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Scholieren die tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen,  
mensen die hun hond uitlaten langs het spoor of kinderen die 
vlakbij voorbijrazende treinen spelen. Dergelijk gedrag leidt tot 
vertragingen en ongelukken, soms met dodelijke afloop. 

Naar schatting 25 procent van de vertragingen in het treinverkeer 
wordt veroorzaakt door onverantwoord gedrag en vandalisme.  
Bij vandalisme gaat het bijvoorbeeld om het onklaar maken van een 
overweg of het op de rails leggen van voorwerpen. Naast levensge-
vaarlijke situaties levert dat ook maatschappelijke onrust op. 

VEILIG GEDRAG
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. Met het lespakket PazzUp wil 
ProRail veilig gedrag bij het spoor onder de aandacht brengen bij 
jongeren. 

DOEL
Het lesmateriaal heeft tot doel jongeren uit de onderbouw bewust te 
maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vanda-
lisme bij het spoor. De oorzaken zijn (een combinatie van) haast, 
ongeduld, onverschilligheid, stoerdoenerij, rebellie, meelopen of 
verveling. Dat heeft niet alleen vertragingen en materiële schade tot 
gevolg, maar ook getraumatiseerde machinisten, invaliditeit bij 
jongeren en zelfs dodelijke ongevallen. 

In het lespakket PazzUp worden de leerlingen op verschillende 
manieren geconfronteerd met de gevolgen van gevaarlijk gedrag, 
om zo hun gedrag op positieve wijze te beïnvloeden. 
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PAZZUP
INHOUD VAN HET LESPAKKET
Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:
• deze docentenhandleiding 
•  de website - www.pazzup.nl/vo (ook geschikt voor tablets)

DE DOCENTENHANDLEIDING
In deze handleiding vindt u een aantal lesideeën om risicovol gedrag op en rond 
het spoor in de klas te behandelen en tips om de website in te zetten in de les. 
De lessen passen uiteraard goed in een project over risicogedrag, maar zijn ook 
afzonderlijk te geven. Op de laatste pagina treft u drie proefjes aan die het gevaar 
van risicovol gedrag in het verkeer illustreren.

GASTLESSEN
Het is ook mogelijk een ProRailmedewerker in uw klas uit te nodigen. De mede-
werker bespreekt aan de hand van filmpjes en krantenberichten op interactieve 
wijze met de leerlingen de gevaren van hun eigen gedrag langs het spoor. Wat 
zouden zij doen, in een vergelijkbare situatie? En door wie laten zij zich hierbij 
beïnvloeden?Een gastles duurt ca. 1 uur. U kunt zich in het docentendeel op 
pazzup.nl/vo aanmelden voor een gastles.

LEERDOELEN
Het doel van PazzUp is ongelukken voorkomen door kinderen/jongeren bewust te 
maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme langs het 
spoor. We onderscheiden daarbij de volgende subdoelen op het gebied van 
kennis, houding en gedrag.

Kennis
•  De leerlingen weten wat de gevolgen kunnen zijn van risicovol gedrag.
•  De leerlingen weten wat de risicofactoren zijn: haast, overschatting van eigen 

vaardigheden, geen gevaar zien, groepsgedrag, afleidende apparatuur.
•  De leerlingen weten welke verkeersregels bij spoorwegovergangen van  

toepassing zijn.

Houding
De leerlingen willen risicovolle situaties in de buurt van het spoor vermijden.

Gedrag
De leerlingen zetten de opgedane kennis om in gedrag. In de buurt van een 
overweg of spoor:
•  volgen de leerlingen de veiligheidssignalen op: ze stoppen als bellen rinkelen 

of lampen aangaan en vervolgen hun weg als de bomen open zijn en de 
lichten gedoofd. Als ze al aan het oversteken waren op het moment dat de 
signalen gaan, vervolgen ze hun weg zonder paniek, en houden de leerlingen 
zich aan de verkeersregels.

•  laten de leerlingen zich niet verleiden door haast en/of groepsdruk.
•  laten de leerlingen zich niet afleiden door apparatuur.

Zie voor meer informatie: vo.pazzup.nl/leerdoelen
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WEBSITE
Via www.pazzup.nl/vo heeft u toegang tot de website 
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De 
website heeft een aantal interactieve componenten, 

zoals de graphic novel Oproep gemist!. Ook voor het basis-
onderwijs is lesmateriaal ontwikkeld; PazzUp Junior. Dit vindt u 
op www.pazzup.nl/junior.

