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In deze handleiding vindt u informatie over de noodzaak voor - en 

opzet van - de campagne. Verder vindt u informatie over mogelijke 

manieren waarop u uw bijdrage kan leveren aan de verkeers-

veiligheid van de leerlingen van uw school of in uw gemeente. Tot 

slot krijgt u een overzicht van de beschikbare campagnematerialen 

die in bijna alle gemeenten jaarlijks worden ingezet.

Enorme piek in ongevallen na 
zomervakantie
De insteek van deze campagne is om een bijdrage te 

leveren aan het terugdringen van de piek in ongevallen die 

plaatsvindt direct na de zomervakantie. In deze periode 

zijn kinderen namelijk bijna twee keer zo vaak betrokken bij 

verkeersongevallen als in de rest van het jaar. Veel kinderen 

gaan op vakantie en fietsen dan niet. Als ze terugkomen moeten 

ze weer wennen aan het verkeer. Automobilisten zijn in de 

zomervakantie gewend geraakt aan weinig verkeer en moeten 

bij de start van het nieuwe schoolseizoen ook weer wennen aan 

de drukte.  

Opzet van de campagne  
‘De scholen zijn weer begonnen’
De campagne is primair gericht op de automobilist. Het hoge 

aantal ongelukken vindt met name plaats door botsingen 

tussen auto’s en fietsende leerlingen. Deze leerlingen zijn 

kwetsbare verkeersdeelnemers. Niet alleen omdat ze op de fiets 

niet beschermd zijn. Ook omdat ze nog niet genoeg kennis, 

vaardigheden en ervaring in het verkeer hebben om zich echt 

veilig te kunnen verplaatsen. Dit heeft te maken met het nog in 

ontwikkeling zijn van hun hersenen. Kinderen vertonen daarom 

soms onverwacht gedrag. Ze slingeren bijvoorbeeld op de fiets 

of steken de straat over zonder te kijken. Ook zorgt het gebruik 

van de smartphone op de fiets voor gevaarlijk gedrag. Daarom 

is het belangrijk dat andere weggebruikers hier extra rekening 

mee houden, met name automobilisten. Zij worden met de 

De campagne
campagnematerialen van ‘De scholen zijn weer begonnen’ 

langs de weg extra alert gemaakt op leerlingen die zich weer in 

het verkeer begeven. Dit zorgt voor meer oplettendheid bij de 

medeweggebruikers direct na de zomervakantie. 

Uw rol
Hoe vaker de automobilist het campagnemateriaal ziet hangen 

hoe beter hij extra gaat letten op schoolgaande kinderen. 

Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen zich 

inzetten voor de zichtbaarheid van ‘De scholen zijn weer 

begonnen’. Zowel scholen, gemeenten, verkeersouders als 

VVN-afdelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Ook u 

dus. Gezamenlijk wordt er al in ruim 90% van alle gemeenten 

aandacht aan besteed.

Aan u dus het verzoek om op plekken waar u toegang toe 

heeft of toestemming voor heeft campagnematerialen op 

te hangen gedurende de actieperiode. Daarbij gaat het er 

steeds om dat het materiaal goed zichtbaar is voor met name 

automobilisten. In veel gevallen gaat het dan om drukke wegen. 

Zij kunnen ook worden bereikt op het moment dat ze niet rijden, 

met bijvoorbeeld posters of door het uitreiken van speciale 

ansichtkaarten. Verderop leest u meer over de verschillende 

materialen die beschikbaar zijn en waar deze het beste 

kunnen worden ingezet. Ook voor inzet via social media. Alle 

campagnematerialen zijn online te bestellen op de webwinkel 

via www.vvn.nl/webshop. 

Periode
Als campagnematerialen gedurende een lange tijd zichtbaar 

zijn dan vallen ze niet meer op en hebben ze dus geen 

attentiewaarde meer. Om de campagne ‘De scholen zijn weer 

begonnen’ op te laten vallen is er daarom bewust voor gekozen 

om alle campagnematerialen 3 weken in te zetten. Namelijk één 

week voorafgaande aan de start na de zomervakantie tot en met 

twee weken daarna.
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Hieronder vindt u een overzicht van alle campagnematerialen. Daarbij staan steeds voorbeelden van door wie en waar 
deze goed kunnen worden ingezet. Een grootschalige inzet van deze materialen zorgt ervoor dat automobilisten beter 
letten op de leerlingen in het verkeer en dus voor een verbetering van hun verkeersveiligheid. Alle materialen graag 
inzetten van 1 week voor tot en met 2 weken na de start van de scholen, na zomervakantie.

