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Algemeen 
Voor niet infra verkeersprojecten van 2022 is een evaluatie opgesteld waarin de uitgevoerde projecten en de resultaten zijn opgenomen.  

De nummering van de categorie onderdelen is in overeenstemming met de nummering van het provinciale subsidieformulier programmabudget Verkeersveiligheid - 

Onderdeel gedragsbeïnvloedings-projecten 2022. 

 

Projecten 
Er zijn projecten die wij als gemeente jaarlijks organiseren samen met de basisscholen, VVN of andere externe partijen.  In onderstaande tabel zijn deze voor 2022 

opgenomen met een korte toelichting.  

 
Categorie Omschrijving project Wat gedaan in 2022 

Projecten 

basisonderwijs 

  

Projecten 0-4 jaar 1.1 Educatie peuters Niet georganiseerd 

 

Projecten 4-12 jaar 2.1  ANWB Streetwise  

Praktisch verkeersprogramma voor groep 3-8 bestaande uit vier 

onderdelen: 

1. toet toet 

2. blik en klik (achterbankbeveiliging) 

3. hallo auto (inschatten remweg auto’s) 

4. trapvaardig (fietsbeheersing) 

Project wordt gegeven door de ANWB. 

Jaarlijks nemen een aantal basisscholen deel aan project Streetwise.  

Basisscholen die hebben deelgenomen aan Streetwise: 

School Datum 

Kon. Willem Alexanderschool 28 april 

De Triangel 12 september 

De Berkenhorst 27 september 

Ds. H. Doornveldschool 30 september 

De Iekmulder 26 oktober 

De Levensboom 4 november 

 2.2   VOMOL  

Veilig Omgaan met Opvallend Landbouwverkeer voor groep 7 en 8.  

Project voor kinderen uit groep 7 en 8 die in aanraking komen met 

landbouwverkeer. Leerlingen krijgen theorie- en praktijkles. Tijdens de 

praktijkles wordt gewezen op de gevaren van verschillende grote 

landbouwvoertuigen en mogen leerlingen zelf plaatsnemen in een 

voertuig. 

Geplande datum was vrijdag 3 en 4 februari 2022. 

In verband met corona heeft het project niet plaatsgevonden op het 

Evenemententerrein.  

Op verzoek van vier scholen is bij wijze van uitzondering het VOMOL project 

op school gegeven. Dit betrof: Dr. M. Lutherschool d.d. 15 juni ,  

W. de Zwijgerschool d.d. 21 juni, De Levensboom d.d. 28 juni en de  

CNS d.d. 29 juni.  

 

Wegwerkzaamheden A28  

Vanwege wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A28 moesten de 

op- en afritten in Staphorst tijdelijk worden afgesloten. Gevolg van deze 

afsluiting was veel meer (vracht)verkeer over de Oude Rijksweg.  
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Om leerlingen te informeren over de gevaren van het vrachtverkeer heeft 

Rijkswaterstaat op verschillende scholen, met een vrachtwagen, informatie 

gegeven over de dode hoek en de mogelijke gevaren.  

Bezocht zijn: Koning Willem Alexanderschool, Willem de Zwijgerschool,  

De Levensboom, CNS, Dr. Maarten Lutherschool, De Triangel en de Prins 

Mauritsschool. Ook is aan scholen aan hand-out gegeven met informatie. 

 

 2.3   Lesmethode basisonderwijs - “ Wijzer door het verkeer ” 

Verkeersmethode voor groep 1-8. Koppeling tussen verkeerstheorie 

(borden en regels) en praktijk. Totaalpakket met handleiding voor 

leerkrachten, werk- en leerlingboeken en software.  

Zeven van de tien basisscholen maken gebruik van de leswijzer “Wijzer door 

het verkeer”, één school van de methode ‘Let’s go!’ en één school van de VVN 

methode. Prins Mauritsschool, De Iekmulder, De Berkenhorst en De Triangel 

maken daarnaast ook gebruik van gebruik van “Leermiddelen over verkeer”.  

 

 2.4      Verkeersexamen  

Voor alle leerlingen van groep 7-8. Organisatie ligt in handen van 

VVN Staphorst met ondersteuning van de gemeente.  

 

Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. 

De route heeft een lengte van 5,2 kilometer. 

Er zijn 15 vrijwilligers actief en totaal 11 controleposten.   

 

 

Theorie-examen: maandag 28 maart  

Resultaat:   

Totaal aantal deelnemers           244 (waarvan 9 leerlingen digitaal) 

Aantal gezakt                                     2 

Aantal met 0 fout                              4 

Kinderen met beperking hebben aangepast examen gedaan. Zij hebben een 

diploma met aantekening gekregen. 

 

Praktijkexamen: maandag 4 april 

De sporthal was dit jaar niet beschikbaar, daarom is voor de start en finish 

uitgeweken naar het Dienstencentrum.  

