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Nieuwsbrief verkeersreglementering – augustus 2022 
 

 
1. Ordonnantie van 01.06.2022 wijz. wet 21.06.1985 betr. de technische eisen waaraan elk 

voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen (Belgisch Staatsblad 9 augustus 2022). Inforum: 358468. 

 
Deze ordonnantie voert een rechtsgrond in voor de bijdrage verschuldigd door de instellingen belast 
met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen voor de financiering van het door het 
Brussel Mobiliteit gevoerde gewestelijke verkeersveiligheids- en bewustmakingsbeleid. 
 
Art. 1 van de wet 21.06.1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te 
land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, wordt gewijzigd. 
 

******* 
 

Kijk ook eventjes op onze website www.verkeersopleiding.be  

 
 

Uitzendingen “Kijk uit”. 
 
 
03 september 2022: één: « Hoe zit het met de busstrook? » *2383 
  
Busstroken en speciale beddingen dragen bij aan een betere doorstroming van het bus- en 
tramverkeer, waardoor het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt als alternatief voor de auto. Maar 
mag je als “gewone” weggebruiker gebruikmaken van deze stroken?  
  
10 september 2022: één: « De week van de mobiliteit. » *2384 
 
Tijdens de Week van de Mobiliteit zetten we naar goede jaarlijkse gewoonte zoveel mogelijk mensen 
#goedopweg naar een duurzame mobiliteit. Maar het draait niet enkel om de vele acties die worden 
opgezet, het kan ook het hele jaar door!  
 
17 september 2022: één: « Veilig door de schoolstraat. » *2385 
  
In een schoolomgeving wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u. Maar op sommige plekken is de 
omgeving nog kindvriendelijker ingericht als schoolstraat. We bekijken welke regels in de schoolstraat 
gelden en wat de voordelen hiervan zijn. 
  
24 september 2022: één: « Samen door de file. » *2386 
  
Juni bleek tot nu toe de zwaarste filemaand te zijn van dit kalenderjaar. Op een gemiddelde werkdag 
stond er zo maar liefst 153km file op onze Vlaamse snelwegen. Wat zijn de praktische tips om ons 
vlotter en veiliger door het verkeer te begeven? 

http://www.verkeersopleiding.be/
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Agenda 
 
5 september 2022: Helm op Fluo Top digitaal. Online Webinar. Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
Tijdens dit webinar kom je alles te weten over de digitale versie van Helm Op Fluo Top, een project 
voor het basisonderwijs waarmee je leerlingen kan aanmoedigen om ook tijdens de donkere maanden 
te voet of met de fiets naar school te komen! 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/helm-op-fluo-
top-digitaal/ 
 
8 september 2022: Autonoom rijden. Leuven, Opleiding. Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
Full level 5 autonome voertuigen maken zich klaar voor hun intrede. Vandaag zijn er al autonome 
auto's van level 2 en 3 op de markt. Maar wat betekent die levels juist? En wat met de ADAS-systemen? 
Is een autonome auto veiliger dan een auto bestuurd door een persoon? Hoe werkt zo'n autonoom 
voertuig juist, en hoe kunnen we die verder perfectioneren? Deze opleiding beantwoordt niet alleen 
je vragen, maar staat ook stil bij de impact van autonome mobiliteit op het verplaatsingsgedrag en de 
samenleving. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/autonoom-
rijden/ 
 
12 september 2022: Brevetten digitaal. Online. Webinar. Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
In navolging van Het Grote Voetgangersexamen en Het Grote Fietsexamen, gaan ook de 
voorbereidende verkeersbrevetten een digitale versie krijgen. Dat betekent dat je je online kan 
inschrijven, de namen van de deelnemers kan invoeren en de brevetten digitaal invullen en 
downloaden. Kom er alles over te weten tijdens dit korte maar boeiende webinar! 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-
congressen/opleidingen/verkeersbrevetten-ook-digitaal/ 
 
