
 

 

 

 

SCOOTER ELITE 
VOORLICHINGSPROJECT 

 
Jonge scooter-, brommer- en snorfietsrijders zijn onervaren verkeersdeelnemers. Ze besturen 
vaak voor het eerst een gemotoriseerd voertuig en hebben nog weinig ervaring met hoge 
snelheden in het verkeer.   
 
Daarom heeft TeamAlert het project Scooter Elite ontwikkeld! Met Scooter Elite maakt TeamAlert jonge 
scooterbestuurders bewust van hun rol in het verkeer en laten hen zelf op een leuke manier inzien 
waarom ze de verkeersregels moeten naleven. 
 
Projectomschrijving 
Haal een highscore in onze scootersimulatie en ontdek welk type scooterrijder jij bent! 

Met het project Scooter Elite krijg je eerst een quiz met vragen over het verkeer. De quiz speelt in op de 
kennis, houding en het gedrag van de jongeren. Achterop staat ook een checklist met alle punten waar een 
goede scooterrijder en scooter aan moet voldoen. 

In de scootergame rijdt de deelnemer één van de vijf routes. De uitdaging is om op tijd én veilig op locatie 
aan te komen. Onder andere het weer, stoplichten en richting aangeven zijn factoren waar de 
scooterrijder rekening mee houdt. Ook gevaarherkenning en het anticiperen op andere weggebruikers 
heeft invloed op de score. 

 

 

 

 

 

Thema Onervaren verkeersdeelnemers 

Doelgroep  15 t/m 20 jaar 
 Jonge scooter-, brommer en snorfietsrijders 

Locatie  Mbo-scholen en indoorevenementen 
 Grote hal of aula met stroompunt 

Bereik 130 

Decor Scootersimulator 

Tijd  Maximaal 5,5 uur 
 Op- en afbouwtijd is 60 minuten 

Medewerkers Vier medewerkers van TeamAlert 

Prijs €2.750,- 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
Na de rit krijgt de bestuurder een score én zien ze waar ze goed in zijn en waar verbetering mogelijk is. De 
score bespreekt de voorlichtingsmedewerker van TeamAlert met de jongere. 

Op het scorebord zijn alle scores te vinden van die dag. Heb je de highscore? Dan krijg je aan het einde van 
de dag nog een prijs. 

Met 11 manieren van gedragsbeïnvloeding verwerkt in dit leuke project, zorgt TeamAlert ervoor dat alle 
scooterrijders veilig thuiskomen! 

3 keer waarom TeamAlert 
 Voor en door jongeren 
 Positieve gedragsverandering 
 Projecten van A tot Z verzorgd 

Contact 
 030 – 2080920 
  projecten@teamalert.nl 

 


