
De doelstellingen
Het programma SCHOOL op SEEF heeft zeven doelstellingen: 
1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
7.  De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.
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Betrokkenen
Het programma SCHOOL op SEEF ondersteunt 
verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en vaardige 
verkeersdeelnemers:
- op de school krijgen de kinderen praktische en 
 theoretische les volgens een doorgaande leerlijn;
- ouders geven natuurlijk het goede voorbeeld en 
 oefenen met hun kinderen in het verkeer;
- de gemeente kan zorgen voor een fysiek veilige 
 omgeving;
- de regio zorgt voor faciliteiten om activiteiten te 
 organiseren en de samenwerking te bevorderen. Organisatie SCHOOL op SEEF

 

 

“KINDEREN HEBBEN RECHT OP EEN VEILIGE, ZO ZELFSTANDIG MOGELIJKE DEELNAME AAN HET VERKEER”
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SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland 
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 binnen SCHOOL op 
SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is 
immers een gedeelde verantwoordelijkheid.



fotografie: ROV-ZH en www.verkeersjuf.nl
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Invalshoeken 
SCHOOL op SEEF is een “integraal” programma, dat wil 
in de eerste plaats zeggen dat samenwerking tussen alle 
betrokken partijen een ‘must’ is. Met behulp van een mix 
van producten en maatregelen wordt gewerkt aan het 
gezamenlijke belang: de verkeersveiligheid van kinderen 
op en rond de basisschool. Integraal betekent ook dat 
er vanuit verschillende invalshoeken aandacht wordt 
besteed aan: 

- fysieke maatregelen om de schoolomgeving en 
 schoolthuisroute veiliger te maken;
- theoretische en praktische verkeerslessen om de 
 vaardigheden, inzichten en zelfredzaamheid van de 
 kinderen in het verkeer te trainen en vergroten; 
- communicatie om opvoeders bewust te maken van de 
 ontwikkeling en beperkingen van kinderen in het 
 verkeer en hun rol en verantwoordelijkheden daarin;
- handhaving (als dat nodig is) als laatste middel om de 
 verkeersveiligheid ‘af te dwingen’.

Pijlers
Het programma SCHOOL op SEEF steunt op een aantal 
organisatorische pijlers: 

- De Regionale Projectleiders voor gedragsbeïnvloeding 
 ondersteunen en stimuleren de betrokken partijen 
 binnen SCHOOL op SEEF en coördineren de 
 samenwerking in de eigen regio. 

- De Verkeersleerkracht is de coach die de school voor 
 een bepaalde tijd ondersteunt en adviseert bij het 
 uitvoeren en organiseren van praktische 
 verkeerslessen en andere SCHOOL op SEEF 
 activiteiten; 

- De Schoolcontactpersoon Verkeer coördineert 
 binnen SCHOOL op SEEF alle verkeersactiviteiten 
 en draagt zorg voor communicatie met de ouders. 
 De schoolcontactpersoon is hét aanspreekpunt voor 
 verkeersactiviteiten op een school en zorgt ervoor 
 dat verkeersveiligheid een vaste plek krijgt binnen 
 de school.

- De Verkeersouder organiseert op school 
 aanvullende en ondersteunende activiteiten zoals 
 een Dodehoek actie of het Praktisch Verkeersexamen. 
 Daarnaast houdt de verkeersouder de school scherp 
 op het uitvoeren van verkeersactiviteiten en een 
 veilige schoolomgeving. 

- Lokale netwerken binnen een gemeente of wijk 
 waarin onder andere de scholen, de gemeente, de 
 verkeersleerkrachten en ouders zitting hebben. Deze 
 werkgroepen zorgen  voor continuïteit, enthousiasme 
 en draagvlak om (gezamenlijk) verkeersactiviteiten 
 uit te voeren. 

Structureel
Permanente aandacht voor verkeersveiligheid van zowel school als gemeente is een randvoorwaarde voor succes. 
Concreet betekent dit dat verkeersveiligheid wordt opgenomen in het school- en gemeentelijk beleid en dat er 
jaarlijks activiteiten worden ondernomen in alle leerjaren. 

SCHOOL op SEEF is een programma van het ROV-ZH en wordt ondersteund door alle 
regionaal samenwerkende overheden in Zuid-Holland. Meer informatie over het 
programma, de producten en de materialen vindt u op www.SCHOOLopSEEF.nl


