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Als je een Verkeersweek reserveert, ga je akkoord met onderstaande afspraken. Deze 
algemene voorwaarden gelden als een contract.  
 

PRIJS 

Een Verkeersweek kost 1000 euro per week, inclusief btw.  

- Bij de workshop Dode hoek (2de graad) kan je bijkomend VR-brillen boeken. Die kosten 150 euro 

extra per dag.  

- De workshop Tuimelwagen (3de graad) kost 150 euro extra per dag. 

- De workshop Getuigen onderweg (3de graad) kost 150 euro extra per halve dag. Via Slimme 

Mobiele Scholen (SMS) kan je trouwens subsidie krijgen voor deze workshop.  

 

Na de Verkeersweek ontvang je een factuur van de VSV. Als je met een bestelbon wil werken, duid je dat 

bij je reservatie aan. Als je de workshop Getuigen onderweg geboekt hebt, ontvang je daarvoor een 

aparte factuur van de organisator, Rondpunt vzw. 

 

AANVRAAG 

Een Verkeersweek kan aangevraagd worden door gemeentebesturen, politiezones, 

scholengemeenschappen of individuele scholen.  

- Een Verkeersweek kan voor minstens 1 of voor meerdere volledige weken geboekt worden, 

tenzij anders afgesproken met de VSV. 

- Bij je aanvraag kan je een optie nemen om een Verkeersweek met workshop Tuimelwagen 

(alleen voor de 3de graad) en/of de VR-brillen (alleen voor de 2de graad) te boeken. De VSV laat je 

na de aanvraag weten of de workshop voor jou gereserveerd kan worden of niet. Dat hangt af van 

de beschikbaarheid. Als je de tuimelwagen meerdere dagen reserveert, moeten dat 

opeenvolgende dagen zijn. Zo kan de tuimelwagen op de school blijven staan. 

LET OP! De reservatie van deze workshops is pas definitief op het moment dat de eerste invulfiche 

door de VSV wordt goedgekeurd. 

- Aanvragen worden verdeeld over 3 regio’s:  

o Antwerpen 

o Oost- en West-Vlaanderen  

o Limburg en Vlaams-Brabant (inclusief Nederlandstalige scholen in Brussel) 

- Annuleren kan tot 40 kalenderdagen voor de eerste dag van de Verkeersweek. Annuleer je later, 

dan wordt het volledige bedrag gefactureerd. Deze termijn geldt ook voor de annulatie van de 

workshop Tuimelwagen en de VR-brillen. Ook deze extra kostprijs zal anders toch gefactureerd 

worden. 

 

GERESERVEERD! WAT NU?  

De aanvrager engageert zich om de geboekte periode volledig in te vullen. Dat wil zeggen dat je het 

planningsschema en uurrooster dat de VSV voorstelt helemaal invult. Als de VSV de invulfiche met het 

planningsschema niet tijdig (ten laatste 1 maand op voorhand) ontvangen heeft, kan het project niet 

uitgevoerd worden. De geplande dagen worden wel aangerekend. 

 

http://www.slimmemobielescholen.be/
http://www.slimmemobielescholen.be/
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VERLOOP 

1. Je inschrijving is pas definitief als je een bevestigingsmail ontvangen hebt. 

 

2. Kort na die mail ontvang je een eerste invulfiche. Daarin vragen we wat algemene informatie en 

je keuze van de workshops per graad. Je stelt zelf je Verkeersweek samen. Per dag plan je 1 graad 

in. Voor elke graad kies je zelf je workshops. 

 
Voor de eerste en de tweede graad kies je per dag: 

• 2 workshops uit reeks A (gegeven door VSV-lesgevers) 

• 1 workshop uit reeks B (kant-en-klaar, begeleid door een leerkracht van de school)  

→ Deze workshops worden gegeven in een doorschuifsysteem waaraan drie klassen deel 

kunnen nemen in de voormiddag en drie in de namiddag. 

