OPDRACHTEN

De basisprincipes van de verkeerskunde – Reeks 3
Iedere deelnemer heeft toegang tot de map ‘Opdrachten’.
Als je nog geen account hebt op Office 365, zal je gevraagd worden om er één aan te maken. Dit is gratis en kan op
basis van je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Volg de stappen die Office 365 verder voorstelt.
In de map ‘Opdrachten’ kan je
• de aanwezige documenten openen (klik achter de bestandsnaam op de 3 puntjes en kies ‘openen’) en
bewerken. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
• je eigen nieuwe documenten uploaden.
Hieronder geven we telkens aan wat we van je verwachten; openen/bewerken of uploaden.

1. Stel jezelf voor (10 minuten)
Deadline: Donderdag 11 maart 2021
We maakten een PowerPointpresentatie waarin we onszelf alvast voorstellen.
Maak een gelijkaardige slide over jezelf.
• Open (klik achter de bestandsnaam op de 3 puntjes en kies ‘openen’) het bestand
‘Kennismaking’ in de map ‘Opdrachten’.
• Ga naar een lege kennismakingsslide en vul die aan.
• Sluit het bestand. Het werd automatisch opgeslagen.
2. Bekijk deze filmpjes (15 minuten)
Deadline: Woensdag 17 maart 2021
Slim bouwen – Vlotte mobiliteit
Leo Van Broeck, voormalig Vlaams Bouwmeester (8 minuten)
Hoe kunnen steden het autoverkeer verminderen?
Prof. dr. ir. Chris Tampère, Verkeersspecialist KU Leuven (5 minuten)
3. Lees het artikel of beluister de podcast (10 minuten)
Deadline: Woensdag 17 maart 2021
‘Vijf inzichten die je blik op de weg voor goed veranderen’ (10 minuten)

4. Categorisering van wegen (15 minuten)
Deadline: Maandag 19 maart 2021
Op 02/10/2020 hebben we een webinar over de nieuwe wegencategorisering gehouden.
In de map ‘Opdrachten’ vind je de opname van het webinar.
Je kan het hele webinar bekijken, maar vanaf 28’45 tot 44’30 geeft Nathan Rockelé van MOW een
uiteenzetting over de nieuwe wegencategorisering.
5. Verkeersonderzoek (1 uur)
Deadline: Vrijdag 16 april 2021
• Bekijk in de map ‘Opdrachten’ de 3 instructiefilmpjes en de formulieren om een
verkeersonderzoek uit te voeren.
• Kies welk onderzoek (parkeeronderzoek of kruispunttelling) je wenst uit te voeren in je
eigen omgeving.
• Formuleer de exacte onderzoeksvraag in het document ‘Verkeersonderzoek’ met jouw
naam in de map ‘Opdrachten’.
o Open je document via de 3 puntjes
o Vul het document aan.
o Sluit het. Je wijzigingen werden automatisch opgeslagen
• Stel je telformulier op en bezorg het ons door het te uploaden in de map ‘Opdrachten’.
Geef het de naam ‘Telformulier – Jouw naam’
6. Verkeersonderzoek (1 uur)
Deadline: Donderdag 29 april 2021
Voer je verkeersonderzoek uit op basis van de instructiefilmpjes, je onderzoeksvraag en je
telformulier. Voer je onderzoek minstens 1, maar liefst 2 keer uit.
Formuleer in het document ‘Verkeersonderzoek’
• Je conclusies
• De moeilijkheden die je ondervond
• Een tip voor de anderen of een eigenaardigheid
We bespreken dit tijdens module 6.
7. Maak gebruik van bestaande data
Deadline: Donderdag 6 mei 2021
Lees de samenvatting van het meest recente Onderzoek VerplaatsingsGedrag.

