
www.pazzup.nl/junior

HANDLEIDING GROEP 5/6
Alles over veilig gedrag rondom het spoor



2

Aanleiding
Kinderen die in de buurt van een spoor 
spelen, scholieren die nog even snel 
tussen gesloten spoorbomen door 
zigzaggen, mensen die hun hond uitlaten 
langs het spoor, jongens die voor de lol 
een steen op een spoor leggen...
Allemaal voorbeelden van gevaarlijk 
gedrag langs en op het spoor. Gedrag 
dat fatale gevolgen kan hebben. Vaak 
zijn deze gevolgen zo ernstig dat er 
mensen zwaar gewond raken of om het 
leven komen. Eén op de vijf vertragingen 
in het treinverkeer wordt veroorzaakt 
door mensen die dingen kapot maken 
of gevaarlijk gedrag vertonen op en rond 
het spoor.

Digitaal lesmateriaal
ProRail is - naast het betrouwbaar 
laten functioneren van het spoor en 
het leveren van voldoende capaciteit - 
verantwoordelijk voor de veiligheid op 
en rond het spoor. Om kinderen van 
acht tot twaalf jaar bewust te maken van 
de gevaren van het spoor heeft ProRail 
digitaal lesmateriaal ontwikkeld.

Op www.pazzup.nl/junior staan de 
oorzaken en gevolgen van risicovol 
gedrag langs het spoor centraal. Het 
materiaal biedt u de mogelijkheid om 
op een interactieve wijze in uw groep 
aandacht te besteden aan veiligheid op 
en rond het spoor. 

Doelgroep
Primair: leerlingen uit groep 5 tot en met 8 
van de basisschool. 
Secundair: ouders/verzorgers en overige 
gezinsleden. 
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan aan 
de slag met een interactieve spoorkaart.
Leerlingen uit groep 7/8 kunnen  daar- 
naast opdrachten uitvoeren naar aan- 
leiding van vier  animaties van Simon  
de Spoorwachter. Simon is incidenten-
bestrijder. Een incidentenbestrijder 
surveilleert langs het spoor om gevaarlijk 
gedrag te signaleren en indien nodig 
boetes uit te delen.

Inhoud van 
www.pazzup.nl/junior 

•	 Interactieve spoorkaart  
(groep 5 t/m 8)

•	 Help Simon de Spoorwachter: 
vier animaties (groep 7/8)

•	 Op pazzup.nl/junior > 
leerkrachten > download les- 
materiaal vindt u deze hand-
leiding, werkblad voor groep 5/6, 
antwoordblad voor groep 5/6, 
werkbladen voor groep 7/8 en  
de toets voor groep 7/8. 

•	 Op pazzup.nl/junior staat  
onder	de	knop	‘leerkrachten’	
aanvullende informatie over  
de leerdoelen. 

Doel en aansluiting op 
kerndoelen
Het doel van pazzup.nl/junior is  
dat kinderen beseffen wat de 
gevaren zijn van risicovol gedrag 
en vandalisme langs het spoor. Zo 
kunnen ongelukken worden voor- 
komen. Om dit te bereiken wordt 
gewerkt aan doelen op het gebied 
van kennis, gedrag en houding. Een 
nadere toelichting op deze doelen  
staat op pazzup.nl/junior > leer-
krachten

Het lesmateriaal sluit inhoudelijk  
aan op de volgende kerndoelen 
binnen het domein Oriëntatie op 
jezelf en de wereld.

Mens en samenleving
34 De leerlingen leren zorg te dragen 
voor de lichamelijke en psychische 
gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam 
te gedragen in sociaal opzicht, 
als verkeersdeelnemer en als 
consument.

Natuur en techniek
42 De leerlingen leren onderzoek 
doen aan materialen en natuur-
kundige verschijnselen, zoals 
licht, geluid, elektriciteit, kracht, 
magnetisme en temperatuur.

Doorgaande leerlijn

Ook voor het voortgezet 
onderwijs is materiaal ontwikkeld. 
Dit materiaal staat op 
www.pazzup.nl/vo.
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Interactieve spoorkaart
De interactieve spoorkaart laat een spoor 
en de omgeving rondom het spoor zien. 
Sommige personen op de spoorkaart 
vertonen gevaarlijk gedrag, andere 
personen lopen geen direct gevaar.
Wanneer leerlingen denken dat een 
persoon gevaarlijk gedrag vertoont, 
kunnen zij (met de muis) op deze persoon 
klikken. Als het inderdaad een gevaarlijke 
situatie	is,	volgt	een	kort	filmpje	waarin	je	
ziet	hoe	de	situatie	afloopt.	Als	het	geen	
gevaarlijke situatie is, volgt een tekst.

Linksboven in het scherm is zichtbaar 
hoeveel gevaarlijke situaties er zijn 
gevonden. Het spel wordt gespeeld 
in twee stappen. Afhankelijk van de 
beschikbare tijd kunt u er voor kiezen om 
alleen de eerste stap te doen.
Nu volgt een lesopzet voor een les 
van 50 minuten waarin de interactieve 
spoorkaart centraal staat.

Lessuggestie

Introductie (10 minuten)
Voer een inleidend gesprek met de 
leerlingen over (hun ervaringen met) 
gevaren rond het spoor. U kunt hiervoor 
de huiswerkopdracht gebruiken en/of 
een of meer van de volgende vragen: 

•	 Hebben de leerlingen ooit een  (bijna) 
ongeluk bij het spoor mee gemaakt? 
Wat waren de omstandigheden? 

•	 Is er in de buurt van school of huis 
een spoorwegovergang?  Wat weten 
de leerlingen  over deze spoorweg- 

overgang? Bijvoorbeeld: hoeveel 
bomen zijn er? Komen er vaak 
treinen langs? (Zie ook de vragen 
bij de huiswerkopdracht).

