
VERKEERS- EN MOBILITEITSEDUCATIE 



VERKEERS- EN MOBILITEITSEDUCATIE  
EEN PRAKTIJKVAK 

 

• Afgestemd op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het onderwijs 

• Stapsgewijs                  verticale leerlijn 

• Op het niveau en aangepast aan leefwereld de kinderen 

• Praktijkgericht 

• Eerst in een beschermde omgeving, dan in het echte verkeer. 

• Teach the teacher => studiedagen Verkeer op School 
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Basisonderwijs 



KINDEREN HEBBEN EIGEN SPELREGELS …  



LEERLIJN VOETGANGERSTRAINING  

Voetgangersbrevet Goud  

2de graad – zelfstandig in het 
echte verkeer  

Oversteken in verschillende  
situaties  

Voetgangersbrevet Brons  

Kleuters – hand in hand met 
een volwassene  

Waar is het veilig, waar niet?  

Voetgangersbrevet Zilver 

1ste graad – onder toezicht 
van een volwassene  

Plaats in het verkeer 
Oversteken 





Het Grote Voetgangersexamen 
Voetgangersbrevet Goud  in het echte verkeer 
 
 
 
  



ONDERSTEUNING DOOR VSV 
 
• Doe-pakket 

 handleiding 
 oefenfiches 
 folders voor de ouders 
 een affiche 
 een klembord 
 

• www.grotevoetgangersexamen.be 
 gratis oefenmateriaal 
 controlefiches  
 Voetgangersbrevetten Goud + sticker  
 

• Regionale nascholingen  

 

http://www.grotevoetgangersexamen.be/
http://www.grotevoetgangersexamen.be/












LEREN FIETSEN… 

In 4 fasen 
 



LEERLIJN FIETSTRAINING  

Fietsbrevet Brons  Fietsbrevet Zilver Fietsbrevet Goud  

1ste graad –  
beschermde omgeving  

2de graad –  
beschermde omgeving 

3de graad –  
in het echte verkeer  

Stuurvaardigheid Verkeersvaardigheid  Fietsvaardigheid  



HET GROTE FIETSEXAMEN 
Vaardigheden 



Ga naar www.hetgrotefietsexamen.be 











DE GROTE VERKEERSTOETS 

• vijfde leerjaar 
• onlinetest:  

• Verkeerskennis 
• Risicoherkenning 

• Van 7 t.e.m. 12 mei 2015 
• In 2014: 

• 24.959 leerlingen  
• 68% geslaagd 

 
Info: 
verkeerstoets@vsv.be 

  
 

mailto:verkeerstoets@vsv.be
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Secundair onderwijs 



DE MOBIBUS 

• 2de graad secundair onderwijs 
• 5 modules 
• 500 euro voor een volledige week 

(excl. woensdag) 
• Lokale organisatie door gemeente 
• 2014: 

• 24 verschillende gemeenten 
• 29 weken.  
• 7491 leerlingen  

 
Info: www.mobibus.be 



• Meer VME in het secundair onderwijs 
• Traject  
• Webshop: http://webshop.verkeeropschool.be/ 
• 700 euro startsubsidie 
•  In 2014:  

• 495 scholen ingeschreven 
• 368 volledige traject 

 

S(LIMME) M(OBIELE) S(CHOLEN) 

http://webshop.verkeeropschool.be/
http://webshop.verkeeropschool.be/


RIJBEWIJS OP SCHOOL 

• Leerlingen kunnen hun theoretisch rijexamen halen op school 
• Lessen op school door ervaren rijlesgevers 
• Examen op school door GOCA-examencentra 
• Differentiatie 
• Leerplatform  
• 2013-2014: 

 
 
 
 
 

 
Info: 
www.rijbewijsopschool.be 
 

 
 

Scholen 844 

Leerlingen 37.783 

Legden examen af 30.515 



NIEUWE PROJECTEN 2015 



MOBIBREIN 

• 2de graad secundair onderwijs 
• Gratis en online 
• Past tussen de Grote Verkeerstoets en Rijbewijs op School 
• 5 thema’s:  

• risicoperceptie 
• groepsdruk en hoffelijkheid 
• openbaar vervoer  
• risico van de bromfiets  
• zichtbaarheid  
• de wegcode  

• Oefenplatform  
• 23 t.e.m. 30 april 2015 

 



FIETSOMETER 

• Fietsexamen voor de eerste graad secundair onderwijs 
• Stuurvaardigheid  
• Fietsvaardigheid in het echte verkeer  
• Accent op het fietsen in groep.  
• Lancering in september 2015 

 



HELM OP FLUO TOP 

• Proefproject in de provincie Antwerpen 
 90 000 kinderen doen mee. 
• Sensibiliseren:  

• zichtbaar en veilig in het verkeer 
• duurzame verplaatsingen  

• Fluohesje en/of fietshelm= sticker 
• Persoonlijke stickerkaart vol sparen 
• Beloning: een fikse korting of gratis toegang 
• Schooljaar 2015-2016: uitrollen over de rest van Vlaanderen 



WWW.NIEUWS.VERKEEROPSCHOOL.BE 
 
WWW.VSV.BE/VERKEER-OP-SCHOOL 
 
 

http://www.nieuws.verkeeropschool.be/
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school
http://www.vsv.be/verkeer-op-school