19 september 2022: Verkeerstoets Brons en Zilver. Online. Webinar. Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. 
De Grote Verkeerstoets is al jaren een vaste waarde in het vijfde leerjaar. Dit project omvat kant-en-
klaar lesmateriaal waarmee je elke maand rond een ander thema kan werken, een online 
oefenplatform waarop leerlingen oefenvragen kunnen oplossen rond de thema's en een echte toets 
die eind april voor alle basisscholen in Vlaanderen en Brussel online staat.  
Vanaf schooljaar 2022-2023 kan je ook een verkeerstoets in het eerste leerjaar organiseren 
(Verkeerstoets Brons) en in het derde leerjaar (Verkeerstoets Zilver). Dezelfde aanpak als De Grote 
Verkeerstoets, maar aangepast aan de doelgroep. Tijdens dit webinar kom je er alles over te weten! 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/uitbreiding-
van-de-grote-verkeerstoets-voor-het-eerste-en-derde-leerjaar/ 
 
22 september 2022: Inspiratiedag duurzame mobiliteit. Gedrag in verandering. Studiedag. 
Congrescentrum Lamot in Mechelen. 
 
Hoe evolueren we naar meer duurzame mobiliteit, wat zijn de drempels en hoe kunnen we die 
wegwerken? Tijdens de inspiratiedag 'gedrag in verandering' op 22 september 2022 in congrescentrum 
Lamot in Mechelen zoomen we in op vervoersmodi en verplaatsingsmotieven. We sluiten samen met 
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3 

 

jou de Week van de Mobiliteit af en overhandigen de beleidsaanbevelingen van de campagne 30 Dagen 
Minder Wagen in het bijzijn van ambassadeur professor Cathy Macharis. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.duurzame-mobiliteit.be/inspiratiedag-2022-gedrag-in-
verandering  
 
29 september 2022: Datagerichte verkeershandhaving. Ranst. Opleiding. Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. 
Welke data zijn er binnen een politiezone beschikbaar? Hoe kan je ze gebruiken om je 
handhavingsbeleid richting te geven? Ontdek alles over tijdstip en locatie van controles, aanpassingen 
verkeersinfrastructuur, inzet van middelen… 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/datagerichte-
verkeershandhaving/ 
 
29 september 2022: De basisprincipes van de verkeerskunde. Dag 1. Antwerpen. Opleiding. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
In deze inleiding tot de verkeerkunde krijg je meer inzicht in het huidige mobiliteitsbeleid. Je leert hoe 
je verkeers- en mobiliteitsproblemen kan aanpakken. Je verneemt hoe je met data en 
verkeersmodellen het mobiliteitsbeleid kan ondersteunen. Tot slot reiken we je nuttige tools aan om 
het mobiliteitsgedrag te veranderen. 
In dit leertraject gaan theoretische kennis en praktijkvoorbeelden en -oefeningen hand in hand. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-
basisprincipes-van-de-verkeerskunde/ 
 
30 september 2022: Helder communiceren in de rijopleiding. Leuven. Opleiding. Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. 
De vertaalslag maken van wetgeving op maat van experten naar leerlingen in de rijschool de leswagen 
en diens begeleiders is niet evident. Ook binnen de theoriekennis voor het rijbewijs zijn er complexe 
zaken, die voor verwarring (kunnen) zorgen. Wil je meewerken aan duidelijke communicatie om je 
leerling te blijven uitdagen op maat? In deze opleiding ontdek je hoe dat kan bereiken voor fijne 
lesmomenten voor leerling en lesgever. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/helder-
communiceren-in-de-rijopleiding/ 
 
3 oktober 2022: Themadag “Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022. Magdalenazaal, Magdalenastraat, 
Brugge. 
Op 3 oktober 2022 zal de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de vakjury- en 
publieksprijs ‘Meer Mobiele Gemeente/Stad’ uitreiken. Tijdens de themadag kunt u zich als stad of 
gemeente laten informeren en inspireren rond het Masterplan Toegankelijkheid en concrete 
realisaties van andere lokale besturen. Het wordt een dag vol leerrijke en inspirerende sessies over 
toegankelijke mobiliteit en het Masterplan Toegankelijkheid. 
 