Resultaat: 

237 leerlingen hebben deelgenomen en alle leerlingen zijn geslaagd. 

7 leerlingen konden niet deelnemen vanwege ziekte. Zij hebben wel een 

diploma gekregen waarbij het praktijk examen niet is aangevinkt. 

De Iekmulder heeft dit jaar niet deelgenomen.  

 

 

 

 

 

 

2.5   Verkeersouders 

Jaarlijks vinden er twee bijeenkomsten plaats tussen verkeersouders, 

VVN afdeling Staphorst, politie en de gemeente. 

Van de tien basisscholen hebben acht scholen een of meerdere 

verkeersouders. 

Bijeenkomst 7 maart  

Aanwezig: 10 verkeersouders (7 basisscholen), 3 leden van VVN afd. 

Staphorst, de wethouder en de (verkeers)ambtenaar van de gemeente 

Staphorst. 

Bijeenkomst 7 november  

Aanwezig: 8 verkeersouders (7 basisscholen), 3 leden van VVN afd. 

Staphorst, de wethouder en de (verkeers)ambtenaar van de gemeente 

Staphorst. 
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 2.6 Projecten verkeersouders 

Ouders en leerlingen worden als verkeersbrigadier door de politie 

opgeleid. 

Politie heeft in verband met personeelsgebrek in 2022 geen nieuwe 

ouders/leerlingen opgeleid als verkeersbrigadiers.  

In 2023 wordt dit weer opgepakt door de politie. 

 

Van de tien basisscholen werken zeven scholen met verkeersbrigadiers. 

Aantal verkeersbrigadiers d.d. 31-12-2022. 

Aantal leerlingen     =    65 

Aantal ouders     =  429 

       ---------- 

Totaal aantal verkeersbrigadiers   =  494    

 2.7 Snelheidsmetingen 

Met behulp van leerlingen van groep 8, de (vrijwillige) politie en de 

gemeente worden snelheidsmetingen gedaan. Bestuurders worden 

door scholieren aangesproken op de gereden snelheid. 

Verdeeld over de gemeente vinden op vijf locaties de tellingen plaats. 

Doel van deze actie is het verhogen van de bewustwording van het 

snelheidsgedrag bij automobilisten en het durven aanspreken van 

weggebruikers op hun verkeersgedrag door basisschoolleerlingen 

 

 

De snelheidsmetingen, waaraan 8 basisscholen deelnamen, heeft 

plaatsgevonden op vrijdag 10 oktober.  

Circa 300 automobilisten zijn door de leerlingen aangesproken op hun 

snelheid. 

 2.8 Fietscontroles 

In de periode van 22 september tot en met 7 oktober zijn de fietsen 

gecontroleerd van de leerlingen van groep 4 (of 7), 6 en 8 van alle 

bassischolen in de gemeente. 

 

 

In totaal zijn 765 fietsen gecontroleerd.  

Van de 765 fietsen voldeden 211 (28 %) fietsen niet aan de gestelde eisen.  

 

 2.9 Fietsverlichtingscampagnes 

 

In 2022 zijn posters opgehangen over fietsverlichting op verschillende 

locaties. 

De posters zijn ook verstrekt aan de tien basisscholen en aan de school voor 

het voortgezet onderwijs (Pieter Zandt). 

 

2.10 Vevo project – Voortgezet Onderwijs 

Het VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) project zorgt dat 

er structureel aandacht wordt gegeven aan verkeersveiligheid en dat 

verkeerseducatie binnen het voorgezet onderwijs een vaste plek krijgt. 

De Pieter Zandtschool heeft haar jaarplan bij de gemeente ingediend en 

heeft deelgenomen aan het Vevo project.  

 MONO  Het bureau Kragten heeft op donderdag 15 december een gastles gegeven 

over MONO op de CNS school. 
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Projecten Voortgezet 

Onderwijs 

  

 3.1 Nationaal verkeerslab 

Scholieren spelen onder leiding van verkeerswetenschappers en 

professoren (acteurs) de hoofdrol. Een klassenstrijd waarin men in 

teamverband in circa 45 minuten allerlei verkeerssituaties op moet 

lossen, vragen moet beantwoorden en opdrachten moet uitvoeren. 

Project wordt gegeven door ZAT Projectenbureau (Koop&Co). 

 

Het Nationaal Verkeerslab is gehouden op 19 april aan klas 2,  

Project is gehouden in drie groepssessies voor 135 leerlingen van het VMBO-

HAVO-VWO-ISK.  

 

 

 

 3.2 Fiets4safe 

Door middel van film, presentatie en professionele acteurs wordt op 

interactieve en indringende wijze met de leerlingen gewerkt aan 

aandacht en begrip voor de overige weggebruikers wanneer je op de 

fiets zit. Hierbij komen de effecten van groepsdruk, het corrigeren van 

elkaar en voorbeeldgedrag uitvoerig aan bod. Project wordt gegeven 

door ZAT Projectenbureau (Koop&Co). 

