. 

D. Pas op, hier is een voetpad! 

 

 

 

 

 

 

Vraag 10: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is staan spoorbomen. 

B. Je mag hier niet langs de spoorbomen. 

C. Je moet hier langs de spoorbomen. 

D. Pas op, spoorbomen! 

 

 

 

 

Vraag 11: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een oversteekplaats 

B. Je mag hier niet oversteken. 

C. Je moet hier oversteken. 

D. Pas op, hier steken mensen over! 
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Vraag 12: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een fietspad. 

B. Je mag hier niet fietsen. 

C. Je moet hier fietsen. 

D. Pas op, een fietspad! 

 

 

 

 

Vraag 13: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een smalle weg. 

B. Je mag hier niet eerst gaan, de tegenligger  

mag eerst. 

C. Je moet hier als eerst gaan. 

D. Pas op, hier moet jij als eerst! 

 

 

Vraag 14: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Dit is een voorrangsweg, jij hebt hier voorrang. 

B. Je mag hier niet voorrang geven. 

C. Je moet hier voorrang geven. 

D. Pas op, dit is een voorrangsweg! 

 

 

 

 

 

 

Vraag 15: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet? Zet een  

rondje om het goede antwoord. 

A. Hier is een afslag naar rechts of links. 

B. Je moet hier naar rechts of naar links. 

C. Je mag hier naar rechts of naar links. 

D. Pas op, een weg naar rechts en naar links! 
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Vraag 16: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een weg van 10 meter lang. 

B. Je mag hier niet rijden met een voertuig langer 

dan 10 meter. 

C. Je moet hier rijden met een voertuig langer 

dan 10 meter. 

D. Pas op, hier rijden voertuigen langer dan  

10 meter. 

 

Vraag 17: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een doodlopende weg 

B. Je mag niet de doodlopende weg inrijden. 

C. Je moet de doodlopende weg in rijden. 

D. Pas op, een doodlopende weg! 

 

Vraag 18: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is een weg met tegenliggers. 

B. Je mag hier niet langs elkaar. 

C. Je moet hier langs elkaar. 

D. Pas op, tegenliggers! 

 

Vraag 19: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is het einde van het fietspad. 

B. Je mag hier niet fietsen. 

C. Je moet hier fietsen. 

D. Pas op, hier is geen fietspad meer! 

 

 

Vraag 20: 

Wat betekent het bord dat je hier ziet?  

A. Hier is zebrapad. 

B. Je mag hier niet oversteken. 

C. Je moet hier oversteken. 

D. Pas op, overstekende voetgangers! 
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Antwoordsleutel 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. C 

6. B 

7. D 

8. B 

9. C 

10. D 

11. A 

12. B 

13. B 

14. A 

15. C 

16. B 

17. A 

18. D 

19. A 

20. D 

 

 

 

 

 


