
Beschrijving van 
het project 

Output Door-
loop 
tijd 

Uitvoerende 
partij 

Voort 
gang 

Status Stand van zaken / actie 
 
  

Jongleren Benaderen van 
kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen voor het 
project JONGleren. Dit project 
bestaat uit verkeersmaterialen 
en –activiteiten voor de peuters 
plus een ouderavond, 
georganiseerd door de 
onderwijsbegeleidingsdienst. 

2014-
2016 

Onderwijsadvies 
i.s.m.projectlei-
ders  

 

Officieel 
project-
onderdeel van 
het Actiepro-
gramma. 

In 2014 vindt er op 23 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Jongleren 
plaats, evenredig verdeeld onder de 14 gemeenten van Holland Rijnland. 
Onderwijsadvies doet de schriftelijke werving, inventariseert en plant in. 
Probleem op dit moment is dat door de recessie het aantal 
kinderdagverblijven verminderd is. Verder moeten ouders enthousiast 
blijven voor de ouderavonden die gekoppeld zijn aan Jongleren.      
 
 
 

 
Educatie 4-12-
jarigen 

 
- Regiobreed geven zes 
verkeerleerkrachten praktische 
verkeerslessen op scholen.  
- Per jaar worden minimaal 13 
nieuwe scholen benaderd voor 
deelname aan dit 
projectonderdeel 
- Gemeenten bekommeren zich 
om hun schoolomgeving en de 
schoolroutes, onder begeleiding 
van de projectleiders 
- Deelnemende scholen en hun 
gemeenten werven 
verkeersouders en  
contactleerkrachten verkeer  
- De zes verkeersleerkrachten 
benaderen scholen voor het 
verkeersveiligheidslabel 
“SchoolOpSeef”. 
- Eénmaal per jaar vindt de 
campagne de Scholen zijn weer 
begonnen plaats. 
 

 
2014-
2016 

 
Projecteiders,  
Onderwijsadvies
, gemeenten, 
scholen, 
verkeersleer-
krachten 

 

 
 
 
 
 

 
Officieel 
project-
onderdeel van 
het Actiepro-
gramma 

 
- Op dit moment werken zo’n 140 basisscholen in de regio volgens 
School op Seef.  
- Onderwijsadvies en de twee projectleiders werven nieuwe scholen en 
lichten scholen voor die nog niet meedoen  
- In het kader van School op Seef vinden er in de regio 
netwerkbijeenkomsten plaats met gemeenten, verkeersouders etcetera.   
- In diverse gemeenten wordt momenteel op een integrale wijze gewerkt 
aan schoolomgevingen. Dit geschiedt via het project samen Duurzaam 
Veilig op Weg of door periodiek overleg met alle betrokkenen, zoals de 
schoolcontactpersoon verkeer, de verkeersouder(s), de verkeers-
leerkracht, de wijkagent, de gemeente, VVN, e.a.  
 

 
Educatie 12-16-
jarigen (Totally 
Traffic) 

 
- Jongerendebatten, 
cabaretvoorstellingen, 
fietsvaardigheidsoefeningen, 
fietsonderhoud, etc 
- bezien van schoolomgeving en 
/of school-thuis-routes. 
 

 
2014-
2016 

 
Projecteiders, 
Onderwijsadvies
, scholen 

  
Officieel 
project-
onderdeel van 
het Actiepro-
gramma 

 
Op dit moment zijn er 19 scholen Voortgezet Onderwijs actief bezig met 
Totally Traffic. Hiervan hebben 12 scholen een contract.   
Op de scholen vinden de volgende modules of lessen plaats: 
- modules van Team Alert, zoals Roadtrip, LaMaZien, Kruispunt en 
Streetbeat  
- Dode Hoek-lessen 
- de module Voortgezet Fietsvaardig  
- de module Jouw Route  
- lessen over alcohol, drugs en verkeer 
- het educatief cabaret Zeven Sloten  
- het VVN-project alcohol, drugs en verkeer.   
- de module Kunstlicht  
Onderwijsadvies en de projectleiders benaderen scholen voor deelname. 
Onderwijsadvies begeleidt de scholen in het maken van een jaarlijks 
actieplan voor verkeersactiviteiten. 
Voor 2014 is het uitgangspunt dat de 19 scholen in tenminste twee 
leerjaren op structurele wijze vormgeven aan Totally Traffic. Daarnaast 
vindt nog een uitbreiding plaats met twee scholen.  
 

Jonge 
bestuurders (18-
25-jarigen) 

- Praktijkdag Jonge Autorijders 
- Praktijkdagen bromfietsers 

2014-
2016 

Gemeenten, 
Projectleiders 

 
 

Officieel 
project-
onderdeel van 
het Actiepro-
gramma 

In 2014 vindt in Alphen, Noordwijkerhout en Leiderdorp een praktijkdag 
Jonge Autorijders plaats. ROV biedt de mogelijkheid om de dagen te 
betalen. Er zijn goede ervaringen met dit project, garages werken volop 
mee. In 2013 is besloten geen vorm te geven aan de praktijkdagen 
bromfietsers. Dit project is geschrapt in het Actieprogramma 2014-2016   
 



Beschrijving van 
het project 

Output Door-
loop 
tijd 

Uitvoerende 
partij 

Voort 
gang 

Status Stand van zaken / actie 
 
  

 

Ouderen 5 rijvaardigheidsdagen voor 
senioren (BROEM) 
 
 

2014-
2016 

Leiderdorp, 
Alphen, 
Hillegom, 
Katwijk, 
Noordwijkerhout
  
 

 

Officieel 
project-
onderdeel van 
het Actiepro-
gramma 

De BROEM-dag van Alphen vond in het voorjaar plaats. Een tweede dag 
is in oktober aanstaande. De organisatie van de BROEM-dag in Hillegom 
gebeurt onder auspiciën van VVN Hillegom.   
 
 

Voorlichting/ 
Handhaving 

Vijf maal per jaar worden de 
campagneborden langs de 
wegen in de regio gewisseld. 
Bij het begin van het nieuwe 
schooljaar vindt in de Rijnstreek 
de campagne “De scholen zijn 
weer begonnen” plaats. 
Ten minste één maal per jaar 
vindt de Campagne 
Fietsverlichting plaats.  
 

2014-
2016 

HR Groep 
(campagnebord
en), 
projectleider 
(campagne De 
scholen zijn 
weer begonnen 
en campagne 
Fietsverlichting) 

 

Officieel 
project-
onderdeel van 
het Actiepro-
gramma 

Campagne De scholen zijn weer begonnen heeft bij de start van het 
schooljaar 2014-2015 in vijf gemeenten plaatsgevonden.  
Campagne fietsverlichting zal in november aanstaande plaatsvinden in 4 
gemeenten. Alle rijwielhandelaren in deze gemeenten nemen deel aan 
de campagne.  
In 2015 is er weer een vervolg op de succesvolle campagnes “BOB in de 
sportkantine” uit 2012 en 2013.  
Voor de campagneborden zal binnenkort een actualisatieslag 
plaatsvinden om de uitingen meer in lijn te brengen met de uitingen van 
de landelijke campagnes.   

         


