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In 10 stappen naar een verkeersveilige school

Op 1 oktober 2014 organiseerde Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met 
het ROF een congres op de Brede School in Grou. Beleidsmakers op het gebied van 
onderwijs en openbare ruimte wisselden van gedachten met schooldirecti es en 
verkeersouders over verkeersveiligheid rondom nieuwbouw van brede scholen en 
multi functi onele accommodati es. 

Meer dan ti en jaar ervaring in Fryslân met het VVN project Verkeersveilige School-
omgeving heeft  geleerd dat in dit proces naar nieuw- of verbouw meestal te 
weinig aandacht is voor de verkeersveiligheid van de uiteindelijke gebruikers van 

de accommodati e, de kinderen! Met als gevolg 
zorgen van ouders en teamleden, irritati es en dure 
ingrepen achteraf om de verkeersveiligheid alsnog te 
verbeteren. Dit heeft  geleid tot de organisati e van het 
minicongres: Nieuwe school? Verkeersveiligheid voor 
kinderen voorop!

Om de bevindingen van het congres èn de ervaring 
van ti en jaar Verkeersveilige Schoolomgeving te 
bundelen is deze handreiking geschreven. Het is 
onmisbaar voor verkeersouders, leden van de 
medezeggenschapsraad of de verkeerscommissie, 
voor teamleden en directi e. Maar ook voor 
de beleidsmakers die besluiten nemen over 
locati e, inrichti ng van de schoolomgeving of die 
verantwoordelijk zijn voor de inrichti ng van het 
wegennet rondom de school.

Door het beantwoorden van ti en vragen vindt u 
de aandachtspunten die van belang zijn voor de 
persoon of werkgroep die zich bezig wil houden 
met de verkeersveiligheid rondom de school.
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Aanleiding
Veel basisscholen sluiten, fuseren of gaan op in gebouwen met meerdere functi es. 
Deze trend is een aantal jaren geleden ingezet en zal ook de komende jaren doorgaan. 
Door krimp nemen leerlingenaantallen af en vooral op het platt eland zien we dat kleine 
scholen hun deuren moeten sluiten. Hiermee staan schoolbesturen voor belangrijke 
keuzes. Fuseren? De verschillende scholen in het dorp in één bestaand gebouw? 
Nieuwbouw? En wordt het dan een brede school of krijgt de basisschool een plek 
in een multi functi onele accommodati e? Aan elke keuze kleven voor- en nadelen. 
Maar voor alle keuzes geldt dat er op het gebied van verkeersveiligheid dingen 
gaan veranderen. 

In de jaren 2010 – 2014 sloten 299 basisscholen en 20 basisscholen voor speciaal 
onderwijs hun deuren. De verwachti ng is dat de komende jaren nog eens honderden 
scholen de norm niet halen om zelfstandig verder te gaan.

Sluiting, fusie, verhuizing…
Als dan opheffi  ng van een school aan de orde is, moeten er belangrijke keuzes gemaakt 
worden.  Maar welke keuze het ook wordt, er zal een grote inzet van schoolbestuur, 
(locati e-) directeur en ouders worden gevraagd. Naast het feit dat het een ingrijpende 
stap is, biedt het ook kansen. Kansen om een gebouw te betrekken waar alles nieuw of 
gerenoveerd is, dat voldoet aan de eisen van deze ti jd, met goede voorzieningen voor 
leerlingen en team… Maar ook uitdagingen om te leren van het verleden en knelpunten 
in de schoolomgeving of op schoolhuisroutes te voorkomen.

Een nieuwe situatie, en dan?
De ervaring leert dat veel ouders en teamleden zich zorgen maken over de 
verkeersveiligheid rondom het nieuwe gebouw. Het is dus zaak verkeersveiligheid vanaf 
het begin van het proces een belangrijke plaats te geven. Dat geldt voor de afvaardiging 
vanuit de school (team, ouders), maar ook voor degenen die vanuit de gemeente betrokken 
zijn en dan met name vanuit het beleidsveld verkeer en vervoer. 
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In het algemeen wordt te weinig gekeken naar het eff ect van een ‘nieuwe’ stroom 
gebruikers. En dit zijn naast lopende en fi etsende kinderen en ouders ook de mensen 
die met auto’s naar de school komen. Zij hebben een plek nodig om te parkeren of om 
hun kind uit te laten stappen. Te vaak is de inrichti ng van de schoolomgeving sluitpost 
en wordt niet goed nagedacht over hoe knelpunten voorkomen kunnen worden. 

Bij de verschillende aandachtsgebieden hoort dus zeker de verkeersveilige inrichti ng 
van de schoolomgeving en aandacht voor veilige schoolhuisroutes. 

Verkeersveiligheid kent zoveel kanten, waardoor gemakkelijk zaken over het hoofd 
worden gezien. Daarom volgt hier een checklist met 10 vragen, waar de verkeersouder 
of verkeerscommissie houvast aan kan hebben. De checklist is opgesteld op basis van 
ervaringen bij zowel bestaande basisscholen als bij fusietrajecten en verhuizingen. 
De belangrijkste zaken omtrent verkeersveiligheid krijgen hiermee in een vroegti jdig 
stadium de aandacht die ze verdienen.

Checklist: 10-vragen

1. Wie gaan zich inzetten voor de verkeersveiligheid?

2. Hoe betrek je de toekomstige gebruikers bij de plannen?

3. Op welke locatie wordt de school gevestigd?

4. Welke gegevens zijn belangrijk?

5. Hoe lopen straks de schoolhuisroutes?

6. Hoe wordt de schoolomgeving ingericht?

7. Welke gedragsafspraken gaan gelden?

8.  Wat is nodig voor verkeersveilig gedrag van alle gebruikers?

9.   De school is klaar! Wat doen we om een goede, 

veilige start te maken?
10. Hoe zorgen we ervoor dat het verkeersveilig blijft?
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Als er een school gebouwd of verbouwd wordt, gaat veel aandacht naar het ontwerp, 
de voorzieningen in de school, de inrichti ng en aankleding van het gebouw en plein. 
Verkeersveiligheid is niet het eerste waar aan gedacht wordt. Toch leert de ervaring dat 
juist de verkeersveiligheid rondom de school en op schoolhuisroutes later tot veel zorg 
kan leiden. Maar dan zijn de plannen vastgesteld en is het budget verdeeld! 

