Toelichting bij het toetsoordeel “VVN Verkeersmethode!”
Toetsing: januari 2020

Beoordeling
1. Keuze van te beïnvloeden gedrag

★★★★★

2. Keuze van de doelgroep

★★★★★

3. Het formuleren van leerdoelen

★★★★★

4. Didactische uitgangspunten

★★★★★

5. Inhoud en vormgeving

★★★★★

6. Toetsing en evaluatie in programma

★★★★★

7. Handleiding en draaiboek

★★★★★

8. Implementatie van het programma

★★★★★

9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen

★★★★★

10. Effectmeting

★

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Toelichting
De Verkeersmethode van VVN behaalt een zeer goede checklistscore. Op één stap na wordt op alle
stappen maximaal gescoord. De keuze van het te beïnvloeden gedrag (stap 1) is goed onderbouwd en
hangt samen met de toenemende leeftijd van de leerlingen. De doelgroep, leerlingen van groep 1 t/m
groep 8, is goed gekozen en past bij de visie van VVN (stap 2). Per les zijn de leerdoelen helder
uiteengezet in de handleidingen voor de docenten (stap 3). De didactische uitgangspunten zijn goed
onderbouwd (stap 4) en inhoud en vormgeving sluiten aan bij de doelgroep en de veranderende
leeftijd van de leerlingen (stap 5). Aan het einde van de les vindt een toets of quiz plaats om te
evalueren of de leerdoelen behaald zijn (stap 6). Dit alles is beschreven in duidelijke handleidingen,
zowel per leerjaar als in een algemene handleiding waarin de volledige methode onderbouwd wordt
(stap 7). Ook de implementatie van het programma (stap 8) is op orde. Recentelijk zijn de
gebruikerservaringen van docenten van alle leerjaren geëvalueerd en heeft een kleinschalig
onderzoek met leerlingen zelf plaatsgevonden (stap 9).
De enige stap waarop dit programma onvoldoende scoort, is stap 10 (de effectmeting). Helaas heeft
nog geen effectmeting voor het volledige programma plaatsgevonden, waardoor op deze stap
automatisch de laagste score wordt behaald.
Tips ter verbetering
Het programma en de bijbehorende documentatie zijn bijzonder goed opgesteld. Desondanks blijft
het belangrijk om alle informatie actueel te houden en het programma blijvend te evalueren en aan
te passen waar nodig. Het laten uitvoeren van een effectmeting op het gehele programma door een
onafhankelijke partij wordt aanbevolen.