Inlichtingen en inschrijving: vanaf 16 augustus 2022 via https://www.vlaanderen.be/meer-mobiele-
gemeente-stad/themadag-meer-mobiele-gemeente-stad-2022  
 
4 oktober 2022: Naar een nieuw ontwerp voor veilig verkeer. Syntra AB Campus Antwerpen. 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
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Steden en gemeenten willen maximaal inzetten op een vlotte mobiliteit, minder CO2-
uitstoot en meer verkeersveiligheid. Met deze opleiding bieden we essentiële tools om hier zowel 
beleidsmatig als in de praktijk mee aan de slag te gaan.  Aan de hand van ‘Omgekeerd Ontwerpen’, 
meer zone 30 en het realiseren van echte leefbuurten maken we Vlaamse steden en gemeenten klaar 
voor de toekomst. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/naar-een-
nieuw-ontwerp-voor-veilig-verkeer/  
 
6 oktober 2022: TML TALK #13 Toegankelijke en laagdrempelige verkeersmodellering. Leuven. 
In deze TML Talk lanceren we een nieuw product : Traffic Scout. 
Traffic Scout is een volledig nieuw verkeersmodel, dat in tegenstelling tot conventionele 
verkeersmodellen laagdrempelig én intuïtief te gebruiken is als mobiliteitsambtenaar. Het model is 
gebaseerd op een brede set aan databronnen: verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum, 
Telraam-data, OpenStreetMap, Statbel, GTFS, info uit de gemeente -en stadsmonitor van de Vlaamse 
overheid en bestaande lokale verkeersmodellen. Deze databronnen worden in functie van het 
verkeersmodel “gefuseerd” en het resultaat daarvan is een fijnmazig netwerk met info over 
verkeersstromen op alle wegen voor de belangrijkste modi (o.a. fiets en auto) waarbij de 
achterliggende relaties eenvoudig gevisualiseerd kunnen worden. Leesbaar dus voor een 
mobiliteitsambtenaar, maar ook voor andere diensten, beleidsmakers en burgers. Traffic Scout brengt 
verkeerspatronen interactief in kaart en laat toe verschillen in weggebruik onder diverse 
beleidsmaatregelen te visualiseren. Zoals het verkeerskundig gevolg van een afgesloten straat of welk 
effect hebben verkeersremmende maatregelen. Het verkeersmodel biedt eveneens een antwoord op 
de vraag: van waar komt het verkeer in een bepaalde straat en naar waar gaat het? 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.tmleuven.be/nl/content/TML-TALK-13-Toegankelijke-en-
laagdrempelige-verkeersmodellering  
 
6 oktober 2022: Gladheidsbestrijding in de praktijk. VAC Brussel Herman Teirlinckgebouw. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
Het weer voorspellen blijft in ons land iets heel moeilijk. Soms sneeuwt het in de winter en soms niet. 
Maar het is hoe dan ook altijd een goed idee om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van 
gladheidsbestrijding, de organisatie van de winterdienst en het interpreteren van de 
weersvoorspellingen. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-
congressen/opleidingen/gladheidsbestrijding-in-de-praktijk/  
 
7 oktober 2022: Safe2work Netwerkmeeting: fiets veilig in Leuven. De Hoorn, Leuven. KBC en 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
 
Hoe ondersteun je fietsende pendelaars? Welke maatregelen kan je bedrijf zelf nemen? Hoe motiveer 
je je medewerkers om veilig te fietsen? 
Ontdek het op vrijdagvoormiddag 7 oktober 2022 tijdens de Safe2work Netwerkmeeting. De VSV en 
KBC Verzekeringen verwelkomen je graag in De Hoorn in Leuven met een heerlijk ontbijt (voor de 
fietsers) en een veelzijdig programma. Afsluiten doen we met een boeiende netwerklunch waar je kan 
napraten met de sprekers en andere deelnemers. Tot dan! 
 
Inlichtingen en inschrijvingen: https://www.safe2workmeeting.be/ 
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10 oktober 2022, 17 oktober 2022 en 21 oktober 2022: Opstellen advies bij wegenwerken en 
evenementen Dag 1. Zellik. Vlaamse Stichting Verkeerskunde en PIVO. 
Moet je regelmatig verkeersadvies geven bij tijdelijke maatregelen zoals wegenwerken of 
evenementen? In deze opleiding krijg je een duidelijk zicht op wie welke rol speelt en welke 
verantwoordelijkheid draagt en hoe zich dit vertaalt naar het politioneel advies. 
 