 

Fiets4safe is gehouden op de Pieter Zandt Scholengemeenschap op  

31 augustus. 

Project is gehouden in drie groepssessies voor 145 leerlingen van het VMBO-

HAVO-VWO klas 2. 

 

Ouderenprojecten   

 4.1 Verkeerskennisavond 

Kwis over het up-to-date houden van de verkeersregels en borden.  

Er wordt een officieel verkeersexamen gehouden. 

Op 15 november heeft VVN afd. Staphorst een verkeerskennisavond 

georganiseerd in Rouveen. In totaal namen er 63 deelnemers deel.  

Zoals gewoonlijk was het slagingspercentage laag maar de deelnemers 

waren enthousiast over de avond. 

 

 4.2 Opfriscursus rijvaardigheid 

Project geeft deelnemers van 60 jaar en ouder de gelegenheid hun 

verkeerskennis en hun rijvaardigheden te toetsen en naar gelang bij 

te scholen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig en veilig auto kunnen 

blijven rijden. De verkeerskennis wordt opgehaald en deelnemers 

rijden een rit in de eigen auto, waarbij zij, van een gecertificeerde 

rijinstructeur, tips krijgen om veiliger te rijden. Daarnaast wordt het 

gezichtsvermogen en soms gehoorvermogen getest. 

 

Op 18 oktober heeft VVN afd. Staphorst de opfriscursus rijvaardigheid 

georganiseerd in de sporthal in Staphorst. Dit met medewerking van  

5 rijschoolhouders, 1 opticien en 1 rijschoolhouder voor het geven van de 

theorie.  

In totaal waren er 28 deelnemers.  

 

 

4.3 Fietsvaardigheidstraining 

Aan senioren wordt cursus gegeven over veilig fietsen. 

Aandachtspunten zijn hoe om te gaan met de (elektrische) fiets en het 

inschatten van verkeerssituaties. De cursus bestaat uit een fietstocht 

met verkeersvragen, fietsinstructies en uitleg over verkeersregels. 

 

In verband met te weinig aanmeldingen is dit project niet doorgegaan. 
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Landelijke- en Regionale 

Campagnes 

  

 5.1  Landelijke Campagnes 

Op 25 locaties staan frames met campagne (motto) borden. Hierop 

wordt aandacht gevraagd voor verschillende verkeersveiligheids-

thema’s van de campagnekalender verkeersveiligheid. 

 

 

 

 

 

Campagnes 

 

 

 

5.2 Verkeersvoorlichting huis aan huis blad / website 

Artikelen, informatie over verkeer en verkeersveiligheid zijn 

opgenomen in de Staphorster, de gemeentelijke website en social 

media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3  Bijdrage aan lokale afd. VVN tbv vrijwilligersbinding 

Acties waarbij aan verschillende groepen verkeersdeelnemers 

informatie wordt gegeven met betrekking tot de verkeersveiligheid. 

 

 

 5.3.1 Inhuur vrijwilliger 

 

Geen gebruik van gemaakt 

 5.3.2 Veiligrijden.nu 

De veiligrijden.nu actie van VVN is bedoeld om beroepsmatige 

chauffeurs te stimuleren correct en schadevrij te blijven rijden. 

 

Gemeente Staphorst heeft met 3 medewerkers van de buitendienst 

deelgenomen aan dit project. 

In 2023 wordt dit project niet meer georganiseerd door VVN. 
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 5.3.3   Informatie / Snelheidsdisplays 

De gemeente beschikt over: 

– Eén signaalgever met melding ‘U rijdt te snel’ 

– Zes signaalgevers met melding van snelheid en treurig 

gezichtje 

 

Signaalgevers stonden opgesteld langs de Gemeenteweg (4 locaties), 

Heerenweg, Oude Rijksweg, Parallelweg, Industrieweg en het Geerligsland. 

 5.3.4 Matrixsignaalgever 

De matrixsignaalgever staat aan de Rijksparallelweg t.h.v. de 

Stovonde. 

 

 

De getoonde afbeeldingen / teksten sluiten aan bij de 

verkeersveiligheidsacties uit de campagnekalender . 

o Rijden onder invloed alcohol (Bob blijft fris)  

o Social media doe je op een P 

o Respectvol rijgedrag (gewoon niet te hard rijden) 

o De scholen zijn weer begonnen  

o Fietsverlichting en reflectie (Licht aan) 

 

 5.3.6  Quickscan verkeersveiligheidsinterventie 

ROV Oost heeft mogelijkheid geboden voor het opzetten van een 

QuickScan voor verkeersveiligheidsinterventies  

Gemeente Staphorst heeft op 21 december een quikscan gehouden 

over de vraag: Hoe kunnen we bereiken dat verkeersdeelnemers zich 

houden aan de geldende snelheidslimiet. Is het mogelijk dat “iets 

aanvullends” kan worden gedaan langs wegen waar een display is 

opgesteld. Daar waar verkeer ondanks de display toch te hard blijft 

rijden. 