•	 Wat weten de leerlingen van de 
gevaren rond het spoor? 

Kom tot de conclusie dat er veel 
maatregelen zijn om de situatie rondom 
het spoor zo veilig mogelijk te maken. 
Toch gebeuren er regelmatig ongelukken. 
De meeste ongelukken gebeuren doordat 
mensen gevaarlijk gedrag vertonen.

Tips
•	 Maak	 van	 tevoren	 foto’s	 van	 de	

situatie bij een spoorwegovergang 
die veel kinderen kennen. 

•	 Bekijk klassikaal de situatie bij 
een spoorwegovergang die veel 
kinderen kennen via Google Maps 
Streetview.

Als uw school in de buurt van een 
spoorwegovergang ligt, kunt u 
de leerlingen vooraf de volgende 
huiswerkopdracht geven.
Ga samen met je vader/
moeder/oppas/opa/oma naar de 
spoorwegovergang en probeer de 
volgende vragen te beantwoorden:
 
•	 Hoeveel sporen zijn er? Is 

het een druk spoor? Hoeveel 
treinen passeren er in vijftien 
minuten?

•	 Hoe is de spoorwegovergang 
beveiligd? Welke verkeers-
borden zijn er bijvoorbeeld? 
Op welke andere manieren is 
de overgang beveiligd? Zijn 
er bijvoorbeeld knipperlichten, 
bomen, bellen?

•	 Hoe is de spoorwegovergang 
ingedeeld? Zijn er aparte 
stroken voor voetgangers of 
fietsers?	Zijn	er	kruizen	op	de	
grond? Wat betekenen deze 
kruizen? 

•	 Meet hoe lang er zit tussen 
het moment dat de bomen 
helemaal dicht zijn en 
het moment dat de trein 
langskomt. Gebruik hiervoor de 
secondewijzer van je horloge, 
een stopwatch, of de timer van 
je mobiele telefoon. Je kunt 
natuurlijk ook zelf seconden 
tellen.

•	 Zijn er mensen die gevaarlijk 
gedrag vertonen? Waarom vind 
je hun gedrag gevaarlijk? 

•	 Wat is de veiligste manier om 
hier lopend over te steken? 

Voorbereidende huiswerkopdracht
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Kern (20 minuten)
1. Laat de leerlingen de interactieve 

spoorkaart op www.pazzup.nl/
junior zien. Sommige personen 
op deze kaart vertonen gevaarlijk 
gedrag. Nodig een van de leerlingen 
uit om op de kaart aan te wijzen 
wie volgens hem/haar gevaarlijk 
gedrag vertoont. Laat de leerling 
deze keuze motiveren. Door op de 
persoon te klikken, wordt duidelijk 
of de persoon inderdaad gevaarlijk 
gedrag vertoont. 

2. Laat de leerling vervolgens plenair 
of in groepjes achter een computer 
of tablet de overige gevaarlijke 
situaties op de kaart opzoeken. Het 
zijn er in totaal vijftien. Wanneer 
de leerlingen in kleine groepjes 
aan de slag gaan, zorgt u voor een 
klassikale terugkoppeling.

3. Laat in de bespreking van de 
situaties de volgende vragen aan 

bod komen:
•	 Is de situatie herkenbaar voor  

de leerlingen? Hebben ze zelf  
weleens iets vergelijkbaars  
gedaan?

•	 Wat is de belangrijkste oorzaak 
van het gevaarlijke gedrag?  
Wordt het gevaarlijke gedrag  
veroorzaakt door haast, stoer- 
doenerij, niet opletten of een  
combinatie?

•	 Waarom is het gedrag gevaarlijk? 

Afsluiting (20 minuten)
1. Bespreek met de leerlingen of ze  

naar aanleiding van deze les 
anders aankijken tegen treinen en 
spoorwegovergangen. Zijn ze van 
plan hun gedrag aan te passen?

2. Laat de leerlingen kiezen uit een van 
de volgende creatieve verwerkingen:
•	 Maak een poster of verkeersbord  
 waarop je duidelijk maakt hoe 

 je je op en langs het spoor moet  
 gedragen.
•	 Bedenk een slagzin, rap of lied  
 waarmee je leeftijdsgenoten 
  waarschuwt voor de gevaren van  
 het spoor.
•	 Maak een tekening of strip van  
 een zelfbedachte gevaarlijke  
 situatie.

 
Werkblad
Op pazzup.nl/junior > leerkrachten >  
download lesmateriaal staat een werk-
blad. Dit werkblad kunnen de leerlingen 
thuis of in de klas maken. 

2018 - Uitgave van ProRail
Voor meer informatie en met vragen 
kunt u terecht bij prorail@podium.nl / 
www.prorail.nl/contact
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D
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evaarlijke situaties
STAP 1

01. M
et je benen over de rand van het 

perron zitten

02. Je gevallen spullen/tas proberen te  

pakken als er een trein aan kom
t

03. Stenen op het spoor leggen

04. Stenen gooien naar de trein

05. H
angen op de overw

egbom
en 

06. O
p de overw

eg staan als spoorbom
en 

dichtgaan

07.	Zigzaggen	m
et	je	fiets

STAP 2

08. Voetballen bij het spoor

09. G
raffiti	spuiten

10. Vliegeren bij de bovenleiding 

11. Je hond loslaten in de buurt van het spoor

12. D
ollen/tikkertje op het perron

13. Voor de w
itte stippellijn staan

14. H
et perron verlaten w

aar dat niet m
ag

15. N
aar m

uziek luisteren