Spandoek
800 x 150 cm
Voor wie:  Voornamelijk gemeenten.

Hoe te gebruiken:   De grote spandoeken zijn geschikt om boven de weg op te hangen. Dit vergroot de zichtbaarheid van de 

campagne bij zowel de automobilist als de fietser.

400 x 80 cm
Voor wie:  Gemeenten, scholen/verkeersouders en/of VVN-afdelingen.

Hoe te gebruiken:   De kleinere spandoeken zijn geschikt om op te hangen langs drukke wegen, bij parken, fietspaden, 

schoolpleinen, op het hek van de school, bij winkelcentra en/of ingangen van bijvoorbeeld sportverenigingen.

Sandwichborden
Voor wie:  Gemeenten, scholen en/of VVN-afdelingen.

Hoe te gebruiken:   De sandwichborden worden per twee rond een lantaarnpaal of boom geplaatst. De borden worden aan elkaar 

vastgezet door middel van bijgeleverde tyraps en zijn herbruikbaar.

Posters in diverse maten 
(83 x 118 cm, 50 x 75 cm, 29,7 x 42 cm)
Voor wie: Gemeenten, scholen/verkeersouders en/of VVN-afdelingen.

Hoe te gebruiken:   De diverse posters kunnen gebruikt worden in reclameborden langs de weg. Daarnaast zijn ze ook geschikt 

om op te hangen bij scholen, buurtcentra, winkelcentra, sportverenigingen, etc. Bovendien is er een speciale 

BlueBack poster beschikbaar. Deze is geschikt om over andere posters heen te plakken. Zodat je die er niet 

doorheen ziet.

Ansichtkaart kleur 
Voor wie: Scholen/verkeersouders en/of VVN-afdelingen.

Hoe te gebruiken:   Deze kaarten zijn voorzien van weetjes en feitjes over kinderen. Deze zijn geschikt om uit te delen aan 

automobilisten, fietsers en zelfs voetgangers.

Ansichtkaarten voor kinderen
Voor wie: Scholen/verkeersouders.

Hoe te gebruiken:   Elk kind krijgt een pakketje van 3 verschillende ansichtkaarten. De kleurplaat op de voorkant wordt ingekleurd 

en op de achterkant zetten leerlingen een persoonlijke boodschap. Deze kaarten worden door leerlingen 

verspreid onder familie, buren, vriendjes, etc.

Potlood met gum
Voor wie: Scholen/verkeersouders en/of VVN-afdelingen.

Hoe te gebruiken:   Een leuke gadget om mee te geven aan kinderen op school. Daarnaast ook zeer geschikt om uit te delen in 

combinatie met de gekleurde ansichtkaart voor weggebruikers.

Media
Voor wie: Gemeenten, scholen/verkeersouders en VVN-afdelingen

Hoe te gebruiken:   Naast de fysieke campagnematerialen is het goed om ook via print en online media aandacht aan de 

campagne te besteden, Zoals via lokale kranten, de eigen website of via social media. Voor al deze kanalen 

vindt u beschikbare teksten en afbeeldingen via www.vvn.nl/descholenzijnweerbegonnen.

Materialen en uitvoering

http://www.vvn.nl/descholenzijnweerbegonnen
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Specifieke voorbeelden van activiteiten mogelijkheden voor scholen/verkeersouders

Ansichtkaarten voor kinderen
Wie:  Schoolbreed uit te voeren of met een aantal groepen. Onderbouw leerlingen hebben enige assistentie nodig. 

Wat:  Sets van drie verschillende ansichtkaarten. 

Hoe:   Materiaal bestellen op de webwinkel via www.vvn.nl/webshop. De voorzijde van de ansichtkaarten bestaat uit kleurplaten 

die de leerlingen zelf in de klas inkleuren. Achterop schrijven zij een persoonlijke boodschap over verkeersveiligheid. De 

kinderen verspreiden deze kaarten vervolgens onder ouders, familie, buurtbewoners, etc. Elk kind krijgt drie verschillende 

kaarten en verspreidt deze in zijn eigen netwerk.

Gedrukte ansichtkaarten met verkeersweetjes
Wie:  Geschikt voor bovenbouw met assistentie van leerkrachten, VVN-verkeersouders of VVN-afdelingen.

Wat:   Ansichtkaart om uit te laten delen aan weggebruikers, door leerlingen of VVN-afdelingen. Het kondigt het feit aan dat de 

kinderen weer naar school gaan en er staan weetjes op over hoe kinderen reageren in het verkeer. Erg interessant en een 

positieve manier om meer begrip en bewustwording bij weggebruikers te creëren. 

