Verkeerslessen voor kinderen
ontvangen elk jaar meer dan 7.000 kinderen in het ver-'
keerspark in het provinciaal domein te Kessel-Lo.
Al ruim 35 jaar organiseert de Leuvense politie in het park verkeerslessen^
voor jonge weggebruikers. Tijdens het schooljaar worden, op afspraak, ver-1
keersklasjes georganiseerd voor kleuters uit de 2° en 3° kleuterklas, voor leer-'
lingen uit de lagere school en van het eerste middelbaar en voor leerlingen uit'
het bijzonder onderwijs. Tijdens de paasvakantie en het zomerverlof worden zelfs1
heuse vakantieklasjes van een week lang georganiseerd. Elke les bestaat uit een'
stukje theorie dat daarna in de praktijk wordt omgezet op het verkeerspark.
De lessen worden gegeven door inspecteur Karolina Robbeets en agente Hilde Goos-1'
sens. Spelenderwijs leren zij de kinderen hoe ze zich veilig moeten verplaatsen in de'
verkeerschaos. Een initiatief dat niet alleen door de kinderen, maar ook door leerkrachten en ouders wordt gesmaakt.

Meer informatie: www.politieleuven.be > verkeer en mobiliteit > verkeersparken

•rjJK:.

r
j^'/'^

W^Ï^MX

Ïs^~^

^i^
r-<^?^
•'•„IZÏS-S&ii

•"•-

12

Verkeer

Verkeerslessen voor jonge
overtreders
Wat doe je als je een verkeersovertreding vaststelt van een minderjarige? Een kind
jonger dan 12 jaar geef je kordaat, doch vriendelijk een vermaning. Jongeren tussen
16 en 18 jaar worden strafrechtelijk als meerderjarig beschouwd en zij krijgen dus net
dezelfde boete als een volwassene. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar stel je een pv
op in je handcomputer. Op basis van de gegevens in de pc stellen onze collega's van de
verkeersdienst/verkeerspark een jongeren procesverbaal op en nodigen ze de jonge
overtreder uit voor een verplichte verkeersles van twee uur.

Waarom deze verkeerslessen?
Parket en politie willen de verantwoordelijkheid bij
de jongeren leggen in plaats van bij hun ouders. Voor
jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn zij immers financieel
verantwoordelijk. Met een boete voor hun kind straf je
dus de ouders en niet de jonge overtreder.
De verkeersles is bedoeld als een pedagogische maatregel om de jongeren te sensibiliseren en te motiveren om
het verkeersreglement in de toekomst wel te respecte-

Hoe worden de verkeerslessen concreet
georganiseerd?
Afhankelijk van het aantal overtreders zijn er om de paar
maanden verkeerslessen, steeds op een zaterdag. De
jongeren - telkens ongeveer 25 - worden verwacht in
hetverkeersparkvan het provinciedomein in Kessel-Lo,
zowel in de voormiddag als 's namiddag.
Het gaat om theoretische lessen in de verkeersklas.

ren.

De verkeerslessen worden georganiseerd sinds eind
2007. Steeds meer collega's binnen onze zone weten dat
deze verkeerslessen voor jongeren bestaan. We zien dan
ook dat het aantal lessen jaar na jaar toeneemt.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen verkeerslessen
omdat veel jongeren op vakantie zijn. En ook tijdens examenperiodes schorten we de verkeerslessen op.
De jongeren komen terecht bij twee van onze verkeersagenten, Milde Goossens en Maryse Valenza. De les duurt

Niet vrijblijvend
Onze verkeersdienst nodigt elke jongere, die een jongeren-pv kreeg, uit voor een verplichte verkeersles. Niet
komen opdagen, kan enkel mits een geldig doktersattest.

twee uur en is opgebouwd rond drie thema's:
• Tolerantie in het verkeer

• Hoffelijkheid in het verkeer
• Defensief rijgedrag

Te laat komen, staat trouwens gelijk met niet komen
opdagen, want dan wordt de jongere terug naar huis

gestuurd en krijgt hij opnieuw een uitnodiging in de bus
voor een volgende verkeersles.

Wanneer een jonge overtreder na twee uitnodigingen
nog steeds niet komt opdagen, de les ernstig verstoort
of niet actief meewerkt, wordt zijn naam aan het parket
bezorgd. Dat kan vervolgens verdere actie ondernemen
en de zaak voor de jeugdrechtbank brengen. De jeugdrechter kan zowel de jongere als de ouders een (geld)
straf opleggen.

