Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor de provincie Utrecht. De provincie zet zich in voor veilige wegen en
voor veilig gedrag van de weggebruikers. Zij stimuleert en ondersteunt daarom verkeerseducatie en – voorlichting.
De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, scholen en aanbieders van educatieve projecten.

Dodehoekles
Wat is de dode hoek? Wat kan een chauffeur zien?

Afronding

En wat kun je het beste doen als je op straat een

Als alle leerlingen bij de vrachtauto zijn geweest, sluit de

vrachtauto, tractor of bus tegenkomt? Dat leren de

rij-instructeur de les klassikaal af (circa 15 minuten). De leer-

leerlingen van groep 7 van de basisschool in dit
lesprogramma, dat de provincie Utrecht aanbiedt.

lingen krijgen 3Dkaarten over de dode hoek om mee naar huis
nemen om aan hun ouders te laten zien.

Een rij-instructeur bezoekt de school met een echte
vrachtauto, laat de leerlingen in de cabine plaatsnemen en demonstreert de gevaren van de dode
hoek aan de leerlingen.

Inhoud lesprogramma
Een rij-instructeur bezoekt de school met een echte vrachtauto
en verzorgt samen met de leerkracht een complete les. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma Veilig op Weg.
De les duurt in totaal ruim 2 uur.
Vuistregels
De les begint in de klas. Met behulp van een film bespreekt de
instructeur de gevaren van de dode hoek. De leerlingen leren
twee vuistregels: (1) Blijf rechts en ruim achter de vrachtwagen
en (2) Houd meer dan drie meter afstand. Ze testen hun kennis
in een quiz. Dit lesonderdeel duurt ca. 45 minuten.
Achter het stuur
Daarna gaan de leerlingen in groepjes naar buiten. Om beurten
nemen ze plaats achter het stuur van de vrachtwagen om te
ervaren wat een chauffeur wel en niet kan zien. Per groepje
duurt dit onderdeel 15 tot 20 minuten.
De andere leerlingen blijven in het lokaal en oefenen de vuistregels onder leiding van de eigen leerkracht. Voor het benodigde
lesmateriaal wordt gezorgd. Dit onderdeel duurt 20 tot

Meer informatie

30 minuten.

Meer informatie over de inhoud van het lesprogramma
vindt u op www.veilig-op-weg.nl.

Dodehoekles
Voor welke scholen?

verhard stuk wegdek van minimaal 25 meter lang en 5 meter

De dodehoekles is beschikbaar voor alle basisscholen in

breed. Tijdens de dodehoekles bij de vrachtwagen moet dit

onderstaande gemeenten. Als uw school zich in één van deze

weggedeelte zijn afgesloten voor alle verkeer en afdoende zijn

gemeenten bevindt, ontvangt u een aanbod van uw gemeente.

afgezet en van borden voorzien. Indien noodzakelijk beschikt de
school over een vergunning van de gemeente. Om problemen

• Amersfoort

met omwonenden te voorkomen is het aan te bevelen dat de

• Baarn

school de omwonenden die mogelijk overlast kunnen onder-

• Bunschoten

vinden van de les door middel van een kort briefje informeert.

• De Ronde Venen
• Eemnes

Leerkracht aanwezig

• Leusden

De leerkracht moet tijdens de hele les aanwezig zijn. Als de

• Lopik

leerlingen in groepjes naar buiten gaan, blijft de leerkracht in de

• Montfoort

klas en oefent de vuistregels met de leerlingen. Hiervoor is een

• Oudewater

lesbeschrijving beschikbaar.

• Renswoude
• Rhenen

Extra begeleiders

• Soest

Daarnaast moet de school ervoor zorgen dat zij twee volwassenen

• Utrechtse Heuvelrug

heeft aangesteld die de leerlingen van en naar de vrachtauto

• Veenendaal

begeleiden en toezicht houden tijdens de dodehoekles. Dit met

• Woerden

oog op de veiligheid van de leerlingen.

• Woudenberg
• Wijk bij Duurstede

Verzekering
De school zorgt voor een toereikende aansprakelijkheidsverzeke-

Scholen in onderstaande gemeenten die een dodehoekles willen,

ring. De provincie Utrecht en/of Bruinsma Verkeersopleidingen

kunnen zich wenden tot Veilig Verkeer Nederland

zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade en/

(088 524 88 00).

of letsel die voor, tijdens of na de dodehoekles is ontstaan, tenzij
sprake is van onzorgvuldig handelen of nalaten van Bruinsma

• Bunnik

Verkeersopleidingen.

• De Bilt
• Houten

Medewerking gemeente en capaciteit

• IJsselstein

Als u de dodehoeklessen op uw school wilt laten uitvoeren, kunt

• Nieuwegein

u het aanmeldingsformulier invullen dat u van uw gemeente krijgt.

• Stichtse Vecht

Deze dodehoekles kan alleen worden uitgevoerd als er bij de

• Utrecht

verkeersschool voldoende capaciteit beschikbaar is. Bij de

• Vianen

toewijzing houdt de provincie Utrecht rekening met de volgorde

• Zeist

van aanvraag en met regionale spreiding.

Voorwaarden voor deelname
Het aanbod van de dodehoekles is bedoeld voor groep 7 van de
basisschool. Op iedere school kan de les eenmaal per schooljaar
worden gegeven. De les kost de school geen geld, maar wel tijd

Contact

en inzet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw
gemeente of met de provincie Utrecht, Charlotte Daalderop,

Opstelplaats voor vrachtwagen
Wij verwachten dat de school - in overleg met de gemeente - een
veilige opstelplaats voor de vrachtwagen regelt. Het gaat om een

charlotte.daalderop@provincie-utrecht.nl.

