
 

 

 

 

 

 

 

vereenvoudiging verantwoording Digitaal Activiteitenplan  
schooljaar 2019-2020 

criteria schooljaar 2019 -2020 vereenvoudiging/vervallen verantwoording (voorheen 
bewijs) 

A1: Deelname aan het BVL is op school en 
bovenschoolsniveau vastgelegd in officiële 
stukken/communicatiemiddelen. 

Steeds meer scholen gebruiken hun website anders. Als 
de schoolgids online staat met daarin BVL-vernoemd, dan 
beschouwen we dat als website en scoort de school 
meteen zilver. 

A2: Heeft de school een verkeerswerkgroep? Naast een schoollid mag dit een verkeersouder zijn 
(gewenst), maar de leden mogen ook hulpouders zijn. De 
uitleg in de kennisbank wordt aangepast. 

A3: Is de (verkeers)ouder aangemeld bij VVN 
en/of heeft de school een 
verkeersouderlidmaatschap bij VVN? 

Geen verantwoording toevoegen, verantwoording 
opvraagbaar door auditor bij steekproef.* 

A4: Neemt de school deel aan het lokaal 
verkeerseducatieoverleg? 

Geen verantwoording toevoegen, verantwoording 
opvraagbaar door auditor bij steekproef.* 

A5: Heeft de school een planning voor de 
uitvoering van het BVL gemaakt? 

Dit blijft hetzelfde. 

B6: In welke leerjaren geeft de school gemiddeld 
minstens 0,5 uur per week verkeersles? 

De uploads zijn niet meer nodig. Alleen 
aanklikken/invullen is voldoende. Jeelo wordt als 
methode toegevoegd. Methode Afgesproken! verandert 
van naam: Online Verkeer. 
Voor Jeelo wordt in overleg met de uitgever een 
handleiding ontwikkeld die beschikbaar komt via de 
kennisbank. 
Voor goud: beknopte toelichting ‘geef kort aan hoe de 
extra voorbereiding op het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen er uit ziet?’ blijft gehandhaafd. 

C9: Neemt de school deel aan het praktisch 
verkeersexamen op de openbare weg? 

Voor brons: niet meedoen is voldoende, dan is geen 
verantwoording nodig. Voor goud blijft verantwoording 
staan. 

C10: In hoeveel leerjaren organiseert de school 
praktische verkeersactiviteiten? 

Alleen activiteiten invullen. Geen verantwoording/upload 
toevoegen, verantwoording opvraagbaar door auditor bij 
steekproef.* 

D11: Heeft de school in de les/lesmethode 
aandacht voor de huidige school-thuisroutes van 
de leerlingen? 

Upload wordt vervangen door beknopte omschrijving. 
Geen verantwoording/upload toevoegen, verantwoording 
opvraagbaar door auditor bij steekproef.* 

D14: Hoeveel activiteiten per schooljaar voert de 
school uit voor een veilige bereikbaarheid in de 
directe schoolomgeving voor voetgangers, 
fietsers en auto’s? 

Uploads worden vervangen door beknopte omschrijving. 
Geen verantwoording/upload toevoegen, verantwoording 
opvraagbaar door auditor bij steekproef.* 

D15: Welke afspraken zijn er gemaakt over de te 
gebruiken loop- en fietsroutes en hoe zijn die 
afspraken vastgelegd? 

Upload en beknopte omschrijving wordt aangepast in 
‘upload de verschillende routes inclusief kaartje’ of 
‘omschrijf kort hoe de routes zijn vastgelegd’. Als er 
tijdens schooltijd geen routes nodig zijn, dan scoort de 
school automatisch goud. 

  



 

 

 

 

 

 

 

E17: Verzorgers/(groot)ouders worden actief 
betrokken bij voorbereiding en uitvoering van 
verkeersactiviteiten. 

De meest gebruikte activiteiten worden klikbaar met een 
vrij invulveld als de school nog een andere activiteit doet. 
Upload niet meer nodig. Verantwoording opvraagbaar 
door auditor bij steekproef.* 
Activiteiten met ouders: 

• fietsverlichting (controle/reparatie) 

• verkeersproject (dodehoek, Streetwise, 
oversteken e.d.) 

• verkeersexamen 

• verkeersactie schoolomgeving (bonnen/pluimen 
uitdelen, laseren, etc.) 

• brigadieren 

• halen en brengen/zoen- en zoefstrook 

• verkeersparcours/oefenen op schoolplein 

• vervoer tijdens schooltijd (Meefietsen naar 
gymzaal, excursies/schoolkamp/museum) 

• optocht carnaval, Driekoningen, etc 

• werkgroep verkeer 

• wandeling in wijk/dorp 

• speurtocht 

• oefenen route naar nieuwe school voortgezet 
onderwijs 

• loopbus 

• anders, ……………. 

E19: Is er een link tussen verkeerseducatie 
(theorie, praktijk of project) op school en 
verkeersopvoeding thuis? 

In de kennisbank komen goede voorbeelden met links 
naar verkeerseducatie en verkeersopvoeding.  
Beknopte omschrijving voldoet, als alternatief blijft 
upload mogelijk.* 

F20: Hoe vaak informeert de school 
verzorgers/(groot)ouders over verkeersveiligheid 
en verkeerseducatie? 

Blijft: selecteer de middelen die de school gebruikt om 
verzorgers/(groot)ouders te informeren over 
verkeersveiligheid en verkeerseducatie. 
Geen verantwoording/upload toevoegen, verantwoording 
opvraagbaar door auditor bij steekproef.* 

G22: Heeft de school doelen voor de leerlingen 
gesteld voor ‘actievere’ vervoerswijzen dan de 
auto of meer ‘samen rijden’? 

Voor brons is dit onderdeel niet nodig.  
Voor zilver en goud: beknopte beschrijving is voldoende, 
upload niet meer nodig. Verantwoording opvraagbaar 
door auditor bij steekproef.* 

G25: Zijn de gestelde doelen gehaald en is er dus 
aan het einde van het jaar een verschuiving van 
de auto naar meer duurzame en actievere 
manieren van reizen van de leerlingen 
gerealiseerd? 

Verantwoording vervalt. Verantwoording opvraagbaar 
door auditor bij steekproef.* 

 
* Voor het verantwoording geldt dat een auditor het wél altijd op kan vragen bij een steekproef, als hij of zij 
dat nodig vindt. Dus zorg dat je altijd het portfolio actueel houdt! 


