Toelichting bij het toetsoordeel “Aandacht voor mobiel en fiets”
Toetsing: december 2018

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
Aandacht voor Mobiel en Fiets scoort maximaal op negen van de tien stappen. De keuze van het te
beïnvloeden gedrag is toegelicht, en onderliggende factoren die het risicogedrag bepalen (stap 1)
zijn beschreven. Het programma richt zich op de doelgroep waarbij het risicogedrag speelt (stap 2).
Via het basisonderwijs kan deze doelgroep goed worden bereikt. Er zijn leerdoelen (stap 3)
opgesteld die aansluiten op de factoren die gedragsverandering bevorderen. Deze leerdoelen zijn
SMART uitgewerkt. De didactische uitgangspunten (stap 4) zijn beschreven en onderbouwd. Bij elk
lesonderdeel zijn bijbehorende werkvormen en leerdoelen genoemd. Doordat er binnen het
programma veel verschillende werkvormen zijn, is er altijd iets wat de leerlingen aanspreekt. De
inhoud en vormgeving van de materialen (stap 5) sluit goed aan bij het niveau en de belevingswereld
van de doelgroep. Er wordt onder andere gewerkt met een fietssimulator. Toetsing en evaluatie
binnen het programma (stap 6) vindt plaats met behulp van checkvragen die na elk onderdeel
gesteld worden. Wat betreft de handleiding (stap 7): er is een document beschikbaar waarin de
achtergronden, het draaiboek en de benodigde informatie voor implementatie (stap 8) is
opgenomen. Er is ook informatie voor de leerkracht van de klas. Procesevaluatie (stap 9) vindt plaats
met behulp van een online evaluatieformulier voor de leerkrachten. De ontvangen vragenlijsten
worden maandelijks geëvalueerd door de producent, en waar nodig worden aanpassingen gedaan
om het programma te verbeteren.
Op de effectmeting (stap 10) scoort Aandacht voor Mobiel en Fiets gemiddeld. Er heeft in 2016 een
meting plaatsgevonden op de werkvorm rap, die ook in dit programma wordt gebruikt. De meting
was van goede kwaliteit, maar omdat het slechts over een deel van het programma gaat is de score
niet maximaal.

Tips ter verbetering
1. Zet op basis van de leerdoelen een effectmeting op voor het volledige programma.
2. Stel waar nodig het programma bij op basis van de resultaten van de effectmeting.