Het is noodzakelijk bij de regievoerder van het proces aan te geven dat 
verkeersveiligheid als onderwerp vanaf het begin van de besprekingen op de agenda 
hoort. Dat betekent dat vanuit de school een verantwoordelijke voor verkeersveiligheid 
wordt afgevaardigd, maar ook vanuit de gemeente. Een veelgehoorde klacht is dat 
tegen het eind van het proces, wanneer de plannen in beton gegoten lijken, weinig 
fi nanciële ruimte is voor het verkeersveilig inrichten van de schoolomgeving en voor 
het verkeersveilig maken van schoolhuisroutes. In feite zou al voordat de locati ekeuze 
een feit is, de verkeerskundige van de gemeente zich moeten uitspreken over de 
geschiktheid van de locati e en bijbehorende routes voor langzaam verkeer: hij of zij 
is ook degene die later de zorgen en klachten van ouders, team en buurtbewoners 
moet verhelpen. 

1.  Wie gaan zich inzetten voor de 
verkeersveiligheid?

De verkeerscommissie kan informatie inwinnen 
bij verkeersveiligheidsorganisaties als Veilig 
Verkeer Nederland en de Fietsersbond. 
VVN heeft voor scholen met het 
verkeersouderlidmaatschap diverse materialen, 
stappenplannen, achtergrondinformatie en 
online enquêtes. 
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Voor de school/scholen is het raadzaam een verkeerscommissie te hebben of in te stellen, 
met een afvaardiging vanuit de ouders, die voorbereidend werk verricht. Deze commissie 
brengt in beeld welke belanghebbenden er zijn en betrekt deze in het proces. Denk hierbij 
niet alleen aan de toekomsti ge gebruikers, maar ook aan de bewoners. Verder onderhoudt 
de commissie contacten met de Medezeggenschapsraad, Ouderraad, wijkagent en wint 
informati e in bij verkeerscommissies die een dergelijk traject achter de rug hebben. 
Dan kunnen ook situati es bekeken worden en kan geleerd worden van hun ervaringen.  
De verkeerscommissie heeft  na de oplevering een belangrijke rol bij het onder de 
aandacht brengen en houden van de verkeersafspraken en te signaleren of acti es 
nodig zijn.

Ouders (en verzorgers) zijn een belangrijke parti j als we een verkeersveilige school-
omgeving willen creëren. Zij zorgen op haal- en brengti jden voor de meeste 
verkeersbewegingen. Zij zijn dus, als ervaringsdeskundigen, ook de sleutel tot de 
verkeersveiligheid bij school. Daarom is het essenti eel ouders vanaf het begin te 
betrekken bij de plannen. Zij weten wat er speelt en hun kennis is onmisbaar bij het in 
kaart brengen van de huidige en toekomsti ge situati e. Naast inventariseren van zorgen 
en wensen, zijn zij ook degenen die zich aan afspraken moeten gaan houden. 

Ook bewoners rondom de school moeten vanaf het begin hun zorgpunten in 
kunnen brengen. Vaak zijn bewoners bang dat door het toenemen van het aantal 
verkeersbewegingen de rust en veiligheid in de straat zal afnemen. Bovendien 
verwachten ze overlast doordat ti jdens de piekmomenten de parkeerdruk teveel kan 
oplopen. Goede afspraken met ouders zijn ook voor de buurt heel belangrijk. 
Als bewoners hierin gekend worden zal de bereidheid groter zijn om zich ook aan 
bepaalde afspraken te houden.   
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Relevante contactpersonen:
School: team en/of directie   
  
  
  
  
Gemeente: beleidsveld verkeer en onderwijs   

  
  
  
  
(Verkeers-)ouder(s) MR/OR   
  
  
  
  
Bouwcommissie architect/stedenbouwkundige   

  
  
  
  
Wijkagent   
  
  
  
Buurt: wijkraad/dorpsbelang   
  
  
  
Overig bijvoorbeeld winkelier, overige gebruikers van de locatie of voorzieningen in de omgeving  
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Communiceer! Enerzijds is informati e van ouders en andere betrokkenen nodig om tot 
goede plannen te komen, maar anderzijds moeten dezelfde parti jen weten wat er met 
de informati e gebeurt en waar het toe leidt.

In de hecti ek van de nieuwe plannen en de emoti es die een fusie vaak met zich 
meebrengt, is verkeersveiligheid niet het eerste waar aan gedacht wordt. Toch is 
het belangrijk de stakeholders op ti jd bewust te maken van de noodzaak hier op ti jd 
aandacht aan te besteden. 

Het is de taak van de verkeerscommissie met alle betrokkenen te communiceren als het 
gaat om verkeersveiligheid. Het begint met luisteren en in kaart brengen wat er leeft  en 
wat de verwachti ngen van de nieuwe situati e zijn. Er kunnen online enquêtes gebruikt 
worden om meningen, zorgen, wensen en adviezen te inventariseren.

De belangen van de verschillende groepen kunnen botsen, dus is het belangrijk 
elkaars wensen, zorgen en aandachtspunten goed in beeld te hebben. Op die manier 
kan begrip voor elkaars standpunten gekweekt worden. In de prakti jk blijkt dat de 
meningen vaak niet zoveel uiteen lopen. Verkeersveiligheid is voor alle parti jen 
belangrijk en door het naast inrichti ng ook over gewenst gedrag en afspraken te hebben 
ontstaat vertrouwen in een goede afl oop van het proces. Als iedere parti j zijn of haar 
aandeel in het proces kan leveren, zullen ze zich herkennen in de plannen en afspraken, 
wat leidt tot draagvlak, onderling begrip en gewenst gedrag.

