
 

 

 

 

937 VLAAMSE BASISSCHOLEN BEHALEN  
VERKEER OP SCHOOL-MEDAILLE 

PERSBERICHT 

 

Mechelen, 29 oktober 2019 - De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloont basisscholen die 

deelnemen aan haar praktijkgerichte verkeerseducatieve projecten met Verkeer op School-medailles. 

In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit. In 

totaal zijn dat 937 medailles, een twintigtal meer dan vorig jaar. Maar liefst zes op de tien 

basisscholen, 2.375 in totaal, nemen jaarlijks deel aan minstens één initiatief van de VSV. 

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Door hun 

deelname kiezen scholen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere 

resultaten oplevert dan enkel theorielessen in de klas.  

 

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen 

(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, 

Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de 

verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die 

kinderen aanzet om ook in de winter te voet of per fiets naar school te blijven komen. Elk van deze VSV-

initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door 

verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen. 

 

De winnende scholen krijgen een medaille om aan de schoolpoort te hangen, een digitale medaille om mee te 

pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen. 

 

“Zo zien ook ouders aan de schoolpoort dat de school inzet op verkeerseducatie” zegt Werner De Dobbeleer 

(VSV). “Verkeers- en mobiliteitseducatie kan immers nooit een taak van de school alleen zijn: ouders hebben 

daarin de belangrijkste rol te spelen, door regelmatig met hun kinderen in het echte verkeer op stap te gaan of 

te fietsen. Enkel op die manier leren kinderen voldoende verkeerservaring op te bouwen waardoor hun risico als 

kwetsbare weggebruiker op termijn verkleint”, besluit De Dobbeleer. 

 

Hoe punten verdienen? 

Afhankelijk van het aantal punten dat een school verzamelt, kan ze een bronzen, zilveren of gouden medaille 

behalen (respectievelijk 3, 6 of 9 punten). Voor aparte kleuterscholen - scholen die enkel en alleen een 

kleuterafdeling hebben - geldt een aparte regeling, aangezien het aanbod voor kleuterscholen beperkter is. 

Kleuterscholen die minstens 3 punten behalen, ontvangen een kleutermedaillepakket. 

 

In oktober kregen alle Vlaamse basisscholen een bericht van de VSV met daarin de vermelding van het aantal 

verzamelde punten. Na bevestiging van de gegevens kunnen de scholen kiezen welke beloning(en) ze willen 

ontvangen. De VSV bezorgt de medaillepakketten in november, volledig gratis. 



 

 

PERSUITNODIGING - Uitreiking gouden medailles op 5 november (Antwerpen) 

Op het congres “Verkeer op School” dat op 5 november in Antwerpen plaatsvindt, huldigt de VSV de scholen 

die een gouden medaille behaalden. Antwerps schepen van onderwijs Jinnih Beels zal de medailles uitreiken 

aan de aanwezige scholen. We nodigen de pers graag uit voor een fotomoment. 

• Tijdstip: dinsdag 5 november om 12u30  

• Plaats: Bluepoint Berchem, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen (Berchem). 

 

 

 

Perscontacten 
Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 

Eline Rasson en Maaike Linssen 

LEWIS 

+32 3 304 36 30 

+31 6 34 09 87 27 

vsv@teamlewis.com 

 
 

 
Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft er naar om de verkeersveiligheid te verbeteren, de bereikbaarheid te 

vrijwaren, de toegankelijkheid te garanderen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de schade aan natuur en milieu 

veroorzaakt door het verkeer terug te dringen, door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel 

verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers in het algemeen. We streven naar een ongevallenvrij systeem, 

zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 
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