
 
Basisschool de Kingbeek deelnemer VEBO project 

(Verkeerseducatie in het BasisOnderwijs) 
 
Onze school participeert  in een verkeers-educatief scholennetwerk van het 
ROVL ( Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid Limburg – een onderdeel van 

het provinciebestuur). 
Het hieruit voortgekomen gemeentelijk netwerk stimuleert projecten die scholen 

een impuls geven om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. 
Het VEBO programma streeft naar het oplossen van 
verkeersveiligheidsknelpunten door een resultaatgerichte samenwerking tussen 

organisaties die te maken hebben met verkeersveiligheid en verkeerseducatie. 
 

Verkeersnetwerken  
Om permanente verkeerseducatie meer belang te geven, kunnen scholen 
ondersteuning krijgen via de verschillende partners uit het gemeentelijk netwerk.  

 
Essentieel in de VEBO aanpak is samenwerking in verkeersnetwerken die op 

lokaal niveau systematisch kunnen opereren en waarin vertegenwoordigd zijn: 
basisscholen (verkeerscoördinator en verkeersouders), gemeente, Veilig Verkeer 

Nederland (VVN), ROVL,  politie.   
 
Gemiddeld komen deze netwerken 2x per jaar samen om ontwikkelingen uit te 

wisselen en afspraken rond nieuwe activiteiten te maken. Deze bijeenkomsten 
duren gemiddeld 2 tot 2 ½ uur. 

 
Activiteiten vanuit het VEBO-netwerk 
Tijdens netwerkbijeenkomsten worden door de participanten in het VEBO-

netwerk in het kader van het VEBO-convenant activiteiten op elkaar afgestemd: 
 

* ondersteuning bij de vormgeving van verkeerseducatie in de school specifieke 
situatie. 
* gestalte geven aan een (fysiek) verkeersveilige schoolomgeving. 

* zorgen voor een veilige school-school-thuisroute voor de leerlingen. 
* mede opstellen van activiteitenplannen (per school en/of per gemeente) in 

samenwerking met andere instanties die actief zijn op het terrein van 
verkeerseducatie (o.a. via lokale netwerken). 
* hulpverlening bij en ondersteuning van diverse landelijke, provinciale, 

regionale en gemeentelijke verkeersveiligheidsactiviteiten. 
 

Voor het basisonderwijs geldt dat activiteiten of campagnes moeten aansluiten 
op het routinematige werken in de klas.  
 

Vebo werkgroep: 
 

Meester Walt, Meester Math, verkeersouder Huub van Beek. 
Wilt u onze groep komen versterken stuur dan een mailtje naar meester Walt: 
w.vek@dekingbeek.nl of meester Math: m.kentgens@dekingbeek.nl  
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Eerst volgende project:  

 

Hou je aan de snelheidslimiet 
 

Datum: 20-03-2017  
 

Net iets te hard rijden lijkt niet erg, maar toch vergroot een paar kilometer te 
hard rijden de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk, 
vooral binnen de bebouwde kom. Daarom start op 20 maart as. de campagne 

over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom. 
 

De campagne richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard 
rijden op 30- en 50 km wegen. Daar vindt de meeste interactie plaats tussen 
automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. 

 
Meer informatie over deze campagne halverwege maart op www.verkeersactie.nl  

http://www.verkeersactie.nl/