Een fietser moet
verlichting gebruiken..
A. ...als de openbare verlichting
aangaat.
B. ...zodra auto's met lichten

rijden.
C. ...in alle omstandigheden

wanneer het niet meer mogelijk
is duidelijk te zien tot op
ongeveer 200 meter.
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'Het allerbelangrijkste is dat de jongeren goed meewer-

'Slechts 1% van de jonge overtreders moet, nadat ze de

ken en iets bijleren', aldus Hilde. 'We hopen dat ze na

verkeersles gevolgd hebben, nog een keer terugkomen na

twee uur buitenstappen en beseffen dat je door een

een nieuwe overtreding. Het lijkt er dus op dat de kinde-

verkeersovertreding jezelf, maar mogelijk ook andere

ren zich ervan bewust worden dat hun gedrag niet kan en

weggebruikers in gevaar kan brengen. En dat de jonge

het dan ook aanpassen', besluit Maryse.

overtreders inzien dat de verkeersregels er niet zomaar
zijn, maar dat je die altijd moet volgen.'

Reacties
'De jongeren vinden de lessen vaak niet leuk. We zijn
ook streng en maken het doelbewust wat saai. Het gaat
tenslotte toch om een straf voor een verkeersovertreding.
Vaak worden er meerdere jongeren tegelijk opgeschreven voor eenzelfde overtreding. Ze zitten dan meestal
samen in dezelfde verkeersles. We houden het dus goed
in de hand, die twee uur moeten geen plezante boel worden', aldus Hilde.
'De ouders van de kinderen zijn dan wel weer erg positief.

Het is heel goed en tof dat dit bestaat, een dergelijke
leerrijke strofen het is erg positief dat de politie onze
kinderen schoolt in het verkeer. Jullie zijn immers de professionals, horen we vaak. Uiteraard is het tof als je voelt
dat Je werk gewaardeerd wordt', concludeert Maryse.

De les start steeds met een test van 10 vragen over
verkeer, vooral toegespitst op fietsers, omdat zij het
leeuwendeel van de overtreders uitmaken. De bedoeling is dat de jongeren door deze test in te vullen meer
te weten komen over het verkeer in het algemeen en
specifieke verkeerssituaties in het bijzonder. Het maakt
dus ook niet uit of ze al dan niet geslaagd zijn.
Vervolgens worden de vragen gezamenlijk besproken,
nadat Maryse ze verbeterd heeft, waarna er enkele verkeerssituaties aan bod komen. Wat doen de jongeren in
deze situatie, hoe zou het moeten en wat zijn de regels?
Er wordt ook aandacht besteed aan het gedrag van de
jongeren in het verkeer, waarbij ze zichzelf moeten beoordelen in verschillende verkeerssituaties.

Zo moeten de leerlingen bijvoorbeeld stil staan bij de
vraag hoe hoffelijk ze zijn in het verkeer of hoe tolerant
ze zijn naar andere weggebruikers.
'Het is vaak grappig en confronterend voor zichzelf dat

Wat zijn de meest begane overtredingen

de Jongeren zichzelf helemaal niet zien als hoffelijk of

van de jongeren die verkeersles volgen?

tolerant, bijvoorbeeld als ze moeten wachten voor de
vuilniswagen', lacht Hilde, 'Maar na onze uitleg nemen
ze zich vaak voor om hun gedrag toch maar wat bij te
stellen.'

Na twee uur zit de les er op. De jongeren krijgen de
resultaten van hun test met de tien verkeersvragen mee

naar huis. De test zelf blijft bij de politie als bewijs dat ze
de les gevolgd hebben.

• Fietsen zonder licht
• Fietsen in de verboden richting een éénrichtingsstraat
• Een rood licht negeren als voetganger of
fietser
• Fietsen in een voetgangerszone
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Wat doe je bij een verkeersovertreding
door 12- tot 16-jarigen?
• Je geeft de overtreding in via je handcomputer.

Het oorspronkelijk pv komt dan terecht bij het
Team Verkeer van de Afdeling Informatiebeheer,
waar er automatisch wordt vastgesteld dat het
om een jongere tussen 12 en 16 jaar gaat. Team
Verkeer van de Afdeling Informatiebeheer geeft
de gegevens door aan de verkeersdienst.

De verkeerslessen in cijfers
• De verkeerstessen zijn gestart in 2007.
• Aantal overtreders laatste 5 jaar: 472
• Aantal lessen laatste 5 jaar:19
• In 2018 waren er 142 overtreders en werden er 6
lesmomenten voorzien.

• In 2019 moesten al 126 jonge overtreders een
verkeersles volgen
• Er zijn al 4 lesmomenten geweest en is er nog l
voorzien op 4 mei.
• Ongeveer even veel jongens als meisjes moeten
de verkeerslessen volgen.