 

Voor de derde graad maak je per halve dag een keuze uit optie 1 of 2: 

-  Optie 1:  

Je kiest: 

• 2 workshops uit reeks A (gegeven door VSV-lesgevers) 

• 1 workshop uit reeks B (kant-en-klaar, begeleid door een leerkracht van de school)  

→ Deze workshops worden gegeven in een doorschuifsysteem waaraan drie klassen deel 

kunnen nemen in de voormiddag en drie in de namiddag. 

 
Voorbeeld:  

MAANDAG  

DATUM: 01/09/2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORKSHOP 
EERSTE GRAAD - 

FIETSFABRIEK 

EERSTE GRAAD - 

VELOVAARDIG 

EERSTE GRAAD - KRAAK DE 

CODE 

 VUL LOKAAL IN VUL LOKAAL IN VUL LOKAAL IN 

Lesuur 1: 
vul uur in 

                                                                 Voorbereiding 

Lesuur 2: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Lesuur 3: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Lesuur 4: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Middagpauze 

Lesuur 5: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Lesuur 6: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Lesuur 7: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 
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-   Optie 2:  
Je kiest de workshop Getuigen onderweg.  
→ Organisatorisch verloopt deze workshop anders dan de andere workshops omdat hij een 
halve dag duurt. Voor deze workshop worden de drie klassen in twee groepen verdeeld van 
ongeveer 30 leerlingen per groep. Je combineert Getuigen onderweg dus met nog een halve 
dag andere workshops of je combineert niet en boekt twee halve dagen op één dag. 
 

Voorbeeld:  
MAANDAG  

DATUM: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OF MAANDAG  
DATUM: 01/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meer info over de workshops per graad vind je in het document ‘Overzicht workshops 2019-2020’ 

op de website. 

WORKSHOP DERDE GRAAD - GETUIGEN ONDERWEG DERDE GRAAD - GETUIGEN ONDERWEG 

 VUL LOKAAL IN VUL LOKAAL IN 

Lesuur 1: 
vul uur in 

                                                                 Voorbereiding 

Lesuur 2 - 4: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Middagpauze 

Lesuur 5 - 7: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

 

WORKSHOP DERDE GRAAD - AAN SPOREN 
DERDE GRAAD - KLAAR VOOR 

JE RIJBEWIJS? 

DERDE GRAAD - QUIZ JE 

VEILIG 

 VUL LOKAAL IN VUL LOKAAL IN VUL LOKAAL IN 

Lesuur 1: 
vul uur in 

                                                                 Voorbereiding 

Lesuur 2: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Lesuur 3: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Lesuur 4: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Middagpauze 

WORKSHOP DERDE GRAAD - GETUIGEN ONDERWEG DERDE GRAAD - GETUIGEN ONDERWEG 

 VUL LOKAAL IN VUL LOKAAL IN 

Lesuur 5 - 7: 
vul uur in 

 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

Groep: vul in 
Aantal lln.: kies een item 

Leerkracht: vul in 

 

https://www.vsv.be/doelgroep/scholen/verkeersweken/verkeersweken-2019-2020/
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3. Na de eerste invulfiche ontvang je van ons nog een tweede. Daarin geef je de verdeling van de 

groepen en de beschikbare lokalen door. 

BELANGRIJK: 

- Elke dag volgen 6 groepen van maximum 20 leerlingen 3 workshops. Op woensdag zijn dat 3 

groepen. Leerlingen hoeven niet in hun eigen klasgroep te blijven. Je kan de klasgroepen zo 

samenvoegen dat je op een halve dag aan 60 leerlingen komt.  

- Bij een halve dag de workshop Getuigen onderweg maak je twee groepen van ongeveer 30 

leerlingen. 

- Elke workshop duurt 1 lesuur (vul dus ook de lesuren in). Met uitzondering van Getuigen 

onderweg. Deze workshop duurt een halve dag. 

- Tijdens het eerste lesuur van de dag wordt er geen workshop gegeven. Onze lesgevers stellen 

op dat moment het nodige materiaal op. 

- Op 1 week nemen dus 27 groepen van maximum 20 leerlingen deel, goed voor 540 leerlingen 

die elk 3 workshops volgden.  