In de loop van de planvorming zijn er vele momenten waarop belanghebbenden 
geïnformeerd worden. Denk aan nieuwsbrieven, website, inloop- en informati e-
avonden. Al deze mogelijkheden kunnen ook gebruikt worden om de verkeersveiligheid 
voor het voetlicht te krijgen. Het maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de plannen!

2.  Hoe betrek je de toekomstige gebruikers 
bij de plannen?

8

297010xx_vvn_schriftje_vso_a5_losse_pag_incl_jpg.indd   8 18-01-16   12:02



Als we kijken naar nieuwbouw, 
dan is de locati ekeuze van het 
grootste belang. 
Wordt gekozen voor nieuwbouw 
op een nieuwe locati e? Besteed 
dan aandacht aan zaken als: 
toekomsti ge schoolhuisroutes, 
inrichti ng van straten rondom 
de school, snelheid waarmee 
automobilisten langs de school 
rijden, de hoeveelheid verkeer, 
mogelijkheden voor veilig 
parkeren of om kinderen veilig 
uit te laten stappen.

Wordt nieuwbouw gerealiseerd op de plaats waar nu al een basisschool staat? Leer dan 
van de ervaringen uit het verleden. Was er te weinig ruimte voor de fi etsen of hadden 
ouders moeite met bepaalde afspraken? Los dit in de nieuwe situati e gelijk op. 

Of wordt een bestaand gebouw aangepast voor de nieuwe functi e? Ook dan kan 
geleerd worden van de ervaringen met de bestaande verkeerssituati e. Tel daar dan 
de nieuwe verkeersstromen bij op en maak een reële inschatti  ng van het eff ect op de 
verkeersveiligheid voor kinderen.

Naast de fysieke omgeving 
speelt de beleving van 
de verkeersveiligheid bij 
ouders een grote rol. 
Als zij het gevoel hebben 
dat de schoolhuisroute 
bijvoorbeeld niet veilig 
genoeg is, zullen ze hun 
kind pas later zelfstandig 
naar school laten gaan. 
Vaak wordt gekozen voor 

3.   Op welke locatie wordt de 
school gevestigd?

Sowieso is het autogebruik voor halen en 
brengen hoog: in Fryslân wordt gemiddeld 
25% van de kinderen met de auto naar school 
gebracht. Bij slecht weer is dit zelfs 37%. 
De gemiddelde leeftijd waarop kinderen 
zelfstandig naar school gaan is nu acht jaar. 

9
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een locati e aan de rand van een wijk of dorp. Ideaal voor automobilisten: ze kunnen met de 
auto langs de school rijden om hun kind(eren) bij school af te zett en en weer op te halen. 
Dat betekent wel, dat er ook royale parkeer voorzieningen nodig zijn, die slechts een paar 
keer per dag worden gebruikt wordt. 

Dit ligt natuurlijk anders wanneer meerdere voorzieningen bij elkaar staan. Staat 
er bijvoorbeeld in dezelfde omgeving een sporthal of dorpshuis, dan wordt de 
parkeervoorziening opti maal gebruikt, verspreid over de dag. Deze parkeervoorziening 
moet dan geen onderdeel uitmaken van de school huis route van leerlingen. Niets is 
gevaarlijker voor kinderen dan inparkerende en weg rijdende auto’s. Kinderen zijn tussen 
de auto’s bovendien niet zichtbaar.

Het is niet in het belang van kinderen scholen op plaatsen te bouwen, waar ze 

niet zelfstandig naartoe kunnen lopen of fi etsen. Het ontneemt hen de kans te 

oefenen in het verkeer, zich zelfstandig te ontwikkelen, contacten onderweg op 

te doen met andere kinderen en te bewegen! Het aanleren van veilig gedrag in 

het verkeer vraagt veel tijd. Zelfs een relatief eenvoudige taak als fi etsen vraagt 

een bijna dagelijkse oefening. Daarom is het zo belangrijk dat ouders kinderen 

niet met de auto naar school brengen, maar hen te laten lopen en fi etsen om 

zo veilig verkeersgedrag te oefenen. (bron: SWOV rapport R-2008-6). Groot 

voordeel daarnaast is natuurlijk dat er minder chaos rond de school is doordat 

er minder auto’s zijn die de straat blokkeren, verkeerd geparkeerd staan, het 

zicht van en op kinderen ontnemen en overlast voor de bewoners geven. 

Kinderen moeten 
oefenen in het 
verkeer

10
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Voorzieningen rondom een school aan de rand van een wijk of dorp, zoals speel- en 
sportvoorzieningen op het plein, worden na schoolti jd niet door leerlingen en andere 
buurtkinderen gebruikt. En dat is jammer, want speelmogelijkheden zijn, vooral in 
stedelijk gebied niet overvloedig voorhanden.
Bij de keuze van een locati e is het ook goed te kijken naar de aanwezigheid van (of plannen 
voor) andere voorzieningen in de omgeving van de school. Een supermarkt bijvoorbeeld 
geeft  zorgen over vrachtverkeer dat komt lossen en manoeuvreren ti jdens haal- en 
brengti jden en brengt meer autoverkeer van winkelend publiek met zich mee. Dit kan 
invloed hebben op de veiligheid op schoolhuisroutes en schoolomgeving. 

