Meer informatie
Kijk voor aanvullende informatie op www.rovl.nl. Hierop staan o.a. het
(zelf-)beoordelingsformulier en een format voor het actieplan verkeer.
Vragen kunt u stellen via lvl@rovl.nl.

Het Limburgs VerkeersveiligheidsLabel (LVL) is een keurmerk dat basisscholen kunnen
behalen als ze voldoen aan een aantal criteria. De meeste scholen die structureel actief
bezig zijn met verkeerseducatie voor groep 1 t/m 8, een veilige schoolomgeving en veilige
school-thuisroutes voldoen al aan de criteria. Het LVL maakt onderdeel uit van het landelijke
verkeersveiligheidslabel in het kader van Permanente Verkeerseducatie.

Wat krijgt een
LVL-school?

Een school die het LVL behaalt krijgt in elk geval:

✓ Een keurmerkbordje, dat aantoont dat de school
✓
✓
✓

Eisen

actief bezig is met verkeersveiligheid.
Een uitgebreide fietskist met lesmaterialen voor
praktijkonderwijs op het schoolplein.
Promotiematerialen voor acties op school.
Ondersteuning door deskundigen bij het invoeren
van verkeerseducatie voor groep 1 t/m 8, een
veilige schoolomgeving en veilige schoolthuisroutes.

Een school krijgt het LVL als aan de volgende eisen
wordt voldaan:

✓ Er is een verkeerseducatieconvenant afgesloten

✓

✓
✓

Procedure

met de gemeente (tevens vereist voor de Nadere
Subsidieregels Verkeerseducatie 2012-2015).
Er is een verkeerscoördinator aangesteld, voor
gemiddeld minimaal 1 uur per schoolweek per
school/-lokatie. De verkeerscoördinator wordt
in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan
een netwerk verkeerseducatie. Als er nog geen
netwerk is in de betreffende gemeente heeft de
verkeerscoördinator op andere wijze overleg met
de gemeente en andere betrokken partijen.
Daarnaast wordt de verkeerscoördinator in
de gelegenheid gesteld scholing te volgen en
activiteiten op het gebied van verkeerseducatie te
ontplooien.
De school stelt jaarlijks een actieplan verkeer op.
De school is tijdens een audit positief beoordeeld
op basis van het (zelf-)beoordelingsformulier LVL.

De procedure om het LVL te verkrijgen bestaat uit de volgende stappen:
1.

De school vult het (zelf-)beoordelingsformulier (zie www.rovl.nl) in.
a. Als de school niet aan alle eisen voldoet en/of niet genoeg punten
heeft gaat stap 2 in werking.
b. Als de school aan alle eisen voldoet en genoeg punten heeft stuurt
ze het formulier op en gaat stap 3 in werking.

2.

De school bepaalt welke activiteiten ze gaat ondernemen om aan de eisen
te voldoen en om voldoende punten te halen. Hiervoor kan de school
gebruikmaken van de suggesties in het actieplan verkeer-format
(zie www.rovl.nl), de netwerken, enz. Vervolgens gaat stap 1 weer in
werking.

3.

De LVL-adviseur neemt binnen 2 weken contact op met de school om
een afspraak te maken voor de audit.

4.

Audit met de verkeerscoördinator en/of de verkeersouder en/of de
directeur van de school. Eventueel met andere scholen samen. De
school stelt alle benodigde documenten zoals vermeld in het (zelf-)
beoordelingsformulier ter beschikking.
a. Bij afwijzing gaat stap 2 in werking of de school tekent beroep aan
(stap 5).
b. Bij toewijzing gaat stap 6 in werking.

5.

Indien de school dit wenst kan zij tegen de beslissing van de LVL-adviseur
in beroep gaan bij de Commissie van Beroep (via lvl@rovl.nl).
a. Indien de Commissie van Beroep het verzoek afwijst gaat stap 2 in
werking.
b. Indien de Commissie van Beroep het beroep gegrond acht volgt
stap 6.

6.

Na de positieve beoordeling krijgt de school het keurmerkbordje en de
fietsvaardigheidskist uitgereikt.

7.

Het LVL wordt onderhouden door jaarlijks het actieplan verkeer op
te stellen. Na 3 jaar volgt een herbeoordeling.