Links/werkstuk
Handig stappen voor het 
maken van een werkstuk 
en relevante links.

Op ‘t nippertje
Vijf mensen lopen onder sluitende overwegbomen 
door. De zesde denkt zonder te kijken: dat kan ik 
ook! Niet dus …

Pro/Anti
De leerlingen maken een 
beeldcollage over veiligheid 
rondom de begrippen Pro/Anti.

Boetespel/Spoorquiz
Met deze quizzen 
testen de leerlingen 
hun kennis over 
verkeersregels en 
boetes.

Oproep gemist
Deze graphic novel laat leerlingen 
op een indringende manier zien wat 
de gevolgen van haast kunnen zijn.

De machinist
Hier kunnen de leerlingen 
door het fotoverhaal van een 
machinist scrollen.

Geraakt door trein
In een kort filmpje vertelt Peter Smit 
hoe een aanrijding met een trein zijn 
leven veranderde.
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Met de verschillende onderdelen van de site kunt u zelf 
een les van 50 tot 100 minuten over veiligheid rondom 
het spoor samenstellen. U kunt het materiaal op maat 
maken voor uw groep. Zo bepaalt u zelf welke 
deelonderwerpen en werkvormen u aan bod wilt laten 
komen. Hieronder vindt u per lesonderdeel enkele 
suggesties.

INTRODUCTIE (10 tot 30 minuten)
Kies een of meer van de volgende werkvormen om het 
onderwerp veiligheid op en langs het spoor te 
introduceren:

  Bespreek de eigen ervaringen van leerlingen:  
Kruisen de leerlingen regelmatig het spoor? 
Is de spoorwegovergang bewaakt? 
Fietsen ze dóór als de bellen al rinkelen of de  
spoorbomen naar beneden gaan? 
Zigzaggen ze tussen gesloten overwegbomen? 
Hangen ze rond op of bij het spoor? 
Hebben ze wel eens een (bijna)ongeluk  
meegemaakt?  
Wat weten de leerlingen van de gevaren rond het 
spoor?

  Bekijk en bespreek het filmpje Op ’t nippertje op  
pazzup.nl/vo en/of de graphic novel Oproep gemist. 

  Bespreek een recent nieuwsbericht of incident uit 
de eigen omgeving.

  Bespreek de huiswerkopdracht(en) (zie kader).
 
  Speel klassikaal de Spoorquiz. 

KERN (30 tot 50 minuten) 
Laat de leerlingen individueel, in tweetallen of klassikaal 
enkele onderdelen op pazzup.nl/vo bekijken en de 
bijbehorende opdrachten uitvoeren. 

Geraakt door trein
Wat vind je van het verhaal van Peter Smit? Kun je je 
voorstellen dat jou ook zoiets zou kunnen overkomen? 
Waarom wel/niet? Peter was niet het enige slachtoffer. 
Wie waren er nog meer slachtoffer? Wat waren voor hen 
de gevolgen? 

De machinist
Hoe gebeuren volgens de machinist de meeste 
ongelukken? De machinist zegt bij een ongeluk niet te 
gaan kijken. Wat vind je daarvan?

Oproep Gemist 
Wie krijgen er allemaal te maken met de gevolgen? 
Bedenk (en teken eventueel) zelf een script voor een 
graphic novel waarin de gevaren van onveilig 
spoorgedrag een rol spelen.

Boetespel
Ben je verbaasd over de hoogtes van de boetes? 
Denk je dat hoge boetes effect hebben?

Pro Anti 
Vertel de leerlingen dat ProRail onder andere verantwoor-
delijk is voor veiligheid. Met speciale veiligheids-
campagnes maakt ProRail duidelijk wat veilig gedrag is 
en waarom veiligheid op en rond het spoor zo belangrijk 
is. In de nieuwe campagne staan de begrippen ‘Pro’ en 
‘Anti’ centraal.

LESOPZET
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HUISWERKOPDRACHT
Als uw school in de buurt van het spoor ligt, kunt u 
vooraf één of meerdere van de volgende huiswerk-
opdrachten geven: 

  Observeer mensen bij een spoorlijn of spoorweg-
overgang in de buurt. Noteer gevaarlijk gedrag. 
Denk aan langs het spoor lopen, doorlopen bij 
een rinkelende spoorwegovergang.  
BELANGRIJK: benadruk dat het niet de bedoe-
ling is om zelf langs het spoor te gaan lopen.