Maryse Valenza maakt een jongeren-pv op en no-

o

digt de jongere uit voor een verplichte verkeersles

• Er zijn een aantal verkeerslessen voorzien per
jaar. De jonge overtreder volgt er hier verplicht
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één van. Indien hij dit niet doet, wordt het dossier
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Klein begonnen,
is half gewonnen
Om kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de verkeersregels hebben collega's Hilde
Goossens en Maryse Valenza tijdens de paasvakantie in het verkeerspark van het provinciedomein in KesselLo de de cursus Paashaas georganiseerd. Kinderen van 5 tot 7 jaar konden deelnemen aan de verkeerslesjes.
In de voormiddag namen 19 vijf- tot zevenjarigen deel aan de verkeerslesjes, in de namiddag waren dat er
18. Ze kregen uitleg over de verkeersregels voor voetgangers en over de basisregels voor fietsers. De theorie
mochten ze nadien in de praktijk oefenen op het parcours van het verkeerspark. Alle deelnemers ontvingen
achteraf een heus diploma.
Ouders vertelden onze collega's dat hun kinderen er echt naar uitkeken om de volgende dag terug te komen.
Sommige deelnemertjes hadden heel goed opgelet en tikten hun mama en papa op de vingers als die fouten
maakten in het verkeer of niet goed opletten.
Het gedichtje dat geleerd werd over het verkeer werd nadien door één van de leerlingen ook in de klas
voorgedragen voor zijn klasgenootjes. De ouders stonden er vaak van versteld van wat de kinderen op zo een
jonge leeftijd allemaal hadden geleerd en zagen een vooruitgang in het fietsgedrag van hun oogappels.
Tijdens de zomervakantie - van 16 tot en met 27 juli - staat de verkeerslessenreeks 'Samen Veilig' op het
programma. In deze cursus voor kinderen uit het lager onderwijs komen verschillende thema's aan bod: verkeersborden bekijken én begrijpen, verkeerslichten, de voorrangsregels op kruispunten en rotondes,...
Wist je trouwens dat in 2010 ook Prinses Elisabeth, Prins Gabriel en Prins Emmanuel, een van de zomerse
verkeerslessen hebben gevolgd. Koningin Mathilde schreef in een bedankingsmail dat de kinderen zeer enthousiast waren over wat ze allemaal geleerd en geoefend hebben.
Wil je nog wat meer informatie over deze zomerlessenreeks, kijk dan even op onze website.

blikvanger
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M
ÏlL Ii' et verkeerspark vervult een belangrijke rol in ons
streven naar een verkëêrsveiligere stad. Jaarlijks
passeren er meer dan 7.000 kinderen. "Tijdens het
schooljaar worden verkeersklasjes georganiseerd voor
kleuters uit de 2° en 3° kleuterklas, voor leerlingen uit
de lagere school eri van het GÈrste middelbaar en voor

leerlingen uit het bijzöndéronderwijs.

Ook tijdens de vakantieperiodes gaat hun werk gewoon
door. Tijdens de eerste week van de paasvakantie
worden al voor de 25ste keer paashaasverkeerslesjes
georganiseerd. "Tijdens de paasklasjes krijgen kinderen
tussen 5 en 7 jaar oud al spelend inzicht in de wereld
van de verkeersborden en-regels. De cursus paashaas is

gespreid over vijf halve dagen. De kinderen beschilderen
t-shjrts met verkeersborden. En elke dag leren ze
een nieuwe strofe van een gedicht over wat ze die
dag hebben geleerd. Op het oefenterrein wordt de
theorie omgezet in praktijk. Het is net echt met al die
kruispunten, verkeerslichten, rotondes, stopborden én
agenten die het verkeer regelen of al eens vermanend
optreden", vertelt Milde Goossens.

De cursus paashaas en
het zomerkamp, eens

Tefe ^rrcfërs ^n ^^n

blikvanger
In de zomervakantie zijn kinderen tussen 7 en 12 het
doelpubliek. "Zij moeten na afloop verkeersborden,
verkeerslichten, voorrangsregels, kruispunten en

rotondes begrijpen. Verder wordt aandacht besteed aan
de plaats van voetgangers en bestuurders op de weg en
aan het inhalen en kruisen van andere weggebruikers.
Ook tijdens de zomercursus wordt theorie gekoppeld
aan praktijk op het oefenterrein."

Jaadi^^Ê^Êda Hite ©a'
Karolina verkeersles aan
meer dan 7.000 kinderen.

Een serieuze bijdrage aan een
verkeersveiligere omgeving.

Voor de volledigheid ook nog even vermelden dat in het
verkeerspark ook les gegeven wordt aan allochtonen die
wegwijs proberen te raken in ons verkeersreglement

Als je je kinderen wil inschrijven voor de verkeerslessen

of die met de fiets de Belgische verkeersheksenketel in

in de paas- of zomervakantie kan dit via e-mail

willen. Ook vrijwilligers die het brevet van gemachtigd

(verkeerspark.politie@leuven.be) of telefonisch (016 25

opzichter willen behalen, krijgen hun opleiding van onze

38 86). Wacht hier niette lang mee, want de lessen zijn

collega's in het verkeerspark.

snel volzet.

Het verkeerspark is gelegen in het provinciaal
recreatiedomein te 3010 Kessel-Lo. Je gaat best
via de toegang langs de Beemdenstraat.

Telefoon : 016 / 25 38 86
E-mail: verkeerspark.politie@leuven.be

Facebookpagina : http://www.facebook.com/pages/Verkeerspark-Kessel-lo/199615256793983

