
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Noord 90 

      2931SL Krimpen aan de Lek 

 06 13 97 32 59 

 vrieseeducatiefmaatwerk@gmail.com 

 Geschikt voor het PrO 

 Makkelijk in gebruik 

 Van stevige kwaliteit 

 Sluit aan bij elke methode 

 Ook los te gebruiken 

 Onderdeel van een verkeerseducatielijn 

voor PrO 

 Voor leerlingen die rijbewijs AM, B, 

en/of T willen halen. 

Wilt u uw leerlingen voorbereiden op 

een verkeersveilige toekomst, maar kunt 

u geen geschikt materiaal vinden?  

Met de verkeersmaquette heeft u een 

praktische, makkelijk inzetbare tool om 

dit te realiseren. 

 



Laura Verbruggen en Carolus de Jong zijn beide werkzaam in 
het SBO, PrO en VSO. Beiden merkten dat hun leerlingen veel 
vragen hebben over verkeerssituaties, maar dat er geen 
bruikbaar theoretisch en praktisch lesmateriaal voor handen is 
voor deze doelgroepen. 
 

Een groot deel van deze doelgroepen gaat later zelfstandig aan de maatschappij 
deelnemen. Iedere dag nemen zij deel aan het verkeer en wordt er verwacht dat ze 
zichtzelf kunnen redden.  
Zich kunnen verplaatsen tussen wonen, werken en vrije tijd geeft een leerling 
toekomstperspectief. Daarom wilden zij materiaal ontwikkelen om de leerlingen van 
het SBO, PrO en VSO op het gebied van verkeerseducatie extra te kunnen 
ondersteunen. 
 

Met de verkeersmaquette kunt u eenvoudig een verkeerssituatie nabootsen en uitleg 
geven over de verkeersregels.  
Doordat het van PET-G polyester gemaakt is kan het tegen een stootje, is het krasvast 
en makkelijk schoon te maken. De grondplaten zijn voorzien van een antislip laag. 
De verkeersborden en verkeersdeelnemers kunnen vrij over de hele maquette 
verplaatst worden, waardoor vrijwel elke situatie na te maken is. 
Alle onderdelen zijn full colour geprint. 
De verkeersmaquette wordt geleverd in een luxe opbergkoffer. 
 
In Zuid-Holland is de verkeersmaquette opgenomen in het programma van Totally 
Traffic, hetgeen voor scholen betekent dat ze dit kosteloos kunnen bestellen. Informeer 
ernaar bij uw accountmanager van het ROV-ZH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkeerseducatielijn 
De maquette is onderdeel van een uitgebreide verkeerseducatielijn.  
Naast de maquette gaat de leerlijn  bestaan uit: 

- Eenvoudig  geschreven werkboeken die voorzien zijn van veel afbeeldingen ter 
ondersteuning van de teksten; 

- Oefenvragen; 
- Handleidingen en antwoorden; 
- Een ondersteunend computerprogramma voorzien van animaties; 
- Proefexamens.  

 
Deze zijn naar verwachting in schooljaar 2019-2020 beschikbaar. 

 . 

   De basisset van de          

   verkeersmaquette kost  

   €1350,- en bestaat uit: 

 12 grondplaten 

 35 verkeersborden 

 16 verkeersdeelnemers 

 1 opbergkoffer 
 

 