Vanuit het kind gedacht voldoet de ideale 

locatie aan de volgende richtlijnen:Vanuit het kind gedacht voldoet de ideale 

locatie aan de volgende richtlijnen:Vanuit het kind gedacht voldoet de ideale 

- centrale ligging: op loop- en fi etsafstand van de leerlingen;

-  voldoende ruimte rondom de school voor het veilig afwikkelen 
- centrale ligging: op loop- en fi etsafstand van de leerlingen;

-  voldoende ruimte rondom de school voor het veilig afwikkelen 
- centrale ligging: op loop- en fi etsafstand van de leerlingen;

van zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer;-  voldoende ruimte rondom de school voor het veilig afwikkelen 

van zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer;-  voldoende ruimte rondom de school voor het veilig afwikkelen 

-  aanrijdroutes: zorg dat auto’s rustig door kunnen rijden en niet 
van zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer;

-  aanrijdroutes: zorg dat auto’s rustig door kunnen rijden en niet 
van zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer;

hoeven te keren of manoeuvreren bij de school;-  aanrijdroutes: zorg dat auto’s rustig door kunnen rijden en niet 

hoeven te keren of manoeuvreren bij de school;-  aanrijdroutes: zorg dat auto’s rustig door kunnen rijden en niet 

-  rustige ligging: een lage intensiteit en geen vrachtverkeer 
hoeven te keren of manoeuvreren bij de school;

-  rustige ligging: een lage intensiteit en geen vrachtverkeer 
hoeven te keren of manoeuvreren bij de school;

op tijden dat de school in- of uitgaat;-  rustige ligging: een lage intensiteit en geen vrachtverkeer 

op tijden dat de school in- of uitgaat;-  rustige ligging: een lage intensiteit en geen vrachtverkeer 

-  speel- en sportvoorzieningen op het plein of rondom de school 
op tijden dat de school in- of uitgaat;

-  speel- en sportvoorzieningen op het plein of rondom de school 
op tijden dat de school in- of uitgaat;

zijn ook buiten schooltijden voor kinderen beschikbaar.
-  speel- en sportvoorzieningen op het plein of rondom de school 

zijn ook buiten schooltijden voor kinderen beschikbaar.
-  speel- en sportvoorzieningen op het plein of rondom de school 

11
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Gesprekken met en onderzoek onder teamleden, ouders, buurtbewoners en andere 
gebruikers van het gebouw moeten informati e opleveren over de volgende zaken: 

- hoeveel leerlingen komen straks op de locati e en in welke groepen zitt en ze?
- wordt de afstand van de schoolhuisroute groter?
-  hoe gaan de kinderen straks naar school (vervoerswijze, alleen of onder begeleiding)?
- waar wonen de kinderen en wat worden de loop-, fi ets- en autoroutes?
- hebben deze verkeersstromen straks ‘last’ van elkaar? (zie Hoofdstuk 5)
- welke vragen, aandachtspunten en zorgpunten leven er?
- welke ti ps en adviezen zijn er?
- welke ervaringen zijn bij andere soortgelijke trajecten opgedaan?

Denk niet gelijk in oplossingen, maar zorg dat te verwachten knelpunten en wensen op 
de agenda komen en blijven tot deze adequaat zijn opgelost of meegenomen.

De vervoerswijze nu en straks is belangrijk om 
in kaart te brengen. Doen ouders dit op de 
fi ets, lopend of met de auto? En als ze met de 
auto komen, parkeren ze die dan of laten ze 
hun kind uitstappen om vervolgens door te 
rijden? Deze informati e geeft  een indicati e 
van de benodigde parkeergelegenheid, 
fi etsenstalling, en de mogelijkheid een 
‘Tút en Derút strook’ in gebruik te nemen. 

4. Welke gegevens zijn belangrijk?

VVN Verkeersouders kunnen 
gebruik maken van VVN 
materiaal in de vorm van 
stappenplannen, formulieren 
en online-enquêtes.
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Gegevens/ Aantekeningen
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Het beste is dus dat scholen in verblijfsgebieden staan, waar de intensiteit en snelheid 
van autoverkeer meestal laag is.
Om de toekomsti ge schoolhuisroutes in kaart te brengen, is het nodig te weten waar 
de leerlingen wonen en wat de kortste of veiligste routes zijn. Het meest veilig zijn 
confl ictvrije schoolhuisroutes, dus voet- of fi etspaden zonder kruisend gemotoriseerd 
verkeer. Volledig confl ictvrije routes zijn niet alti jd te vinden, maar soms hebben wijken 
wel een structuur van doorsteekjes en tussendoor-paadjes. Houd rekening met het 
natuurlijke gedrag van mensen om de kortste route te nemen. Omfi etsen en omlopen 
leiden al snel tot zgn. olifantenpaadjes. Dit hoeft  geen probleem te zijn, mits deze 
routes veilig zijn. 

Knelpuntenkaart
Om alles goed te kunnen beoordelen helpt het op een platt egrond de school en de 
adressen van leerlingen te zett en en de schoolhuisroutes in te tekenen. Doe dit voor 
automobilisten, voor lopende èn fi etsende kinderen (en hun ouders). Ga vervolgens na 
welke knelpunten er op de routes voor lopende en fi etsende kinderen zijn. Dit kunnen 
plaatsen zijn waar kinderen de weg moeten delen met druk autoverkeer of waar ze 
gebruik moeten maken van een onoverzichtelijke oversteek. 

Om de situati e ook vanuit 
het perspecti ef van kinderen 
in beeld te krijgen, is het 
raadzaam de route met 
kinderen te lopen en te fi etsen 
en hen te vragen waar ze 
moeite mee hebben of wat 
ze onveilig of lasti g vinden. 
Doordat kinderen veel 
kleiner zijn dan volwassenen, 
kunnen geparkeerde auto’s 
bijvoorbeeld het zicht van 
en op kinderen ernsti g 
belemmeren. 

5. Hoe lopen straks de schoolhuisroutes?
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Aan de hand van een knelpuntenkaart kan bekeken worden waar kinderen en ouders 
straks langs komen. Maken lopende of fi etsende kinderen en ouders in de auto gebruik 
van dezelfde route of is er voor de kinderen een veilig alternati ef? Moeten de kinderen 
drukke wegen oversteken en is er dan een veilige oversteekvoorziening? Bij een veilige 
oversteek rijden automobilisten met een lage snelheid en hebben kinderen een goed 
zicht op naderend verkeer en omgekeerd hebben automobilisten een goed zicht op de 
kinderen. Kinderen hebben meer ti jd nodig om het juiste moment van oversteken te 
bepalen. (zie ook: Achtergrondinformati e: Ontwikkeling van kinderen)

Vervolgens moet de afweging worden gemaakt of knelpunten worden opgelost of dat 
er alternati eve, veilige routes worden gezocht. De kortste route is niet alti jd de veiligste. 
Dat betekent dat er soms extra aandacht moet worden besteed aan het onder de 
aandacht brengen en het oefenen van de meest veilige route. Ouders hebben hierin 
een belangrijke voorbeeldfuncti e.

