
Welkom



• minder jeugdige slachtoffers in het verkeer
• bijdrage leveren aan Brabant gaat voor NUL

Doel BVL



Digitaal activiteitenplan en online selfaudit

Door Rian Snijder en Ronald Soemers

Programma
• de BVL-aanpak
• waarom een digitaal activiteitenplan (DAP)
• de BVL-cyclus
• demonstratie hoe het werkt
• vragen



Huishoudelijke mededelingen

• zet het geluid van jouw computer op dempen
• alleen leden BVL-team blijven ‘in  beeld’, zet na de 

opening ook jouw camera uit
• je kunt via de chat een vraag stellen, als het mogelijk is 

beantwoorden we die aan het einde van deze 
bijeenkomst

• we nemen de sessie op, zodat die later gedeeld kan 
worden om terug te kijken



De BVL-aanpak

• parapluproject van de provincie Noord-Brabant: 
permanente verkeerseducatie

• centrale gedachte: scholen kiezen ZELF voor 
kwaliteit

• begeleiding: BVL-team en BVL-commissie



Digitaal activiteitenplan 
en online selfaudit

hoofdcriteria brons
• verankering in schoolbeleid/organisatie
• verkeerseducatie in de klas
• praktische verkeerseducatie
• verkeersveilige schoolomgeving

hoofdcriteria zilver en goud
• betrokkenheid van verzorgers/(groot)ouders
• communicatie en informatie 
• milieubewust en gezond naar school



Waarom een DAP (1)

Voorheen:
• beoordelingen met schoolbezoeken
• indienen begroting vooraf
• declaratie na elk schooljaar, op basis van werkelijke 

kosten



Waarom een DAP (2)

Centrale omgeving:
• online
• alles in één omgeving
• selfaudit om te laten zien dat aan BVL-criteria is 

voldaan
• subsidieaanvraag
• digitale steekproef
• scores elk jaar gekopieerd
• verantwoording voor minimaal brons



Waarom een DAP (3)
Voordelen:
• inspelen op digitale mogelijkheden
• agenda voor verkeerswerkgroep
• online te vullen vanuit elke locatie
• gemakkelijk te delen
• informeren van ouders en MR over verkeersactiviteiten
• soms geen overdracht op school bij vervanging, alles 

blijft online toegankelijk
• handig om voorgaande jaren te raadplegen

en te kopiëren/plakken
• kennisbank met voorbeelden van andere 

scholen
• actueel houden contactgegevens voor 

nieuwsbrief



Waarom een DAP (4)

Beperkingen AVG en systeem:
• verantwoording elk jaar door wisselingen in 

BVL-programma en werkgroep
• AVG-richtlijnen: gemeenten geen toegang tot DAP



De BVL-cyclus

• Start schooljaar beginnen met vullen DAP. Scores 
controleren. Wil je hoger gaan scoren? Voor goud? 
Voormeting gezond en milieubewust naar school.

• Elk kwartaal met verkeerswerkgroep activiteiten 
bespreken en verantwoording aanvullen.

• In mei voor goud eindmeting gezond en milieubewust 
naar school.

• Voor 1 juli afgerond DAP en subsidieaanvraag naar 
gemeente.

• BVL-team: in vakantieperiode kopiëren van 
DAP naar nieuwe schooljaar door BVL.

• September: digitale Labels.
• Augustus-november: steekproef.



Demonstratie DAP

• Hoe log je in?
• Welke onderdelen zijn er in het DAP?
• digitaal activiteitenplan, scores, verantwoording, 

uitleg per vraag.
• Profielgegevens en subsidieaanvragen.
• Ik heb een vraag.
• Ik wil contact opnemen.



Hoe werkt het?



Vragen uit de chat en vervolg

• er volgt een nieuwsbrief waarin opgenomen de  
vragen en antwoorden uit deze chat

• opname van deze sessie om te delen met jouw 
collega of om nog eens rustig terug te kijken

• deze presentatie is ook digitaal beschikbaar op de 
BVL-site onder over-bvl/bvl-digitaal



Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Meld je aan via de nieuwsbrief via
https://www.bvlbrabant.nl/nieuws/aanmelden-
nieuwsbrief en volg ons op twitter: @bvlbrabant

https://www.bvlbrabant.nl/nieuws/aanmelden-nieuwsbrief