Hoe:   Materiaal bestellen op de webshop via www.vvn.nl/webshop. Deel de groep op in kleine groepjes van bijv. 3 à 4 

leerlingen en zorg per groepje voor begeleiding door een volwassene. Kies een goede plaats in de schoolomgeving of 

op een school-thuisroute waar veel verkeer langs komt, met een veilige plek waar de leerlingen weggebruikers kunnen 

aanspreken. Bijvoorbeeld op de stoep of een parkeerplaats, niet bij een kruising of oversteekplaats. Weggebruikers worden 

aangehouden en ontvangen de ansichtkaart en bijvoorbeeld het potlood. 

Meer informatie:
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH  Amersfoort. 

Telefoon: 088 - 524 8800 of e-mail: info@vvn.nl

Aan de slag!

De scholen zijn weer begonnen, en ik vind dat: 
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Beste weggebruiker, 

De scholen zijn weer begonnen en daardoor zijn er 

weer veel kinderen op straat. 

Wist u dat kinderen van een bepaalde leeftijd pas de 

volgende activiteiten beheersen: 

• schatten van afstand vanaf 8 jaar

• schatten van snelheid vanaf 9 jaar

• koers houden op de fi ets vanaf 10 jaar

• achterom kijken en richting aangeven zonder te 

slingeren vanaf 10 jaar

• ingewikkelde situatie met meerdere auto’s 

beoordelen vanaf 12 jaar

Dus houd de kinderen goed in de gaten en zorg dat 

u op tijd kunt remmen!

http://www.vvn.nl/webshop
http://www.vvn.nl/webshop
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Voorbeeldbrief aan ouders en TIPS
Op pagina 6 staat deze brief nogmaals waarbij de tekst aan te passen en/of te kopiëren is om te gebruiken voor een 
nieuwsbrief, website, e-mail of Word.

Aan de ouders van de leerlingen van basisschool (naam basisschool),

Of; Beste ouders,

De week/periode van (datum) tot (datum) staat in het teken van verkeersveiligheid. We doen dan (o.a.) 

mee aan de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ van Veilig Verkeer Nederland. Reden hiervan 

is dat direct na de zomervakantie bijna twee keer zo veel leerlingen bij een verkeersongeval betrokken 

raken als in de rest van het jaar.

De boodschap van deze campagne is simpel: Houd extra rekening met schoolgaande kinderen. De actie 

loopt een week voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar tot en met twee weken daarna. Via 

deze campagne attenderen we automobilsten erop dat ze na de vakantie weer veel schoolgaande fietsers 

in het dagelijkse verkeer tegenkomen. De oproep aan met name automobilisten is om extra rekening met 

hen te houden in het verkeer. Het is ook belangrijk dat de kinderen zelf zich bewust zijn van hun rol in het 

verkeer. Onze school/gemeente werkt hieraan mee door spandoeken/posters/sandwichborden van ‘de 

scholen zijn weer begonnen’-campagne op te hangen. 

Aanvullend op inzet van de promotiematerialen gaan we ook samen met de leerlingen aan de slag.

Alle leerlingen (zelf in te vullen als het om bepaalde groepen gaat)

Leerlingen van de onderbouw gaan in groepen ansichtkaarten (3 per kind) inkleuren en schrijven op de 

achterzijde een persoonlijke boodschap aan de ontvanger. Zij kunnen hierbij geholpen worden door 

kinderen uit bovenbouw, leerkracht en eigen ouders/verzorgers. Leerlingen kunnen de ansichtkaarten 

langsbrengen in de eigen buurt of opsturen naar bijvoorbeeld een grootouder, tante of bekende. 

Bovenbouw

Leerlingen van de bovenbouw delen voorgedrukte ansichtkaarten uit aan weggebruikers. Groepjes van 

3 à 4 leerlingen gaan onder begeleiding van een volwassene op een plek in de wijk (bijv. parkeerplaats 

bij school, supermarkt) staan. Weggebruikers worden aangesproken en ontvangen van de kinderen 

een ansichtkaart met achterop weetjes over hoe kinderen reageren in het verkeer en eventueel het 

bijbehorende potlood. 

De actie is een initiatief van de verkeersouder(s) van onze school en Veilig Verkeer Nederland. Mocht 

u vragen of opmerkingen hebben of wilt u de leerlingen assisteren, neemt u dan contact op met de 

verkeersouder, (naam).
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