15
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Rondom de school kunnen slimme keuzes in de inrichti ng veel betekenen voor een 
verkeersveilig gebruik ervan door ouders en leerlingen. Hierbij kunnen de ervaringen 
die opgedaan zijn bij de bestaande (oude) locati e gebruikt worden. 
Door bij de inrichti ng zoveel mogelijk rekening te houden met lopende en fi etsende 
ouders en kinderen, wordt dit automati sch gesti muleerd. Wenselijk gedrag moet 
ondersteund worden door de inrichti ng. 

Betrek ook de kinderen bij de plannen. Zij bekijken de situati e vanuit een heel ander 
perspecti ef, lett erlijk en fi guurlijk. Laat van bestaande situati es foto’s maken op 
ooghoogte van kinderen: zij zien benen, fi etsen, maar misschien wel geen verkeer op 
de weg. 

Denk bij de inrichti ng van de schoolomgeving vanuit 
kinderen! Hun gedrag, groott e, mogelijkheden en 
onmogelijkheden moeten leidend zijn bij de inrichti ng. 
Als zij aan mogen geven wat zij belangrijk vinden in de 
schoolomgeving, wordt het ook werkelijk het domein 

van het kind, 
met een eigen 
dynamiek en een 
speelse uitstraling. 
Hierdoor wordt 
voor anderen 
(volwassenen!) 
duidelijk dat 
rekening gehouden 
moet worden met 
kinderen! 

6. Hoe wordt de schoolomgeving ingericht?

16
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Aandachtspunten voor een veilige schoolomgeving zijn:

Schoolzone:
-  Laat de school opvallen in het straatbeeld. Verstop een school niet achter 

hagen of hekken.

-  Zorg voor een schoolzone, waar-
binnen de snelheid laag is en 
waar binnen afspraken gelden voor 
verkeersveilig gedrag.

-  Laat jongere kinderen die gebracht en 
gehaald worden en oudere kinderen 
die zelfstandig komen en gaan elk 
een andere uitgang vanaf het plein 
gebruiken. Zo hebben oudere kinderen 
geen last van wachtende ouders voor 
het hek en hebben kleintjes geen last van de 
grote leerlingen.

-  Zorg dat kinderen niet zo de weg op kunnen 
rennen, maar geef ze wel zicht op verkeer. 
Dus geen wachtende ouders vlak voor het 
hek! Dit kan aangegeven worden door een 
gekleurde cirkel voor de uitgang te maken: 
hierbinnen mogen ouders niet staan en ook 
hun fi etsen niet. 

-  Geef ouders een goede wachtplek en ruimte om de fi etsen neer te zett en. Dit kan 
buiten het hek, maar in sommige situati es is het een goed idee om de ouders op het 
schoolplein te laten wachten.  

-  Is de weg breed, is er veel verkeer en wil je voorkomen dat (door ouders) tot op de 
oversteek wordt geparkeerd? Een wegversmalling ter hoogte van de oversteek is dan 
een inrichti ngsmaatregel die werkt. Voordelen: de oversteek wordt korter; er ontstaat 
meer zicht op verkeer en op het kind; het werkt als snelheidsremmer en parkeren 
wordt op die plek onmogelijk. 

-  Markeer de meest veilige route en/of oversteek voor leerlingen door bijvoorbeeld 
voetstapjes aan te brengen. 

17
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Fietsen:
-  Wil je voorkomen dat kinderen op het 

plein fi etsen? Plaats dan de fi etsenstalling 
aan het begin van het plein of rondom 
het plein. Fietsenstallingen kunnen 
namelijk ook buiten het hek worden 
gemaakt. Het kost geen pleinruimte en 
voor automobilisten is het door het zien 
van alle kinderfi etsjes duidelijk dat er 
een school staat.   

-  Wil je dat leerlingen die op de 
fi ets komen een andere ingang 
van het plein gebruiken als 
andere leerlingen? Zet dan de 
fi etsenstalling op een plaats die dit 
logisch maakt.

-  Fietsenstallingen worden vaak 
niet gebruikt, omdat fi etsjes of 
fi etsbanden er niet in passen of 
omdat als fi etsen omvallen de wielen 
beschadigen. Een goed alternati ef is ‘nietjes’: de fi etsen staan per 3 of 4 tussen 
hekjes en kunnen niet als dominostenen omvallen. 

-  Het maakt het overzichtelijker als per groep een vak wordt aangegeven of gemaakt. 

Auto’s:
-  Ouders die om wat voor reden dan ook met de auto komen, moeten deze kwijt 

kunnen op een plaats waar niemand er last van heeft . Als uit de inrichti ng duidelijk 
blijkt waar wel of niet geparkeerd mag worden, is het ook eenvoudiger er goede 
afspraken over te maken.

-  Ouders die hun kind(eren) alleen laten uitstappen en zelf niet meelopen, hoeven geen 
parkeerplaats. Zij hebben genoeg aan een veilige plek waar de kinderen aan de school-
zijde uit kunnen stappen en naar het plein  kunnen lopen. Deze ‘Tút en Derút strook’ 
(T&U) kan gewoon langs het trott oir, maar soms wordt er een speciale lus voor aan-
gelegd. Zolang ouders maar het gevoel hebben dat ze er niet te lang mogen blijven staan.

18
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-  De strook is alleen voor het brengen. Voor het halen hangt het van de plaats en de 
situati e af of er geparkeerd mag worden. Soms is het een mooie plek voor ouders 
om te wachten. Spreek met ouders ti jdens het halen en brengen eenrichti ngsverkeer 
af, zodat ze veilig langs de T&U kunnen rijden. Buiten de schoolti jden heeft  
eenrichti ngsverkeer geen nut en is het alleen maar lasti g voor bewoners. Ter hoogte 
van de T&U strook kan de trott oirband een kleurtje krijgen, maar geen geel of blauw. 
Dat zijn formele verkeerstekens en bij de school gelden de afspraken alleen ti jdens 
halen en brengen. Kies bijvoorbeeld voor groen of rood of de kleuren van het logo 
van de school.

