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THEMA VERKEER IN MINECRAFT 

Minecraft gebruiken om leerlingen tijdens het thema verkeer na te laten denken over 
verkeerssituaties. Deze les kan goed als introductie van het thema gebruikt worden, of als 
verwerking. Als je eerst meer over het inzetten van Minecraft in het onderwijs wilt weten is er een 
webinar van het iXperium beschikbaar. 

Doelen 

● Leerlingen enthousiast maken voor het thema met een pakkende start. 
● Leerlingen na laten denken over hoe een kruispunt veilig ingericht kan worden. 
● Leerlingen leren samenwerken in één wereld en naar ideeën van elkaar luisteren. 

Wat heb je nodig? 

● Minecraft Education Edition 
● Minecraft Education account voor leerlingen 
● Minecraft wereld: Verkeer template  
● Minecraft wereld: Verkeer voorbeeld 
● Werkblad kruispunt 
● Links naar voorbeeld filmpjes (volgende pagina) 

Activiteit 

Bespreek met de leerlingen hoe kruispunten ingericht worden, zodat we hier veilig gebruik van 
kunnen maken. Denk aan verkeerslichten, haaientanden, zebrapaden, etc. 
De leerlingen gaan zelf een kruispunt met deze zaken inrichten om het veilig te maken. 

Stap 1 

Verdeel de klas in groepjes. Elk groepje gaat eerst een plan bedenken. Je kan hiervoor het 
werkblad kruispunt gebruiken of de verkeer tool van Prowise Presenter.

https://ixperiumplus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=701&catid=2&Itemid=514
https://drive.google.com/file/d/1gux0Hsan3w-7CY7sQ5h8ZYoqVN5znPtJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-Pru8Sddd8fAGrgA5MhNEBIjOMcD81g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-Pru8Sddd8fAGrgA5MhNEBIjOMcD81g/view?usp=sharing
https://ixperiumplus.nl/images/webinars/minecraft/werkblad_kruispunt.pdf
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Stap 2 

De leerlingen kunnen in Minecraft aan de slag aan met het inrichten van het kruispunt in 
Minecraft. Gebruik in Minecraft de wereld verkeer template. Die de leerlingen kunnen 
downloaden van ixperiumplus.nl. Vervolgens kunnen ze deze wereld importeren. In deze 
wereld kunnen de leerlingen alles bouwen en vernietigen. Het kan handig zijn om dus eerst in 
Minecraft een kopie van de wereld te maken, zodat ze altijd vers kunnen starten. 

Hieronder staan een aantal filmpjes om de leerlingen te helpen hoe ze bijvoorbeeld een 
verkeerslicht kunnen maken. Het eerste filmpje is in het Nederlands, de rest Engels. 

Verkeerslicht en haaientand: 
https://www.loom.com/share/2c7b61a6fe144e3ab7d5bb4886ef61ed 
 
Bouw een auto: 
https://www.youtube.com/watch?v=v7V1tREc3Jo 
 
Bouw een pickup truck: 
https://www.youtube.com/watch?v=x175M4kLvnc 

Optioneel: 

Je kan de leerlingen de Verkeer voorbeeld wereld laten zien (bijvoorbeeld op het digibord). In 
deze wereld is het kruispunt al ingericht met verschillende verkeerslichten, haaientand borden 
en auto’s.  
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