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Verkeersveiligheidseducatie in Brussel  

 

Elk jong verkeersslachtoffer in Brussel is een kind, broer of zus of leerling die ’s avonds niet meer 

naar huis komt. Op welke ondersteuning kunnen Brusselse scholen rekenen om verkeersveiligheid de 

plaats te geven die het verdient? Brussel Mobiliteit heeft een aanbod van campagnes, 

infrastructurele ingrepen, organisatorische tips en educatief materiaal.  

1 Verkeersongevallen op weg naar school 

Jaarlijks worden Brusselse kinderen en jongeren het slachtoffer van een verkeersongeval op weg 

naar school (107 in het jaar 2020). Er is een stijgend risico bij jongens rond 10 à 11 jaar en bij 

meisjes rond 11 à 12 jaar omwille van veranderende verplaatsingswijzen. Rond de leeftijd van 16 

jaar is er ook een groter risico op een verkeersongeval op weg naar school. Slechts een klein deel 

van de ongevallen (5%) vindt plaats in de directe schoolomgeving. 

2 Brussel Mobiliteit 

Brussel Mobiliteit is in het Brussels Gewest bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en 

verkeersveiligheid. De scholenwerking van Brussel Mobiliteit ondersteunt scholen met campagnes en 

materialen rond verkeersveiligheid.  

2.1 Campagnes verkeersveiligheid 

Doorheen het schooljaar organiseert Brussel Mobiliteit verschillende verkeersveiligheidscampagnes 

om leerlingen en ouders te sensibiliseren rond duurzame en veilige verplaatsingen van en naar 

school.  
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Campagne Wie Start Einde Omschrijving 

Naar school zonder auto Alle Sep Sep Enkel scholen schoolvervoersplan (SVP) 

Actie boekentas  

Alle Sep Nov Educatief materiaal 

Sam de verkeersslang KO+LO Sep Mei Veilig/duurzaam naar school, met ouders 

Sluw op weg 

5BaO-
3SO Sep Ma 

Veiligheid/hoffelijkheid in  
openbaar vervoer 

Mov'in the city 3SO-5SO Sep Apr Interscolair stadspel multi-modaliteit 

Verlichtingsactie SO Okt Okt Enkel scholen SVP, ontbijt + verlichting 

STARS Brussels SO     Iedereen met de fiets naar school 

Safety Tunes Brussels SO     Campagne voor medeleerlingen 

Responsible Young 
Passengers 4-6SO     Positief voorbeeld op openbaar vervoer 

 

2.2 Materialen voor infrastructuur en organisatie verplaatsingen 

Brussel Mobiliteit stelt scholen materialen ter beschikking om de infrastructuur te verbeteren of 

om verplaatsingen veilig te organiseren. In principe blijft dit materiaal eigendom van de school en 

kunnen de leerlingen dit gebruiken. 

  Aanbod Toelichting 

Infrastructuur    
  Fietsrekken Fietsrek 3 u's, 6 fietsen, vastmaken door school 

  Victor Veilig verkeerspop  Fluorescerende pop oversteekplaatsen 

  Verkeerspiste KO+LO, borden + lichten + kegels 

Organisatie 
verplaatsingen    
  Fietshelmen Maten S+M+L 

  Tweedehandsfietsen Max. 10, leraar volgt fietsherstelcursus 

  Herstelkit fiets Leraar volgt fietsherstelcursus 

  Wandellint uitstappen Voor uitstappen met kleuters 

  Fietskaart   

  Verhuur fietsen Voor fietstocht of fietsbrevet met leerlingen 
 

2.3 Educatief materiaal, video’s en workshops 

Brussel Mobiliteit heeft een breed aanbod van educatief materiaal om met de leerlingen aan de 

slag te gaan rond duurzame en veilige verplaatsingen. Het materiaal kan worden geordend op thema 

(te voet, step, met de fiets, openbaar vervoer, multimodaliteit, zichtbaarheid en 

verkeersveiligheid) en leeftijd van de leerling: 

o Educatief materiaal en werkvormen 

o Video’s 

o Workshops en animaties 

 

2.4 Voetgangers- en fietsbrevetten 

Zich te voet of met de fiets veilig verplaatsen in het drukke stadsverkeer van Brussel leert men al 

doende. Met de steun van Brussel Mobiliteit kunnen scholen hun leerlingen een voetgangers- of 

fietsbrevet (Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Pro Velo of Goodplanet) laten behalen: 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/naar-school-zonder-auto
https://actie-boekentas.mobiliteit.brussels/?level=splash
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/woensdag-samdag
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/sluw-op-weg
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/movin-the-city-0
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/verlichtingsactie
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/stars-brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/safety-tunes-brussels
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/responsible-young-passengers
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/responsible-young-passengers
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/fietsparking
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/victor-veilig
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/verkeerspiste
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/fietshelm
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/volwassen-tweedehandsfietsen
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/basisherstelkit-fiets
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/wandellint
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/fietskaart
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/fietsverhuur
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/school/materiaal
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/school/materiaal
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/videos
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/school/animaties
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/school/animaties
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  Aanbod Toelichting 

Fietsbrevet     

  Loopfietsbrevet VSV 1KO 

  Bronzen fietsbrevet VSV 1+2LO 

  Zilveren fietsbrevet VSV 3+4LO 

  Gouden fietsbrevet VSV 5+6LO 

  Fietsbrevet Pro Velo 5+6LO, 30 uur oefenen + test in verkeer 

  Fietslessen op maat   

Voetgangersbrevet     

  Bronzen voetgangersbrevet VSV 3KO 

  Zilveren voetgangersbrevet VSV 1+2LO 

  Gouden voetgangersbrevet VSV 3+4LO 

  Voetgangersbrevet Good Planet 1LO, oefening speelplaats + straat 
 

 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/brevetten
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/brevetten

