
Het protocol in het kort:

•  Ouders mogen zich niet meer in de school of op het 

schoolplein begeven.

•  Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht 

en gehaald. 

•  Als niet elk lokaal een eigen ingang heeft, stellen scholen 

gespreide breng- en haaltijden in.

De nieuwe richtlijnen   
verkeersveilig toepassen 
in de schoolomgeving

Tips verkeersveilig toepassen van de nieuwe richtlijnen

De coronamaatregelen zorgen voor een andere 

aanpak van de verkeerssituatie rondom school. 

Scholen, gemeenten en ouders kunnen zich samen 

inzetten om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Sommige maatregelen kan de school zelf nemen. Voor 

andere is de hulp van de gemeente nodig.

Stel waar mogelijk tijdelijk 
éénrichtingsverkeer in, ook voor 

voetgangers.

Kan je kind zelfstandig naar school?  
Laat hem of haar dan alleen gaan.

Wijs een plek aan buiten het 
schoolplein, waar kinderen afscheid 

kunnen nemen van hun ouders.

Kom zo veel als mogelijk lopend  
of op de fiets naar school toe en 

bewaar voldoende afstand.

Moet je met de auto?  
Parkeer verder weg en loop het  

laatste stuk naar school.

Als niet elk lokaal een eigen ingang 
heeft stel dan gespreide breng- en 

haaltijden in.

Veilig  
naar 

school!
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“ Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen.  

Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving.” 

Freek Smit, Verkeerskundige Veilig Verkeer Nederland 



1,5 meter afstand houden als de kinderen weer 
naar school gaan. Wij geven tips hoe je dat op een 
verkeersveilige manier doet.

Tips voor scholen
Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar 

school kunnen lopen en fietsen en hoe minder maatregelen in de 

schoolomgeving nodig zijn. 

• Gebruik alle schoolingangen om de verkeersstromen te 

verdelen.

• Laat personeel en ouders niet in de nabijheid van de school 

parkeren. 

• Wijs een plek aan buiten het schoolplein, waar kinderen  

afscheid kunnen nemen van hun ouders. Dit kan gemakkelijk 

door stoepkrijt of tape. Kies een plek waar de kinderen zelf 

veilig naar het schoolplein kunnen lopen.

• Betrek VVN Verkeersouders. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken 

over afspraken met de ouders, veilige fiets- en looproutes in 

de buurt van school in kaart brengen en parkeerplekken voor 

fietsen inventariseren.

Samen met de gemeente

• Om te zorgen dat er zo min mogelijk auto’s in de buurt van 

school komen, kun je een inrij- of parkeerverbod instellen.  

• Stel waar mogelijk tijdelijk éénrichtingsverkeer in, ook voor 

voetgangers. 

• Wanneer de voet- of fietspaden te smal zijn, kun je afspreken 

om het fietspad ter beschikking te stellen voor de voetganger 

en de fietser naar de rijbaan te verplaatsen. Dit moet gepaard 

gaan met een verlaging van de maximumsnelheid naar 30km/u.

• Voor bovenstaande tijdelijke maatregelen hoeft geen 

verkeersbesluit genomen te worden.

• In een omgeving met veel verkeerslichten kun je overwegen 

om voor fietsers de groentijd te verlengen of de roodtijd te 

verkorten. Dit bevordert de doorstroming.

• Zorg dat alle maatregelen vooraf duidelijk gecommuniceerd 

worden en met juiste bebording aangekondigd worden.

Tips voor ouders  
Ook ouders kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid van 

kinderen in het verkeer. Voorlopig gaat nog maar de helft van de 

kinderen tegelijkertijd naar school. Daardoor is het rustiger en 

overzichtelijker in de schoolomgeving.

• Besteed extra aandacht aan de verkeersvaardigheid van je  

kind en oefen samen. Dat is meteen een goede voorbereiding 

voor als je kind het VVN Verkeersexamen doet.

• Kan je kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan  

alleen gaan.

• Laat de auto staan en breng je kind op de fiets of lopend naar 

school om elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven.

• Moet je met de auto? Parkeer verder weg en loop het laatste 

stuk naar school.

Meer? 
Ga in de klas aan de slag met de veilige schoolomgeving met onze 

leuke verkeerspakketten, zoals ‘Op voeten en fietsen naar school’ 

en ‘Veilig oversteken’. Kijk op verkeersouders.nl/pakketten. 

Hulp nodig bij de veilige schoolomgeving binnen de 1,5 meter 

richtlijn? Doe een melding op vvn.nl/participatiepunt en ontvang 

gratis advies op maat van onze verkeersexperts.
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Tips

Bronnen
• www.weeropschool.nl

• www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Verkeersmaatregelen-rond-opstarten-basisonderwijs

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Veilig Verkeer Nederland
info@vvn.nl  |  088 – 524 88 00  |  www.vvn.nl

  veiligverkeernl    veiligverkeernl

  veiligverkeer   VVN Veilig Verkeer Nederland

https://verkeersouders.nl/pakketten
https://vvn.nl/participatiepunt

