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.

JONGleren in het verkeer
verkeerseducatie 0 tot 4 jarigen en hun ouders

‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt ook in het ver-

en te begeleiden. De begeleiding van de instellingen is maatwerk.

keer. Verkeersopvoeding begint al in de buggy en op

De instellingen kunnen kiezen om een onderdeel of het totale

het fietszitje. Daarom biedt de provincie Utrecht een

project door CED te laten begeleiden. Zelfstandig uitvoeren van

educatief programma aan voor kinderen van 0 tot 4
jaar én hun ouders.

het project is ook mogelijk. Een uitgebreide handleiding is
beschikbaar.
De kosten voor de cursus en de educatieve materialen worden

JONGleren in het verkeer, educatief programma

geheel gedragen door de provincie Utrecht.

voor ouders en kinderen
Onder kinderen tussen 0 en 4 jaar vallen zeer weinig verkeersslachtoffers. Toch vindt de provincie Utrecht verkeerseducatie
van deze doelgroep belangrijk. Op deze leeftijd wordt immers
de basis gelegd voor verkeersgedrag op latere leeftijd.
‘JONGleren in het verkeer’ is een educatief programma dat is
gericht op kinderen van nul tot vier jaar én hun ouders. De kern
van dit programma bestaat uit verkeersthemaweken voor de
kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders. Daarom
heen zijn tal van aanvullende activiteiten mogelijk.
Tijdens de verkeersthemaweken kunnen peuters spelenderwijs
kennismaken met verkeer en verkeersregels. Een materialenkist
biedt volop spelmaterialen, zoals verkeersborden, houten
puzzelstukken om wegen te maken, miniatuur autootjes, een
verkeerslicht, voorleesboeken en politie-verkleedkleren. Voor de
leidsters is een handleiding bijgevoegd met spelsuggesties.
Op de informatieavond krijgen ouders informatie over de
verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en praktische
tips voor de verkeersveiligheid en verkeersopvoeding van hun
kinderen. Ook is er aandacht voor het veilig meenemen van

Belangstelling?

kinderen in de buggy, op de fiets en in de auto.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onderwijsbegeleidingsdienst CED, 010 4071.599,

Organisatie
De provincie Utrecht heeft de onderwijsbegeleidingsdienst CED
ingehuurd om peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te werven

Info@cedgroep.nl