  (Voor leerlingen die regelmatig met de trein 
reizen). Noteer gevaarlijk perrongedrag.  
Denk aan staan voor de onderbroken streep langs 
het perron, oversteken van het ene naar het 
andere perron, met de benen over de rand van 
het perron zitten.

ANTWOORDEN TOETS 
1. b
2. c
3.  b
4.   machinist, passagiers, getuigen, hulpverleners
5.  stoeien op perron, langs spoor lopen, tussen dichte 

spoorbomen zigzaggen, aan spoorbomen hangen 
6.   stoerdoenerij, vandalisme, ongeduld,  

onverschilligheid, verveling, groepsdruk,  
desinteresse, onwetendheid

7.  c
8. a
9.  b
10. a 



PROEFJES
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In de campagne laat ProRail met ‘Pro’s’ zien waar ProRail 
voor staat als het gaat om veiligheid rondom het spoor. Wat 
is bijvoorbeeld wenselijk gedrag? 
De ‘Anti’s’ staan voor wat ProRail juist liever niet ziet 
(onwenselijk gedrag). Bijvoorbeeld:

PRO ANTI

Ff wachten Onder spoorbomen glippen

Alertheid Waaghalzerij   

Veilig oversteken Spoorlopen

Door de volgende stappen te volgen maken de leerlingen 
een (digitale) beeldcollage over veiligheid waarin de 
begrippen Pro en Anti centraal staan:
•  Bedenk minimaal drie woorden/zinnen die bij ‘Pro’  

horen en drie woorden/zinnen die bij ‘Anti’ horen.
•  Zoek beelden bij de woorden of teken deze zelf.
•  Verwerk beeld en tekst in een collage: op papier of 

online. De leerlingen kunnen hiervoor online tools 
gebruiken, bijvoorbeeld: 

 http://www.abcya.com/word_clouds.htm
 http://www.wordle.net/
 www.popplet.com
 www.postermywall.com
 www.canva.com
 www.prezi.com of 
 https://www.mindmeister.com/nl. 
  Bij de meeste tools moeten de leerlingen eerst een gratis 

account aan maken. 
• Presenteer de collages aan elkaar. 

Uitgebreide variant
In plaats van een poster maken de leerlingen een stop- 
motionfilmpje. Hiervoor kunnen ze bijvoorbeeld de gratis 
app Stop Motion Studio gebruiken. Deze app heeft zowel 
een Androidversie als een Appleversie.
 
Creatieve opdrachten 
  Maak een poster of verkeersbord dat ProRail kan 

gebruiken om spoorwegveiligheid te promoten.
  Bedenk een slagzin voor ProRail om jongeren te  

waarschuwen voor de gevaren van onveilig gedrag langs 
het spoor. 

AFSLUITING (10 tot 30 minuten) 
Bespreek de opdrachten klassikaal. Kijken de leerlingen nu 
anders naar spoorwegovergangen? 
Zijn ze van plan hun gedrag op en rond het spoor aan te 
passen? Waarom wel/niet?
Laat de leerlingen de toets maken.

DOEL  
Op deze en de volgende pagina doen we een aantal 
suggesties voor een meer ervaringsgerichte benade-
ring van dit onderwerp.

PROEF 1
WAAR KOMT HET GELUID VANDAAN?
Met deze proef kunt u uw leerlingen het belang van 
goed gehoor in het verkeer laten ervaren. 
 
NODIG: 
  blinddoek
   fluitje, bel of smartphone
   oortjes

1.  De proefpersoon doet een blinddoek om.
2.    De andere leerling gaat op een afstand van 

ongeveer vijf meter staan. Hij maakt daar een 
geluid, door op een fluitje te blazen of een 
telefoon af te laten gaan. 

3.   De proefpersoon probeert naar het geluid toe te 
lopen.

4.   De proefpersoon zet favoriete muziek op de 
smartphone op en doet één oortje in.

5.   De andere leerling gaat ergens anders staan en 
maakt wederom een geluid.

6.   De proefpersoon probeert naar het geluid toe te 
lopen. Hij mag zijn hoofd niet draaien.

7.    Herhaal dit nogmaals. Nu mag de proefpersoon 
zijn hoofd wel draaien. Gaat dat beter? Hoe 
komt dat?

8.   Herhaal dit nogmaals, maar nu met beide 
oortjes in. Kan de proefpersoon nu makkelijk 
naar het geluid toe lopen? 

9.  Draai de rollen om. 

TOELICHTING: 
De hersenen hebben de informatie van beide oren 
nodig om goed te kunnen horen uit welke richting 
geluid komt. Het geluid komt op verschillende 
momenten bij beide oren binnen. De hersenen 
merken dat verschil en helpen zo bij het bepalen 
waar het geluid vandaan komt.



