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 Bijlage 22

Actiefiche 22 De kennis van de regels van de Wegcode bij weggebruikers bijschaven.

SAFE BEHAVIOUR SYSTEM / SPEED / STREET / BEHAVIOUR / VEHICLE / CITY

Doel Prioritaire actie (Be.Smart-workshop): Er worden opleidingen ontwikkeld en 
verspreid in scholen (basisscholen en middelbaar onderwijs, bijzonder onderwijs 
wanneer mogelijk) en buitenschoolse activiteiten (ouders) - Focus op opleidingen 
voor jonge voetgangers en fietsers in het verkeer (workshop voor burgers).

Bevoegdheden Brussel Mobiliteit

Operationalisering - Leermiddelen realiseren, aanbieden en updaten. 
- Informatiehulpmiddelen voor ouders realiseren, aanbieden en updaten.
-  Opleidingen organiseren voor leerkrachten en kinderen (voor het behalen 

van een brevet).
- Opleidingen organiseren voor leerkrachten en middelbare scholieren.
- De bewustmakingsacties evalueren.

Indicatoren 2021: 
- 4% van de scholen organiseert het voetgangersbrevet. 
- 5% van de scholen organiseert het fietsbrevet. 
- 100% van de basisscholen ontvangt het leermateriaal ‘Actie boekentas’. 
-  In 3 proefscholen wordt gewerkt rond een actie (rijden onder invloed, 

afleiding, snelheid enz.).
- Autostoel: actuele informatie beschikbaar op de website van Brussel Mobiliteit. 
2024: 
-  20% van de basisscholen organiseert het voetgangersbrevet. 
-  15% van de scholen organiseert het fietsbrevet. 
-  Evaluatie van een educatief programma: nagaan of de informatie correct 

wordt begrepen en of die tot gedragsveranderingen leidt. 
-  100% van de basisscholen ontvangt het leermaterieel rond verkeersveiligheid. 
-  5% van de middelbare scholen neemt deel aan een programma over risico’s 

op de weg specifiek voor jongeren, de zogenaamde ‘killers’ (rijden onder 
invloed, afleiding, snelheid).

-  100% van de lokaties die door de ouders worden bezocht (crèches, 
sportcentra ...), ontvangt relevante informatie met betrekking tot 
verplaatsingen met kinderen (autostoeltjes, fietsstoeltjes, fietsen, 
verplaatsingen te voet). 

2030: 
-  25% van de basisscholen organiseert het voetgangersbrevet. 
-  30% van de scholen organiseert het fietsbrevet. 
-  Jaarlijkse evaluatie van 3 leerprogramma’s.
-  100% van de basisscholen en middelbare scholen ontvangt lesmateriaal bij 

het begin van het schooljaar.
-  15% van de middelbare scholen neemt deel aan een programma over risico’s 

op de weg specifiek voor jongeren (rijden onder invloed, afleiding, snelheid).
-  100% van de lokaties die door de ouders worden bezocht (crèches, 

sportcentra ...), ontvangt relevante informatie met betrekking tot 
verplaatsingen met kinderen (auto- en fietsstoeltjes).

Partners (alle) : Brussel Mobiliteit, gemeenten, politiezones, FOD Justitie, onderwijs, Franse 
Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, scholen, verenigingen actief op het 
gebied van verkeersveiligheids- en mobiliteitseducatie.   



124.

Taak 22.1 Leermiddelen realiseren, aanbieden en updaten.

Budget Bestaande situatie 

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke Brussel Mobiliteit, DMVV

SPOC DMVV

Interne partners Cel Communicatie

Externe partners Verenigingen die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheids- en 
mobiliteitseducatie, politiezones

Start 2021 

Termijn Terugkerend

Statuut Moet worden voortgezet en ontwikkeld

Indicator Outputindicatoren opgenomen in de volgende taken, maar er zullen ook 
resultaatsindicatoren worden ontwikkeld na evaluatie van de geplande acties.

Taak 22.2 Informatiehulpmiddelen voor ouders realiseren, aanbieden en updaten.

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke Brussel Mobiliteit 

SPOC DMVV 

Interne partners /

Externe partners Verenigingen die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit, 
opvoedingsondersteunende organisaties (gemeenten, crèches enz.)

Start 2022

Termijn 2024 (de actie wordt elk jaar herhaald) 

Statuut In ontwikkeling

Indicator 100% van de door ouders bezochte plaatsen krijgen informatie (crèches, 
scholen, sportfederaties enz.).
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Taak 22.3 Opleidingen organiseren voor leerkrachten en kinderen (voor het behalen  
van een brevet). 
PRIORITAIRE ACTIE

Budget 850.000 euro per jaar in totaal (verhoging van het budget voor 2022 met 
200.000 euro en vanaf 2023 met 550.000 euro). 

Externe financiële middelen /

Human resources 0,5 VTE vanaf 2023

Verantwoordelijke Brussel Mobiliteit

SPOC DMVV

Interne partners DMVV

Externe partners Scholen, leerkrachten, verenigingen die actief zijn op het gebied van 
opleidingen rond verkeersveiligheid en mobiliteit, politiezones

Start 2022

Termijn 2024 (de actie wordt elk jaar herhaald) 

Statuut In ontwikkeling (fietsbrevet en voetgangersbrevet in uitvoering)

Indicator Een specifiek % van de lagere en middelbare scholen nemen deel (afhankelijk 
van het project) - tussen 15% en 25% van de scholen in Brussel nemen deel, 
afhankelijk van het brevet. 

Taak 22.4 Opleidingen organiseren voor leerkrachten en middelbare scholieren.
PRIORITAIRE ACTIE

Budget Bestaande situatie

Externe financiële middelen /

Human resources Constant niveau

Verantwoordelijke Brussel Mobiliteit 

SPOC DMVV 

Interne partners DMVV 

Externe partners Scholen, leerkrachten, verenigingen die actief zijn op het gebied van 
opleidingen rond verkeersveiligheid en mobiliteit, politiezones

Start 2022

Termijn 2024 (de actie wordt elk jaar herhaald) 

Statuut In ontwikkeling

Indicator 5% van de middelbare scholen neemt deel in 2024 en 15% in 2030


