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Een veilige schoolomgeving 
Bij het halen en brengen van kinderen is het vaak een chaos 
rond de school: auto’s, fietsers en voetgangers die overal 
tussendoor bewegen, waardoor er onveilige situaties kunnen 
ontstaan met kans op ongelukken. Door met de school, 
ouders en kinderen aan duurzame oplossingen te werken, wil 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verkeersveiligheid rondom 
scholen in heel Nederland verbeteren. Ook jij kunt bijdragen 
door in actie te komen voor een veilige schoolomgeving! VVN 
helpt je hierbij met praktische tips. Volg daarbij de stappen van 
het stappenplan in deze toolkit. 

Hoe pak je het aan? 
Het is belangrijk om steun te krijgen van de school en zoveel 
mogelijk ouders. Dit bereik je door goed naar hen te luisteren 
en hen te betrekken bij mogelijke oplossingen. De eerste stap 
is daarom het contact met de school; deel je zorgen met de 
directie of de leerkracht/verkeerscoördinator en leg uit waarom 
het zo belangrijk is om samen in actie te komen. 
 
Vragenlijst Basisinventarisatie 
Vertel dat je bij ouders wilt peilen hoe zij denken over de 
verkeerssituatie rond de school. Je gebruikt hiervoor de 
korte vragenlijst die opgesteld is door VVN. Klik hier om 
de vragenlijst op te vragen. Het zijn slechts drie vragen, die 
snel te beantwoorden zijn (ook met je telefoon). Zo krijg je 

inzicht in hoe andere ouders de verkeersveiligheid rond de 
school ervaren en of er draagvlak is om de verkeerssituatie 
te verbeteren. Binnen drie dagen ontvang je de voor jou 
gepersonaliseerde vragenlijst.

Overleg met de school hoe je de vragenlijst onder de ouders 
gaat verspreiden, bijvoorbeeld via e-mail, de socialmedia-
kanalen van de school, de schoolwebsite, Whatsapp, de 
nieuwsbrief en de schoolapp. De leerkracht kan de hulp van 
kinderen inroepen bij het verspreiden van de vragenlijsten. 
Door hen goed te informeren kunnen zij hun ouders 
enthousiast maken om mee te doen. 

Hoe hoger de respons, hoe beter het beeld van de situatie en 
hoe meer bereidheid er zal zijn van ouders om mee te werken! 
Stel een duidelijke deadline aan het invullen van de enquête, 
bijvoorbeeld een termijn van twee weken. Je kunt een bericht 
sturen ter herinnering wanneer respons uitblijft. 

Advies op maat 
Twee tot vier weken na afname van de vragenlijst ontvang 
je van VVN een overzicht van de resultaten. Ook krijg je een 
advies op maat, in de vorm van eenvoudige tips, of een 
uitgebreider advies. Met het advies en de VVN-flyer ‘Een 
verkeersveilige schoolomgeving - Hoe draag jij bij?’ stel je 
samen met school en ouders een actieplan op, dat je samen 
uitvoert. 

https://vvn.nl/onderzoek-verkeersveilige-schoolomgeving
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Evaluatie 
Als het actieplan is uitgevoerd, is het belangrijk om te 
evalueren: is de veiligheid rond de school verbeterd? Als de 
situatie daadwerkelijk is verbeterd, dan is dat goed nieuws, 
gefeliciteerd met dit mooie resultaat! Bedank iedereen die 
meegewerkt heeft bijvoorbeeld met een persoonlijk berichtje. 
 
Natuurlijk wil je dat de veilige schoolomgeving van blijvende 
aard is. Bespreek daarom met school het belang om van tijd tot 
tijd te controleren wat wel en niet goed gaat en welke acties 
herhaald moeten worden. 
 
Zie je nog niet het gewenste verkeersgedrag tijdens het halen 
en brengen? In dat geval kun je ervoor kiezen om VVN in 
te schakelen voor een uitgebreider traject voor een veilige 
schoolomgeving. Informeer via veiligeschoolomgeving@vvn.nl 
naar de mogelijkheden. 
 

Kosten 
VVN biedt de vragenlijst, het advies en de flyer gratis aan. 
Vervolgens kun je er zelf mee aan de slag. VVN kan ook 
coaching verzorgen in meer complexe situaties. Neem voor 
meer informatie en een prijsopgave contact op via  
veiligeschoolomgeving@vvn.nl.  

Concrete acties 
In het advies van VVN staan concrete tips die de veiligheid 
rond de school kunnen verbeteren. Samen met school en 
ouders maak je op basis van dit advies een krachtig actieplan. 
Door met de school het voortouw te nemen, weet je zeker 
dat er plannen worden gemaakt die passen bij de visie en 
regels van de school. En door verkeersacties te bedenken die 
passen bij het gevoel van de ouders, is de kans groter dat zij 
enthousiast en betrokken blijven. Zo bouw je samen aan een 
duurzame aanpak voor een veiligere schoolomgeving. 
 
Als onderdeel van je actieplan kun je de VVN-flyer ‘Een 
verkeers veilige schoolomgeving - Hoe draag jij bij?’ digitaal of 
op papier onder ouders verspreiden. Dat is een flyer met een-
voudige algemene tips waarmee ouders zelf de veiligheid rond 
de school kunnen vergroten. Deze flyer vind je in de toolkit.
  

Bijvoorbeeld: 
•   Spreek af op welke dagen je samen met je kind naar 

school kunt lopen of fietsen. 
•   Veel oefenen helpt je kind naar zelfstandige 

verkeersdeelname. 
•   Toch met de auto naar school? Parkeer iets verderop 

en loop de rest van de route naar school. 
•   Parkeer waar het mag en waar je veilig uit kunt 

stappen. 
•   Bespreek het gebruik van een smartphone in het 

verkeer met je kind.

mailto:veiligeschoolomgeving%40vvn.nl?subject=
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VVN Regio Noord 
Groningen, Friesland, Drenthe
De Knobben 100, 9202 XJ Drachten

0512 37 04 85

steunpuntnoord@vvn.nl

VVN Regio West 
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort

088 524 88 38

steunpuntwest@vvn.nl

VVN Regio Oost 
Overijssel, Gelderland, Flevoland
Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort

0575 51 01 44

steunpuntoost@vvn.nl

VVN Regio Zuid 
Brabant, Limburg, Zeeland 
Beekstraat 54, 6001 GJ Weert

088 524 88 50

steunpuntzuid@vvn.nl

Veilig Verkeer 
in jouw regio

Veilig Verkeer Nederland
Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort

Postbus 66
3800 AB Amersfoort

088 524 88 00
info@vvn.nl
www.vvn.nl