-  Het is voor de kinderen belangrijk dat ze goed zicht hebben op het overige verkeer 
en dat andere verkeersdeelnemers hen ook zien. Kinderen zijn niet zichtbaar tussen 
geparkeerde auto’s, dus leg geen parkeervoorzieningen vlak voor of bij de school aan.

-  Parkeervoorzieningen in de directe omgeving van de school en haakse parkeervakken 
kunnen wel gebruikt worden door leerkrachten, mits ze het zicht van kinderen op 
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verkeer en automobilisten op kinderen niet belemmeren. Leerkrachten komen vroeg 
en vertrekken nadat de laatste kinderen al vertrokken zijn. Zo hebben kinderen geen 
last van achteruitrijdende, kerende of manoeuvrerende automobilisten. 

Overig:
-  Voorkom dat de gemeente vlakbij school de openbare ruimte gebruikt voor 

bijvoorbeeld het plaatsen van grote papiercontainers. 

-  En maak afspraken over de ti jden waarop de vuilophaaldienst langskomt. 
Vanzelfsprekend niet als de kinderen in- of uitgaan.

-  Dat geldt ook voor bevoorradingsverkeer. Informeer bij de gemeente of er regels 
voor opgenomen staan in het APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of overleg 
met de winkeliers of bedrijven.

Elke schoolomgeving is anders; maatregelen vergen dus alti jd maatwerk!

20
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In de schoolomgeving 
hebben we ti jdens 
het halen en brengen 
vooral te maken met 
ouders. Dat biedt 
kansen, want de 
verkeersveiligheid 
van kinderen is voor 
ouders van het 
grootste belang. 
Bovendien zijn van 
tevoren alle gegevens 
verzameld en is 
intussen het besef 
aanwezig dat naast 
een verkeersveilige 
inrichti ng het maken van 
afspraken cruciaal is. De afspraken hebben betrekking op 
gedrag van ouders, team, leerlingen en overige gebruikers en 
gelden alleen ti jdens het halen en brengen van de leerlingen. De afspraken 
worden gemaakt op basis van input van de betrokkenen en worden verwerkt in een 
Verkeersplan. Deze bestaat uit een platt egrond van de school met de directe omgeving 
en een legenda. De afspraken hebben betrekking op de hieronder genoemde zaken.

Parkeren rondom basisscholen
Op basis van het aantal teamleden en andere beroepskrachten 
van de school dat met de auto komt en op de uitkomsten van 
de inventarisati e van de vervoerswijze van de leerlingen, is 
bekend hoe groot de parkeerbehoeft e is.
Het is het beste eerst aan te geven waar niet door ouders 
geparkeerd mag worden: vlakbij en voor de uitgang, voor 
uitritt en van bewoners, bij oversteken, in bochten, in het 
groen, op trott oirs, … Verder niet in doodlopende straten, 
waar gemanoeuvreerd/ achteruitgereden moet worden om 

7. Welke gedragsafspraken gaan gelden?
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weer weg te kunnen rijden en niet op ingestoken of haakse parkeerplaatsen: 
achteruitrijden bij kinderen is niet gewenst. Reserveer deze plaatsen voor het team: 
zij komen eerder en gaan later, zodat kinderen er geen hinder van hebben. 
Vervolgens kunnen in het Verkeersplan de beschikbare parkeerplekken worden 
aangegeven. Dit zijn niet alleen de hiervoor aangelegde parkeervoorzieningen: in een 
30 km-gebied mag overal langs de straat geparkeerd worden.
Bij het zoeken naar parkeerplaatsen, kan ook verder gekeken worden dan vlakbij de 
school. Belangrijk is dat de kinderen die fi etsend of lopend naar school komen geen last 
hebben van de geparkeerde auto’s. Kinderen die met de auto gebracht worden, zonder 
dat de ouder meeloopt, kunnen best een stukje lopen, afh ankelijk van de leeft ijd van 
het kind en de verkeersveiligheid van de looproute.

Tút en Derút strook
Ouders die hun kind alleen 
uitzett en gebruiken de Tút en 
Derút strook:   
-  houden zich aan de 

afgesproken rijrichti ng
-  laten hun kind(eren) aan de 

trott oirkant uitstappen 
-  en rijden meteen rusti g door. 

Op voeten en fietsen
Het autogebruik wordt zoveel 
mogelijk ontmoedigd.  

Door de inrichti ng 
aantrekkelijk te maken 
voor lopende en 
fi etsende ouders en 
kinderen en het parkeren 
in de directe omgeving 
van de school tegen te 
gaan, wordt een eerste 
aanzet gemaakt om lopen 
en fi etsen te sti muleren. 

Lopen: 
3 km/uur 12 km/uur

4 kilometer
20 minuten

2 kilometer
10 minuten

1 kilometer 20 minuten 5 minuten

500 meter 10 minuten

200 meter 4 minuten

Fietsen:
12 km/uur
Fietsen:

22

297010xx_vvn_schriftje_vso_a5_losse_pag_incl_jpg.indd   22 18-01-16   12:05



Te weinig fi etsparkeerplaatsen op het schoolplein zijn vaak aanleiding het fi etsen 
binnen een bepaalde straal rondom school te verbieden. Jammer! Dan kiezen ouders 
toch vaker voor de auto en kinderen oefenen het fi etsen niet. Zorg dus voor genoeg 
ruimte voor de fi etsen! En dit hoeft  niet in de vorm van fi etsenhokken: een fi ets kan 
prima tegen regen!

