
Appen op de fiets,  
the battle!

les
Wat heb je nodig:
klaslokaal met digibord

Stap 1:
Vraag ter introductie op deze les aan de klas wie ze 

leuker vinden: F1rstman of Russo. Afhankelijk van 

hun keuze laat je een van de video’s zien. De zangers 

laten de kijker duidelijk weten weten dat het echt 

niet oké is om muziek te luisteren op de fiets. De 

filmpjes staan op www.verkeerspleinamsterdam.nl/ 

xxxxxx. 

Stap 2:
Ga vervolgens de discussie aan met de klas over dit 

onderwerp. Verdeel het klaslokaal in tweeën. Het 

linker deel (met je rug naar het digibord gezien) is 

voor de voorstanders, het rechter gedeelte voor de 

tegenstanders. Lees een voor een de stellingen voor. 

De voorstanders gaan aan de linkerkant van de klas 

staan en de tegenstanders aan de andere kant. 

Stap 3:
Vraag zowel de voor- als de tegenstanders naar hun 

standpunt. Laat de leerlingen weten dat ze best van 

mening mogen veranderen als ze een argument 

horen waar ze het óók mee eens zijn. De leerling 

gaat dan aan de andere kant van de klas staan. Laat 

de discussie even doorgaan tot er geen nieuwe 

argumenten meer worden genoemd. Lees vervolgens 

een nieuwe stelling voor.

Stap 4: 
Dit zijn de stellingen. Laat de leerlingen er goed over 

nadenken en probeer te voorkomen dat leerlingen 

door elkaar gaan schreeuwen en roepen. Spreek dat 

van te voren duidelijk met elkaar af.  

Nabespreking:
Bespreek met elkaar hoe dit was om te doen? Ben 

je over dingen van mening veranderd? Het is een 

onderwerp dat veel emoties losmaakt. Hoe komt dat 

volgens jullie?

Meer info:
Als onderdeel van de campagne ‘Afleiding door 

telefoongebruik’ kun je een Virtual Reality les 

aanvragen. Deze les wordt gratis uitgevoerd op 

school door Verkeersplein Amsterdam. In deze les 

ervaren scholieren hoe ze door telefoongebruik 

worden afgeleid in het verkeer. Aanmelden kan via: 

https://bit.ly/2YdIyLb

Meer informatie en leuke ideeën vind je op:

www.weekvanhetverkeer.nl

Introductie: Sinds 1 juli 2019 is het verboden om te appen of te bellen op de fiets. 
Er staat zelfs een boete van 90 euro op. Veel jongeren lijken die regel aan hun laars te 
lappen. Simpelweg omdat ze de gevaren niet zien. Want waarom zou je niet twee dingen 
tegelijk kunnen doen?

Doel: Door middel van een aantal pittige stellingen over mobielgebruik op de fiets 
willen we leerlingen stimuleren stil te staan bij zichzelf, de gevaren op de weg en de 
consequenties voor een ander als je met je mobieltje door het verkeer fietst. 

Duur: 30 minuten.

onderwerp:  
telefoongebruik 
lesbrief 13  bovenbouw



Werkblad 13 Bovenbouw
onderwerp: telefoongebruik

Fietsend bellen is niet gevaarlijk, ik kan mijn aandacht echt wel bij het verkeer houden. 

Ik vind dat je je telefoon wel in je hand moet kunnen houden, bijvoorbeeld om te 
navigeren. (Het is mág dus niet!) 

Ik wil elk moment op mijn telefoon kunnen kijken, wat nou als ik een belangrijk 
bericht mis? 

Als je iemand ziet appen op de fiets, zou je die persoon erop aan moeten spreken. 
(voor de nabespreking: hoe zou je het vinden als jij er op wordt aangesproken?)

Een goede oplossing is je telefoon op je stuur bevestigen. Een soort handsfree-set 
maar dan op de fiets. (Dit mag dus, zolang je je telefoon maar niet gebruikt, handig 
voor navigatie bijvoorbeeld) 

Ik zit de hele dag al om op mijn telefoon, dus die 10 minuten dat ik op de fiets zit, 
kan ik de telefoon best wel even uitzetten. 

Als ik stilsta voor het stoplicht, pak ik vaak snel even mijn telefoon. (Dat mág dus!) 

Daar mijn speellijst scrollen op zoek naar dat ene liedje, terwijl ik fiets... dat kan echt 
geen kwaad.  

Als ik muziek luister via mijn oortjes, kan het verkeer nog prima horen. 

Ik vind het onterecht dat de politie boetes uitdeelt voor bellen/appen op de fiets.
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