
Meedoen is makkelijk 
Een veilige schoolomgeving

Facts & Figures veilige schoolomgeving

Maar liefst 73% van de gemeenten waarin VVN-vrijwilligers actief zijn ervaart verkeers-

drukte rondom scholen als een probleem. Denk hierbij aan zorgen vanuit de scholen, 

maar ook aan klachten van kinderen, ouders van naar schoolgaande kinderen 

en buurtbewoners. Cijfers in deze factsheet bieden dieper inzicht in de huidige 

problematiek en situatie. En natuurlijk zijn er ook oplossingen. Lees verder en ontdek 

hoe jij de omgeving rondom scholen verkeersveiliger kunt maken. 

Kinderen leren van voorbeeldgedrag en door zelf te 
ervaren. Veelvuldig oefenen in de praktijk is daarom 

belangrijk voor het aanleren van veilig gedrag. 
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Ruim 90% van alle verkeers ongevallen 
komt door de manier waarop mensen 

zich in het verkeer gedragen. 

Veruit de meeste leerlingen wonen in 
de buurt van hun school. Slechts 20% 
woont meer dan 3 kilometer bij de 

school vandaan. 

Slechts 49% van de ouders 
bestempelt het verkeer voor hun 

kinderen als ‘veilig’.

Bij aanvang van de samenwerking 
tussen scholen en Veilig Verkeer 
Nederland ervaart 71% van alle 

ouders de verkeersituatie als onveilig.

80% van de kinderen gaat fietsend 
naar school als de ouders de route 
naar school veilig vinden. Vinden 

ouders de route onveilig, dan daalt 
het naar 67%. 

Van alle basisschoolkinderen wordt 
60% weleens met de auto naar 

school gebracht.
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“ Voor kinderen is de route van huis naar school het ideale moment om in het verkeer 
praktijkervaring op te doen. Mijn advies aan ouders: breng kinderen zoveel mogelijk 
lopend of met de fiets naar school. ”  
Thomas Stuiver, Landelijk Projectleider VVN Veilige Schoolomgeving
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Meedoen is makkelijk! Iedereen kan namelijk helpen het 

verkeer veilig te maken. Hieronder de Top-5 oplossingen  

van Veilig Verkeer Nederland.

Tips voor ouders/verzorgers
Wist je dat kinderen het véél leuker vinden om lopend of met 

de fiets naar school te gaan? Ook is dit voor iedereen veiliger 

én gezonder. En daarom stellen wij alle ouders en verzorgers 

graag één vraag: ‘Hoe draag jij bij aan een verkeersveilige 

schoolomgeving?’ 

5 Vergeet-me-nietjes

• Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen  
of fietsen

• Met de auto naar school? Parkeer verderop en loop een 
stukje. Je bent een held!

• Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen

• Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige 
verkeersdeelname

• Bespreek de onderwerpen ‘Smartphone & Verkeer’ (MONO 

rijden)  en ‘Groepsdruk & Verkeer’ (vanaf 11 jaar)

VVN Veilige Schoolomgeving
Door onder andere met buurtbewoners, de school, ouders en 

kinderen gezamenlijk aan structurele en duurzame (gedrags)

oplossingen te werken, realiseert Veilig Verkeer Nederland door 

heel Nederland verkeersveilige schoolomgevingen. De aanpak 

bestaat uit co-creatie en participatie en verloopt via een 

overzichtelijk stappenplan. 

Meer info via vvn.nl/veilige-schoolomgeving
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Oplossingen & Tips

Bronnen
• VVN (2021). Verkeersenquête onder ouders van kinderen die meedoen aan het VVN verkeersexamen.

• Kamphuis, A. & de Vos, M. (2018). Beleving medewerkers en afdelingen. In opdracht van Veilig Verkeer Nederland. Motivaction, Amsterdam

• SWOV (2013). Noodzaak inhoud en evaluatie van verkeerseducatie. SWOV, Leidschendam, juli 2013. Geodienst RUG & RTL, 2018

• Publab (2018). Veilige basisschoolomgeving, september 2018

• VVN (2020). Flitspeiling.

• VVN (2019). Verkeersonderzoek onder ouders die meedoen aan het VSO-traject.  

• Labyrinth (2019). Eindrapportage fietsgedrag kinderen. In opdracht van CROW, Tour de Force en Veilig verkeer Nederland, maart 2019.

• Lankhuijzen, R. & Lax, J. (2014). Samen veilig naar school: hoe ouders aankijken tegen de school-thuisroute. XTNT Experts in Traffic and Transport. In opdracht van Veilig Verkeer 
Nederland, Utrecht.

Geef ruimte aan kinderen en  
vermijd schoolzones

Houd extra rekening met  
kwetsbare verkeersdeelnemers

Rij relaxed, gun jezelf en  
anderen de tijd

Houd je aan de verkeersregels

Rij mobielvrij, rij MONO
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