
Wat biedt het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel de School

Het Zeeuws
VerkeersveiligheidsLabel
en de school

Het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel is hét programma in 
Zeeland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en 
verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een 
eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot 
duurzaam veilige weggebruikers.  Samenwerken binnen 
een gemeenschappelijk belang staat hierbij het Zeeuws 
VerkeersveiligheidsLabel centraal.
De verkeersveiligheid van kinderen is immers een 
gedeelde verantwoordelijkheid.

“KINDEREN HEBBEN RECHT OP EEN VEILIGE, ZO ZELFSTANDIG MOGELIJKE DEELNAME AAN HET VERKEER”

Binnen het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel 
bieden de samenwerkende overheden de school 
een compleet programma met allerlei middelen, 
die hen het werken aan de veiligheid en educatie 
voor de leerlingen zo gemakkelijk mogelijk maken. 
Dit loopt uiteen van advies en ondersteuning op 
maat, een stappenaanpak voor knelpunten in de 
schoolomgeving, workshops voor leerkrachten en 

kant-en-klare, eigentijdse materialen voor praktische 
verkeerseducatie en oudercommunicatie tot lessen 
voor het digitale schoolbord. Om de school op weg 
te helpen, biedt de projectleider ZVL ondersteuning 
tijdens het labeltraject - dat uitmondt in het behalen 
van het label.

ROVZ   www.rovz.nl  •   Voortgezet onderwijs: VEVO-project

Een basisschool binnen het Zeeuws 
VerkeersveiligheidsLabel heeft  
verkeersveiligheid hoog in het vaandel 
staan en:

Wat kan de school doen >
> geeft elk jaar in alle groepen zelfstandig theoretische 

en praktische verkeerseducatie aan de kinderen
> heeft verkeersveiligheid en verkeerseducatie
 (structureel) opgenomen in het schoolbeleid
> communiceert uitvoerig met de ouders/verzorgers 

over alle activiteiten en de rol van de opvoeders bin-
nen verkeersveiligheid

> onderhoudt contact met de gemeente bij problemen 
in de schoolomgeving
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De volgende rollen zijn minimaal nodig 
om verkeersveiligheid structureel 
binnen een school op te nemen: 

Het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel is een programma van het ROVZ en wordt 
ondersteund door alle gemeenten in Zeeland. Meer informatie over het programma, 
de producten en de materialen vindt u op zeeland.schoolopseef.nl

Wie doet wat binnen >
de school > De directie: zorgt voor de borging van verkeer binnen de 

schoolorganisatie. Steun vanuit de directie is essentieel om 
 de continuïteit en enthousiasme te waarborgen. Vaak is de 

schooldirecteur de initiatiefnemer en draagt het vervolgtraject 
over aan de schoolcontactpersoon.

> De schoolcontactpersoon verkeer: is binnen de school 
het centrale aanspreekpunt voor gemeente of regio voor 
de verkeersactiviteiten op school en zorgt ervoor dat 
de school aangehaakt blijft bij het programma Zeeuws 
VerkeersveiligheidsLabel. De schoolcontactpersoon motiveert 
de betrokkenen binnen de school en organiseert er activiteiten.

> De leerkracht: geeft jaarlijks de praktische en theoretische 
verkeerslessen aan de kinderen en communiceert daarover met 
de ouders. Met behulp van Fietsvaardig & Verkeerskunsten, 
de materialenset en digitaal materiaal (via de website) is de 
leerkracht prima in staat om zelfstanding de praktische en 
theoretische verkeerslessen aan de kinderen te geven. 

> De hulpouder verkeer ondersteunt de leerkracht bij het 
uitvoeren van de praktische verkeerlessen omdat het lastig is 
alleen praktische lessen te geven aan een grote groep kinderen. 
Daarom wordt de klas gesplitst in kleinere groepen, krijgt elke 
hulpouder een rol bij de uitvoering en zal de (verkeers)leerkracht 
de uitvoering coördineren.

Labeltraject 
Vanaf 1 januari 2018 kunnen scholen 
een begeleid labeltraject starten. Samen 
met de projectleider van het ROVZ 
wordt stapsgewijs het ZVL portfolio 
opgebouwd. Zodra dat portfolio compleet 
is, wordt het label uitgereikt. Ervaring 
leert dat scholen het label makkelijk 
binnen twee jaar kunnen halen; vaak zelfs 
nog sneller. Bij de start van het traject 
krijgt de school ook direct de leskist 
fietsvaardig&verkeerskunsten. Hiermee 
kan de school wanneer het haar uitkomt 
leuke praktijklessen geven aan elke 
groep. 
Het formulier Digitale Checklist geeft aan 
hoe het portfolio wordt opgebouwd.

De School staat er niet alleen voor
Belangrijke partners zijn ROVZ, gemeente, aanbieders van 
verkeerseducatieve producten en natuurlijk de ouders. Ouders 
oefenen met hun kinderen, geven het goede voorbeeld, gebruiken 
de juiste beveiligingsmiddelen enz. Ze helpen de school ook als 
verkeersouder en/of hulpouder bij de uitvoering van praktische 
verkeerslessen. De kosten van het verkeersouder-abonnement 
worden betaald door het ROVZ. Dit abonnement voorziet ook in 
een aantal gratis actie-pakketten zoals bijvoorbeeld de pakketten 
`veilig op de fiets` en `verkeersweek`

Info en ondersteuning
Voor meer informatie over het ZVL, het opstarten van het 
labeltraject, subsidiemogelijkheden enz. kunt u terecht bij de 
projectleider ZVL:  René Meester, tel 0113-215941,
email:  meestero@zeelandnet.nl


