
Nieuw: VVN Minecraft 
Verkeerseducatie 
Een unieke aanvulling op je verkeersles

Veilig Verkeer Nederland presenteert een 
primeur voor verkeersonderwijs: VVN 
Minecraft Verkeerseducatie. Als aanvulling 
op de verkeersles oefenen de leerlingen 
dat wat ze geleerd hebben in de populaire 
game Minecraft.

Ook jouw school kan live meespelen 
Op 15 maart 2022 lanceren we VVN Minecraft Verkeers

educatie. We nodigen alle basisscholen in Nederland uit 

om live mee te spelen.

Wie: groep 5 en 6

Waar: in je eigen klas

Hoe laat:  volg de livestream in de ochtend of kijk zelf 

wanneer het in je lesprogramma past

Hoe lang: 30 minuten speeltijd tijdens de verkeersles

Meld je klas aan via vvn.nl/lancering

Na aanmelding ontvang je meer 

informatie over de live lancering 

op 15 maart.

Onder de scholen die op 15 maart live mee spelen, 

verloten wij een workshop van een beroemde Minecraft 

speler en leuke VVN gastlessen!

Lees op de achterzijde hoe je VVN Minecraft Verkeers

educatie gebruikt in je verkeersles.

Welkom in het 
stadje Broekpoort
Broekpoort is nog maar net een 

echte stad geworden. Hierdoor is 

nog niet iedereen gewend aan de 

verkeers regels en gaat het nog wel 

eens mis. Jij komt aan als expert om de stad te 

helpen. Je krijgt opdrachten om de inwoners te 

helpen om veilig door de stad te reizen.

NIEUW  
binnen de 

VVN Verkeers
methode

https://vvn.nl/lancering


VVN Minecraft Verkeerseducatie is speciaal ontworpen 

voor in de klas. Het is een manier om dat wat kinderen 

leren in de lessen, veilig toe te passen en te oefenen in 

een virtuele wereld.

De wereld voelt heel realistisch aan. Het spelen van de 

game is voor kinderen een leuke afwisseling op andere 

werkvormen. Het motiveert hen om met verkeer bezig te 

zijn en legt verbinding tussen theorie en praktijk. Kortom: 

een verrassende aanvulling op je verkeersles!

Onderdeel van de 
VVN Verkeersmethode
VVN Minecraft Verkeerseducatie is een nieuw onderdeel 

van de VVN Verkeersmethode. Dit schooljaar is de game 

beschikbaar voor groep 5 en 6. Het is in te zetten bij les 

1 t/m 4 uit de VVN Verkeersmethode. 

Deze eerste wereld van VVN Minecraft Verkeerseducatie 

is als onderdeel beschikbaar binnen de VVN Verkeers

methode. Er komt een uitbreiding met nog drie werelden. 

De werelden zijn in schooljaar ‘22’23 te gebruiken als 

onderdeel van de VVN Verkeersmethode. 

Probeer nu gratis de 
VVN Verkeersmethode
De verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland is 

digitaal, interactief en altijd actueel. En: voor jou als 

leerkracht heel gebruiksvriendelijk. 

Wil je vrijblijvend kennismaken 

met onze methode? Vraag een 

gratis proeflicentie aan op  

vvn.nl/kennismaken.
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Mogen de kinderen in jouw klas gamen?
Nu wel! 

VVN  
Minecraft  
Verkeers
educatie

https://vvn.nl/kennismaken