PROEF 2
WAT SCHAT JE IN?
Deze proef test het vermogen om afstand en fiets-
snelheid in te schatten.
 
NODIG: 
  twee pionnen
  meetlint
  pen en papier
  stopwatch

1.    Zet de pionnen op ruime afstand uit elkaar (ten 
minste zes meter). Leerlingen gaan om beurten bij 
de eerste pion staan en schatten de afstand in tot 
de andere pion. Het antwoord kunnen ze controle-
ren met het meetlint. Klopt dit met wat ze hadden 
ingeschat?

2.    Leerlingen gaan met hun fiets bij de eerste pion 
staan en voorspellen hoeveel seconden ze nodig 
hebben om vanuit stilstand naar de tweede pion te 
fietsen. Ze noteren hun voorspelling.

3.   De leerlingen fietsen om de beurt vanuit stilstand 
van de ene naar de andere pion.  
Hoeveel seconden deden ze erover? Klopt dit met 
wat ze hadden ingeschat?

TOELICHTING: 
Deze test gaat over inschatten. Er kunnen twee  
inschattingsfouten gemaakt worden:
1.  De afstand tussen de pionnen.
2.  De snelheid waarmee gefietst wordt.
Een afstand goed kunnen inschatten is belangrijk in 
het verkeer. 
Bijvoorbeeld: hoe breed is de spoorwegovergang? 
Hoe ver is de trein nog verwijderd van de spoorweg-
overgang? 

PROEF 3
REACTIESNELHEID 
Leerlingen ervaren wat van invloed is op hun 
reactievermogen. 
 
NODIG: 
 liniaal 
 pen en papier
 smartphone
 oortjes
 
Na elke stap de rollen omdraaien.
1.   De leerlingen staan tegenover elkaar. Eén leerling houdt 

de liniaal bij de 0 vast, tussen duim en wijsvinger.  
De liniaal wijst omhoog. De leerling laat de liniaal vallen. 
De andere leerling probeert de liniaal met één hand zo 
snel mogelijk te vangen. De leerlingen schrijven op bij 
hoeveel centimeter de liniaal gevangen is. 

2.   De leerlingen herhalen dit vier keer. Kan de leerling die 
vangt steeds sneller reageren?

3.   De leerlingen doen nu dezelfde test, maar nu gebruikt 
de leerling die vangt zijn andere hand. Welke hand gaat 
beter?

4.   Eén leerling laat zelf de liniaal los en probeert deze ook 
zelf te vangen. Gaat dat sneller? Hoe komt dat?

5.   Leerlingen herhalen de test van stap 1, maar nu luistert  
de leerling die vangt naar zijn favoriete nummer via de 
oortjes. 

6.   Leerlingen herhalen de test van stap 1, maar nu gebruikt 
de leerling die vangt ondertussen zijn smartphone voor 
internet of typt een bericht. 

TOELICHTING: 
Reactiesnelheid geeft aan hoe snel je bij een veranderende 
situatie in actie kunt komen. In het verkeer verandert de  
situatie voortdurend en is reactiesnelheid erg belangrijk. 
Je reactiesnelheid wordt beïnvloed door:
a.   Genen. Dit zijn de eigenschappen die je bij je geboorte 

meekrijgt van je ouders.
b.   Afleiding. Je presteert beter als je gefocust bent, dus 

niet met je gedachten bij andere dingen. 
c.   Hoe belangrijk is de situatie? Wanneer je in een gevaar-

lijke situatie zit is je reactiesnelheid hoger.
d.   Leeftijd. Rond de 20 jaar is je reactiesnelheid het 

hoogst, daarna neemt hij af.
e.   Alcohol/drugs. Door het gebruik van alcohol of drugs 

neemt je reactiesnelheid af.

COLOFON 
PAZZUP! is gemaakt in opdracht van ProRail
www.pazzup.nl  |  www.prorail.nl  |  PRORAIL, Afdeling 
Communicatie, Postbus 2038, 3500 GA, Utrecht 
www.prorail.nl/contact
CONCEPT EN REALISATIE 
PODIUM Bureau voor Educatieve Communicatie bv 
www.podium.nl  |  www.podiumvooronderwijs.nl 
VORMGEVING Koduijn ontwerpers

Deze handleiding hoort bij het lespakket PAZZUP!
uitgegeven door ProRail © 2017
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