Alleen voor de workshop Getuigen onderweg (die een halve dag duurt) worden er 2 groepen 

van 30 leerlingen gemaakt. 

- Bij het buitengewoon onderwijs tellen de groepen maximaal 15 leerlingen. Zo kunnen de 

lesgevers voldoende aandacht besteden aan elke leerling. 

- Een groep volgt gedurende 3 opeenvolgende lesuren een workshop. Leerlingen nemen dus 

ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag deel.  

- Zet dezelfde graden indien mogelijk na elkaar in de planning. 

 

4. Breng je leerkrachten, leerlingen en ouders op de hoogte. 

- Als school zorg je ervoor dat de leerlingen weten wat ze mogen verwachten. Vertel hen dat ze 

3 workshops rond verkeerseducatie krijgen en geef hen kort mee waarover de workshops 

gaan.  

- Op de website kan je een brief downloaden om de ouders op de hoogte te brengen van de 

Verkeersweek.  

- Het is belangrijk dat je je leerkrachten goed op de hoogte brengt van de planning, de 

organisatie en hun begeleidende rol. 

 

5. Onze lesgevers komen ter plaatse, zetten alles klaar en zorgen voor een vlot verloop van de 

Verkeersweek. 

 

BEGELEIDING 

De aanvrager voorziet bij elke workshop een begeleidende leerkracht. De VSV-lesgevers geven 2 van de 3 

workshops. Een leerkracht van de school neemt de derde workshop voor zijn rekening. Daarvoor krijgt hij 

een kant-en-klaar pakket waarbij hij enkel op ‘start’ moet duwen. De VSV bezorgt de scholen tijdig de 

nodige informatie.  

Kies je voor een halve dag de workshop Getuigen onderweg dan neemt er geen leerkracht van de school 

een workshop voor zijn rekening, maar worden drie klassen onderverdeeld in twee groepen. Bij deze twee 

groepen moet de school wel een begeleidende leerkracht voorzien. 

 

https://www.vsv.be/doelgroep/scholen/verkeersweken/verkeersweken-2019-2020/
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BEVEILIGING 

In samenspraak met de VSV-lesgevers wordt telkens bekeken of het mogelijk is om bepaalde materialen 

(bv. quiz, tuimelwagen …) tijdens de Verkeersweek op de school te laten. De aanvrager staat in dat geval 

mee in voor het veilig stallen van de materialen. 

 
 

PERS 

De organisatie van een Verkeersweek is de uitgelezen kans om als organisator (gemeente, politiezone, 

scholengemeenschap of school) op een positieve manier in de media te komen. Zo kan bijvoorbeeld de 

burgemeester of schepen van mobiliteit een bezoekje brengen aan de school. Met een eenvoudig 

persbericht kan de lokale pers (bv. tv, weekbladen, kranten) daarop uitgenodigd worden. Op het 

persbericht moet duidelijk vermeld staan dat de Verkeersweek een project is van de VSV (Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde) met de steun van de Vlaamse overheid. Bezorg het persbericht op voorhand 

zeker ook aan de VSV.  

 

Op de website vind je een modelbericht terug. 

 
 

FOTO’S 

De VSV-lesgevers kunnen tijdens de workshops foto’s nemen en filmpjes maken. Als een leerling niet 

gefotografeerd mag worden of als de beelden niet gebruikt mogen worden, laat je dat weten via 

verkeersweken@vsv.be.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de VSV op de dag van de uitvoering vaststelt dat de praktische afspraken niet zijn nagekomen, kan het project die 
dag niet uitgevoerd worden. De dag wordt wel aangerekend. 
 
Vragen in verband met deze voorwaarden kan je via verkeersweken@vsv.be bespreken met de VSV.  
 

https://www.vsv.be/doelgroep/scholen/verkeersweken/verkeersweken-2019-2020/
verkeersweken@vsv.be
mailto:verkeersweken@vsv.be


 

 

 

 

Helen Craps 
015 69 02 44 – helen.craps@vsv.be 

verkeersweken@vsv.be 
 

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen  
015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be   