Wachtplek
Het is belangrijk dat ouders een goede wachtplek bij de uitgang van het schoolplein 
hebben. Een plek waar ze bovendien hun fi ets goed kunnen parkeren. Dit is vaak 
buiten het hek, soms op het schoolplein. Door cirkels in kleur aan te geven is het voor 
iedereen duidelijk. Zorg voor een plek waar het zicht van de kinderen die zelfstandig het 
plein verlaten niet belemmerd wordt. In veel gevallen is het handig meerdere uitgangen 
te hebben. 

Stimuleer lopen en fietsen. ‘Op Voeten En Fietsen’ is 
een leuke VVN actie om kinderen en ouders uit de auto 
te krijgen. Ouders worden zo bewust gemaakt van de 
gekozen vervoerswijze. Kinderen zijn bovendien de beste 
ambassadeurs: zij gaan het liefst op de fiets naar school. 
Soms kunnen ouders vanwege hun werk niet elke dag 
lopen of fietsen, maar één of twee dagen is dan een 
mooie uitdaging!

23
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Met een goede inrichti ng van de schoolomgeving alleen ben je er niet. Afspraken 
om tot een goed gebruik van de omgeving te komen, zijn beslist nodig. Een slimme 
inrichti ng bevordert wel het juiste gedrag. 
Een belangrijk argument om in de voorbereidende fase de inrichti ng in één keer goed 
te regelen, is dat achteraf de mogelijkheden voor aanpassingen veelal beperkt zijn. 
Het geld is op en vanuit de gemeente zal geen draagvlak zijn om de pas aangelegde 
voorzieningen overhoop te halen.

Zorg dat het gedrag wordt gestuurd door afspraken in plaats van regels. Bij afspraken 
tussen ouders, team en bewoners maak je iedereen deelgenoot van het grotere plan 
en belang en kan iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Bij regels leg je 
de verantwoordelijkheid neer bij de directi e of politi e en die zitt en daar meestal niet 
op te wachten. 

8.  Wat is nodig voor verkeersveilig gedrag 
van alle gebruikers?
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Communiceer dat de afspraken gebaseerd zijn op de inbreng van alle betrokkenen. 
Leg de afspraken vast in een helder verkeersplan en zorg dat iedereen op ti jd, dus 
voordat het nieuwe gebouw in gebruik genomen wordt, geïnformeerd wordt. 
Zo voorkom je dat ‘ongewenst’ verkeersgedrag gewoontegedrag wordt. 
Want gewoonte gedrag is lasti g te veranderen.

Laat de leerkrachten in de klas de afspraken van het Verkeersplan ook aan de kinderen 
uitleggen: zij zullen het er met hun ouders beslist over hebben!

De moti vati e om te veranderen begint bij het bewust worden van het probleem. 
Op het moment dat betrokkenen gevraagd wordt over een situati e na te denken, 
groeit ook het besef dat het beter kan (en moet). Dan staan betrokken dus open voor 
verbeteringen. Vervolgens is het belangrijk dat de informati e gebruikt wordt om de 
inrichti ng en gedragsafspraken vast te leggen. Essenti eel is dat iedereen op de hoogte 
is van het hoe en waarom van de afspraken; voor iedereen op een begrijpelijke manier. 
Dat verhoogt de moti vati e om de afspraken na te komen. En dan moet iedereen het 
ook volgens deze afspraken doen en volhouden. Dat betekent dat iedereen op ti jd 
geïnformeerd wordt en er een duidelijk startmoment wordt gekozen. Om het vol te 
kunnen houden is regelmati g herhalen van de boodschap en het belonen van het 
gewenste gedrag noodzakelijk. Waarom belonen? Dat is leuker om te doen, fi jner 
om te ervaren en grijpt terug op de 3de voorwaarde: Willen. 

Om gewenst gedrag te krijgen of gedrag te 
veranderen gelden een aantal voorwaarden:

 1ste Openstaan
 2de Begrijpen
 3de Willen

 4de Kunnen
 5de Doen
 6de Volhouden 
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Aan alles is gedacht: de school is klaar, het plein, de wachtruimte, de schoolzone-
markeringen. En iedereen is geïnformeerd over de afspraken die in de nieuwe situati e 
gaan gelden. Eventuele Tút en Derút borden zijn geplaatst en worden onthuld. Ouders, 
buren, de wijkagent en de pers zijn uitgenodigd en de nieuwe school kan de deuren 
opengooien!

Gedrag is voor het grootste deel onbewust en automati sch en daarom ook zo lasti g 
te beïnvloeden. Maar voor iedereen is nu de situati e nieuw en er zijn nog geen 
ingesleten gewoontes; iedereen moet nog nadenken over routes, parkeerplaatsen en 
stopplaatsen. Daarom is het zo belangrijk gelijk bij het betrekken van de nieuwe locati e 
de afspraken in te laten gaan en erop toe te zien dat het gelijk goed en volgens de 
afspraken gebeurt. Deze afspraken worden gesteund door een inrichti ng die dit logisch 
en aantrekkelijk maakt. Bovendien is in de achterliggende periode steeds uitgelegd 
dat de afspraken voortkomen uit de resultaten van onderzoek onder de gebruikers, 
dat hun wensen en zorgpunten hierin meegenomen zijn, dat het is voor de veiligheid 
van de kinderen. Als gelijk de grootste groep het goed doet, zullen de anderen dit 
gedrag navolgen.

Breng voor de ouders naast de verkeersafspraken die gelden rondom de school ti jdens 
het halen en brengen, ook de meest verkeersveilige loop- en fi etsroutes in kaart. 

Zorg dat ouders deze 
routes kennen en ook 
gebruiken als ze hun 
kind(eren) brengen en 
halen, zodat de kinderen 
dit gedrag overnemen 
tegen de ti jd dat ze 
zelfstandig naar school 
gaan. Sta er wel bij sti l 
dat autoroutes soms 
heel anders zijn dan 
loop- en fi etsroutes. 
Oefenen is dus beslist 
nodig!  

9.  De school is klaar! Wat doen we om 
een goede, veilige start te maken?
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Een goede start is belangrijk, maar daarmee blijft  de verkeerssituati e rondom de school 
niet tot in lengte van jaren veilig. 