 

In 2022 zijn vervolg gesprekken gevoerd met de school en (verkeers)ouder 

en bewoner uit Punthorst. De school heeft een enquête gehouden onder de 

ouders en leerlingen hebben posters gemaakt. 

In 2023 worden uitingen aangebracht langs de weg en wordt op school extra 

aandacht gegeven aan verkeersveiligheid rondom de school.  
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Artikelen media – jaar 2022 
 

Staphorster weeknr. 9        Staphorster weeknr. 11   Staphorster weeknr. 12
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Meppeler Courant - 4 april 2022 
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Weblog Staphorst – 4 april 2022 

 

Praktisch verkeersexamen basisschoolleerlingen 

 

 

 

 

 

 

 
Alleen goedgekeurde fietsen 

Het praktische fietsexamen maakt onderdeel uit van het landelijke verkeersexamen. Op maandag 28 maart is er eerst 

een theoretisch verkeersexamen afgenomen en vandaag, maandag 4 april, werd getoetst of de leerlingen de theorie 

kunnen toepassen in het verkeer. Kinderen mochten meedoen als hun fiets was goedgekeurd. Daarbij werd vooral 

gelet op of de rem goed werkt, of de fietsbel duidelijk klinkt en of er een rode reflector achterop de fiets zit. 

Verschillende handelingen onderweg 

Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Staphorst organiseren samen het praktisch verkeersexamen. De kinderen 

hebben een route van ruim 5 kilometer afgelegd en passeerden 11 controleposten. Bij de controleposten stonden 

vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordeelden of de leerlingen goed handelden. Als een 

handeling niet goed verliep, werd het onderdeel ter plekke opnieuw gedaan. Zo leren kinderen direct van hun fouten 

en wordt voorkomen dat ze een herexamen moeten doen. 

 

https://weblog-staphorst.nl/2022/04/04/praktisch-verkeersexamen-basisschoolleerlingen/
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Staphorster weeknr. 20       Meppeler Courant – 26 augustus 2022  
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Gemeentelijke website – weeknr. 34 

 
Na zomervakantie met gepaste snelheid rijden 

 

Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen maandag 29 augustus weer hun deuren. Dat betekent meer verkeersdrukte en helaas in 

deze periode een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om te helpen deze piek terug te dringen vragen wij u om in de weken na de 

zomervakantie extra op te letten. 

 

Automobilisten en ouders aan zet 

Spandoeken  ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ hangen langs de weg. Op deze manier roepen we automobilisten op om fietsende scholieren te 

helpen veilig op school te komen door met een gepaste snelheid te rijden. Zo neemt de remweg af en heb je als automobilist meer tijd om op onverwachte verkeerssituaties te reageren. 

Ook helpt het wanneer automobilisten schoolzones en de schoolomgeving mijden. 

 

Tips voor scholieren en hun ouders 

Oefen samen de schoolroute en geef onderweg uitleg over de mogelijke gevaren en hoe veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Repareer eventuele gebreken aan de fiets. Draag 

een hesje of opvallende (reflecterende) kleding. Ga als het kan vaker te voet of op de fiets naar school. 

 

Jonge fietsers de dupe 

Onder 12-jarige scholieren die fietsend naar school gaan vallen in de maanden augustus en september bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. Volgens Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het 

verkeer te vergroten. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Het campagnebeeld bestaat daarom uit een 

snelheidsmeter waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan. 

 

Rij MONO 

Naast snelheidsreductie kan in het verkeer verder winst worden behaald door 

vaker ongestoord en mobielvrij te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer Nederland 

is het gebruik van een smartphone in het verkeer niet langer de standaard in ons 

land, maar komt het nog wel voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart 

(27%) de smartphone nog in de auto. Van hen geeft 17% aan tijdens het rijden 

berichtjes/appjes te lezen en typt 10% zelfs letterlijk berichtjes terug. Zo'n 5% houdt 

de aandacht minder bij het verkeer door tijdens het rijden met de telefoon aan het 

oor te bellen. 

 

Staphorster weeknr. 35 

  

 

 

 

 

 

https://www.staphorst.nl/inwoners/actuele-berichten_42822/item/na-zomervakantie-met-gepaste-snelheid-rijden_234629.html
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Staphorster weeknr. 38          Staphorster weeknr. 45 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

De Staphorster - weeknummer 47       

       

   Staphorster weeknummer 48 

    

    

    

    

    

    

    

  


