
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Limburg (ROVL) is een onafhankelijk provinciaal 
samenwerkingsplatform op het gebied van 
verkeersveiligheid. In 2018 heeft het ROVL het belang 
van verkeersveiligheid op verschillende manieren onder 
de aandacht gebracht. Via deze infographic word je 
geïnformeerd over de campagnes, projecten en andere 
initiatieven van het ROVL. Nul verkeersslachtoffers, 
daar gaan we voor. Ieder slachtoffer is er één te veel. 
Daarom maken we van de nul een punt. #MVD01.

Meer informatie over onze campagnes en  
projecten is te vinden op onze website www.rovl.nl 

Limburgse 
campagnekalender

CarnavalBob
Snelheid
ZomerBob
MONO (aandacht op de weg)
Fietsverlichting

Activiteitenoverzicht ROVL 2018

Educatie 16-24 jarigen

32 jongeren hebben na verkeersovertredingen 
deelgenomen aan het project Brom Effe Normaal 
9 voorlichtingsbijeenkomsten i.s.m.  
Traffic Informers in het project Brom Effe Normaal

Thema Aandacht  
op de weg

Basisonderwijs
Op de fiets..even niets: 6.254 leerlingen 

Voortgezet onderwijs
Kruispunt: 1.987 leerlingen 
Fietsalert: 640 leerlingen
Kruispunt-S: 310 leerlingen 
Studio Flits: 135 leerlingen 
The Battle: 630 leerlingen 

Middelbaar beroepsonderwijs
Promoteam: 377 leerlingen   

Educatie 4-12 jarigen

Deelname basisonderwijs  
76% heeft het Limburgs Verkeersveiligheidslabel 
11 scholen hebben in 2018  
een nieuwe convenant afgesloten 

Praktische verkeerslessen 
58.241 leerlingen op het schoolplein
57.893 leerlingen in de schoolomgeving

Verkeersexamen 
Theorie: 8.290 leerlingen 
Praktijk: 8.286 leerlingen 

Scholen zijn weer begonnen 
37.597 leerlingen bereikt 

Verlichtingsactie 
32.532 leerlingen hebben aandacht besteed aan 
goede verlichting 

Dode hoek 
8.337 leerlingen 

Bespreken school-thuisroute
1.081 leerlingen 

Fietsprojecten
13.488 leerlingen  Op voeten en fietsen 
naar school
13.434 leerlingen  fietsen laten 
controleren
13.042 leerlingen   

F.I.E.T.S. project uitgevoerd

Overige projecten
Streetwise: 16.658 leerlingen 
Verkeersquiz: 4.289 leerlingen 
Verkeerstuin in Maasbree: 2.279 leerlingen 
Knalrood: 1.436 leerlingen 
Verkeerseducatiedagen: 481 leerlingen 

Educatie 12-16 jarigen 

Deelname voortgezet onderwijs 
83% van de scholen heeft deelgenomen  
aan het lespakket van Totally Traffic,  

dit waren 42.712 leerlingen 

School-thuisroute
320 school-thuisroutes zijn behandeld

Traffic Informers
281 lessen
7.025 leerlingen

Fietsprojecten
1.570 leerlingen  wedstrijd Fietsverlichting laat je zien
1.392 leerlingen  Brugklassers veilig op school
1.184 leerlingen les gehad over voorrangsregels rotonde
610 leerlingen  Schooltassen op de fiets
577 leerlingen  Fietsmodus

Overige projecten
Veilig op weg en de dode hoek: 173 leerlingen 
Verkeerseducatiedagen: 1.315 leerlingen 
Zeven Sloten: 849 leerlingen 

Educatie 60+

28 deelnemers  fietsdagen

Verspreiding campagnes