De eerste ti jd zal er op moeten worden toegezien dat het goed gaat. Dit kan het 
beste door het benadrukken en belonen van het gewenste gedrag. En laat leerlingen 
meehelpen: laat ze aan de ouders uitleggen waarom de afspraken gelden.

Het is nodig breed in te zett en op het geven van informati e. Het gaat meestal fout 
doordat ouders niet (meer) goed op de hoogte zijn van de afspraken. En als een klein 
aantal ouders de afspraken niet naleeft , is het risico aanwezig dat steeds meer ouders 
de afspraken naast zich neerleggen.
Daarnaast is het belangrijk ook anderen die kinderen komen brengen of halen te 
informeren over de afspraken en de achtergronden daarvan. Denk aan de oppasoma’s 
en -opa’s, buren en ouders van nieuwe leerlingen!

Publiceer het Verkeersplan in de nieuwsbrief aan het begin van het schooljaar, in de 
schoolgids, op de website en hang een A3 exemplaar op bij de ingangen van de school.

10.  Hoe zorgen we ervoor dat het 
verkeersveilig blijft?

Het hebben van het Verkeersveiligheidslabel helpt. 
De verkeerscommissie zal ieder jaar acties 
en activiteiten plannen en een actie om de 
verkeersafspraken opnieuw onder de aandacht 
te brengen kan daar één van zijn. Hierbij kan de 
hulp worden ingeroepen van de VVN Afdeling 
en de wijkagent.
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Geef ouders ook later niet de kans de afspraken te ‘vergeten’. In het begin is het 
belangrijk samen met de leerlingen door sympathieke acti emomenten ouders te wijzen 
op de afspraken. Maar ook daarna kan van ti jd tot ti jd aandacht worden besteed aan het 
verkeersplan. VVN heeft  verschillende acti es ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan. 

Het liefst zien we dat ouders elkaar ook aanspreken op de afspraken die gelden en dat 
gaat gemakkelijker als iedereen op de hoogte is van de afspraken en het nut ervan.

Successen vieren!
Gaat het wel al goed, dan is dat mooi, een compliment waard. En houden zo! Zet het 
goede nieuws ook in de nieuwsbrief of schoolkrant. Dit sti muleert ouders het goede 
gedrag vast te houden en ouders die het nog niet zo nauw namen met de afspraken 
hun gedrag te verbeteren.
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De verkeersveiligheid voor de kinderen is leidend bij het maken van plannen. Dan is het 
belangrijk te weten wat kinderen in het verkeer kwetsbaar maakt. 

Ontwikkeling van kinderen
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze moeten op vele gebieden nog groeien. 
Onderstaand een overzicht van de verschillende aandachtspunten als het om kinderen 
in het verkeer gaat.

1. Fysiek
Kinderen verdwijnen door 
hun geringe lengte uit zicht 
achter auto’s, kliko, containers, 
struiken… Zij zien geen verkeer 
aankomen en automobilisten 
zien hen niet.

2.  Cognitief en motorisch
•  Impulsief: Kinderen laten zich gemakkelijk door allerlei dingen om hen heen afl eiden 

en kunnen daardoor onverwacht oversteken, de weg oprennen, op de fi ets afslaan 
zonder om te kijken. Kinderen doen dus dingen die volwassenen niet verwachten. 

•  Concentrati evermogen: Kinderen kunnen zich niet op meerdere dingen tegelijk 
concentreren. Hierdoor zien ze bijvoorbeeld wel hun vriendje aankomen, maar niet 
de naderende auto.

•  Onvoldoende kennis: Kinderen kunnen bepaalde verkeerstaken nog niet goed 
uitvoeren. Zo goed mogelijk oversteken betekent voor hen vaak: zo hard mogelijk 
rennen. Door vaak te oefenen leren kinderen veilig verkeersgedrag. 

•  Auditi ef en visueel: Kinderen zien en horen niet alles even goed als volwassenen. 
Het lokaliseren van geluiden is voor kinderen nog moeilijk. Ze horen wel opvallende 
geluiden, maar misschien niet het geluid van de auto die het dichtst bij is. Kinderen 
hebben een ‘kokervisie’ en moeten dus hun hoofd echt naar links en rechts draaien 
om te kunnen zien wat er aan komt. Doen ze dat niet, dan zien ze naderend verkeer 
niet of te laat. 

Achtergrondinformatie

Leeftijd Lengte 
gemiddeldgemiddeldgemiddeld
Lengte 
gemiddeld
Lengte Hoogte 

personenautopersonenautopersonenauto Hoogte SUV

12 1.57

1.65 – 1.75
10 1.45

1.508 1.35
6 1.20
4 1.05

Onderstaand een overzicht van de verschillende aandachtspunten als het om kinderen 

Hoogte Hoogte SUVHoogte 
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•  Inschatti  ngsvermogen: Het schatt en van afstanden en snelheid van auto’s en 
daarmee het oversteken van een straat waar auto’s rijden, is voor kinderen moeilijk. 

•  Motoriek: Al bewegen kinderen graag en veel, hun motorische vaardigheden 
moeten nog ontwikkeld worden. Kinderen struikelen nog vaak en op de fi ets 
slingeren ze en hebben ze moeite met achterom kijken. Na hun 8ste beheersen ze 
het fi etsen beter, maar worden kinderen 
ook onvoorzichti ger.   

•  Risicobesef: Kinderen hebben een 
beperkt besef van gevaar in het 
verkeer. Gebrek aan (prakti jk)ervaring 
speelt daarbij een belangrijke rol. 

•  Reacti eti jd: Bovendien hebben ze een 
langere reacti eti jd. Ze hebben ti jd 
nodig om informati e te verwerken. 
Bovendien kunnen ze een eenmaal 
ingezett e beweging moeilijk stoppen 
of aanpassen.

•  Afl eiding: Oudere kinderen weten vaak wel hoe het moet, maar in de prakti jk passen 
ze het geleerde niet (alti jd) toe. 

Colofon
In 10 stappen naar een verkeersveilige school.
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Gegevens/ Aantekeningen
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