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AANPAK SCHOLEN

Super gevaarlijk: appen of bellen in het 
verkeer. Niet alleen in de auto, ook op de 
fiets. De verleiding is oh zo groot.

De campagne Mobiel zonder Mobiel 
maakt mensen bewust van dit (levens-
gevaarlijke) gedrag. Op verzoek van ver-
schillende gemeenten en scholen heeft 
Attacom een educatieve, leuke, klassikale 
aanpak ontwikkeld voor de interventie 
‘mobiel zonder mobiel’. 

ONZE AANPAK
In de klas gaan wij een spel spelen.  
Het enige dat we de leerlingen hierover 
vertellen: ‘laat je niet afleiden’. Net zoals 
wanneer je op de fiets zit. 
De leerlingen merken al snel dat ze in  
een experiment verzeild geraakt zijn.  

Elke actie is maatwerk en kan bijvoorbeeld verrijkt worden met een online of 
een offline campagne. We praten er graag over verder.  

Het is ‘magisch entertainment’ dat ervoor 
zorgt dat de leerlingen van het begin tot 
het eind geboeid blijven. In een positieve 
sfeer ervaren ze hoe eenvoudig ze afgeleid 
worden… 

De les kent de volgende componenten:
• Spelregels en uitdaging: laat je niet 

afleiden
• Drie interactieve experimenten waarbij 

leerlingen ervaren hoe snel ze afgeleid 
met tussendoor steeds de vertaling 
naar het eigenlijke thema: het niet-ge-
bruiken van de mobiele telefoon in het 
verkeer.

• Leerlingen denken zelf na over hun 
eigen gedrag en dat van hun ouders

• Ze krijgen een contract waardoor de 
campagne thuis nog eens besproken 
wordt

• Leerlingen gaan op de foto met een 
groot bord met daarop de tekst: ik ben 
mobiel zonder mobiel.

• Indrukwekkende muziek
• Pepermuntjes en een fietsbel-sticker 

met daarop: ‘ik ben mobiel zonder 
mobiel’. Zo is de boodschap elke dag 
weer ‘in beeld’.

Voorgaande duurt ± 30 minuten per les.

Wat een positieve geluiden 
heb  ik gehoord! Teamleider (…) 
was werkelijk onder de indruk. 
Leerlingen waren zichtbaar 
 enthousiast, verwonderd   
en geraakt. Klasse! Hulde!

https://www.attacom.nl/verkeer/