Inlichtingen en inschrijvingen: https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/rijopleidingen/mobiliteit-en-
verkeersafwikkeling/multidisciplinair-politie-en-openbare-diensten/opstellen-verkeersadvies-bij-
wegenwerken-en-evenementen-ism-vsv.jsp  
 
11 oktober 2022: Infomoment rijbewijzer in de klas. VAC Gent Virginie Lovelinggebouw. Gent. 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
Rijbewijzer in de Klas is een zinvolle lessenreeks rond theorie rijbewijs B, verkeersregels en 
verkeersveiligheid en maakt de opstart naar het studeren en verwerken van theoriekennis voor het 
rijbewijs. De VSV werkte lesmateriaal uit rond het online leerplatform mijnrijbewijsB en zette de lijnen 
voor de lessenreeks uit.   
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/infomoment-
rijbewijzer-in-de-klas/  
 
17 oktober 2022 en 21 oktober 2022: Opstellen advies bij wegenwerken en evenementen Dag 2. 
Zellik. Vlaamse Stichting Verkeerskunde en PIVO. 
Moet je regelmatig verkeersadvies geven bij tijdelijke maatregelen zoals wegenwerken of 
evenementen? In deze opleiding krijg je een duidelijk zicht op wie welke rol speelt en welke 
verantwoordelijkheid draagt en hoe zich dit vertaalt naar het politioneel advies. 
 
Inlichtingen en inschrijvingen: https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/rijopleidingen/mobiliteit-en-
verkeersafwikkeling/multidisciplinair-politie-en-openbare-diensten/opstellen-verkeersadvies-bij-
wegenwerken-en-evenementen-ism-vsv.jsp  
 
18 oktober 2022: Franse woordenschat voor rijlesgevers. Dirk Boutsgebouw VAC Leuven. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
We leven in een multiculturele samenleving, dat merk je ook tijdens de rijles. Steeds vaker zijn er 
leerlingen die amper of geen Nederlands kennen. Dan is het soms echt ‘lesgeven met handen en 
voeten’. We horen van verschillende rijlesgevers dat ze dat met hart en ziel doen en met deze opleiding 
willen we hen daarin ondersteunen. 
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Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/franse-
woordenschat-voor-rijlesgevers/  
 
21 oktober 2022: De basisprincipes van de verkeerskunde. Dag 2. Brussel. Opleiding. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
In deze inleiding tot de verkeerkunde krijg je meer inzicht in het huidige mobiliteitsbeleid. Je leert hoe 
je verkeers- en mobiliteitsproblemen kan aanpakken. Je verneemt hoe je met data en 
verkeersmodellen het mobiliteitsbeleid kan ondersteunen. Tot slot reiken we je nuttige tools aan om 
het mobiliteitsgedrag te veranderen. 
In dit leertraject gaan theoretische kennis en praktijkvoorbeelden en -oefeningen hand in hand. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-
basisprincipes-van-de-verkeerskunde/ 
 
21 oktober 2022: Opstellen advies bij wegenwerken en evenementen Dag 3. Zellik. Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde en PIVO. 
Moet je regelmatig verkeersadvies geven bij tijdelijke maatregelen zoals wegenwerken of 
evenementen? In deze opleiding krijg je een duidelijk zicht op wie welke rol speelt en welke 
verantwoordelijkheid draagt en hoe zich dit vertaalt naar het politioneel advies. 
 
Inlichtingen en inschrijvingen: https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/rijopleidingen/mobiliteit-en-
verkeersafwikkeling/multidisciplinair-politie-en-openbare-diensten/opstellen-verkeersadvies-bij-
wegenwerken-en-evenementen-ism-vsv.jsp  
 
24 oktober 2022: Opfrissing van de wegcode. Herman Teirlinckgebouw, VAC Brussel. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
Het verkeer staat niet stil: extra technologieën, veranderende situaties, nieuwe wegen… Ook het 
verkeersreglement kende de laatste jaren ingrijpende wijzigingen. Daarom zorgen we tijdens deze 
cursus voor een stevige opfrissing. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/opfrissing-van-
de-wegcode-2/  
 
25 oktober 2022, 10 november 2022 en 22 november 2022: Veilig naar school (Dag 1). Online. 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
De verkeersveiligheid en mobiliteit in een schoolomgeving verbeteren kan alleen lukken als je kiest 
voor een integrale aanpak.  
In dit online opleidingstraject bieden we je 3 live sessies aan waarin we de theorie aanbrengen 
gecombineerd met advies op maat. Na het eerste contactmoment ga je aan de slag met je eigen 
schoolomgeving. Tijdens het tweede contactmoment krijg je gerichte feedback van onze experten op 
jouw opdracht en op het einde van deze e-learning staat je eigen actieplan op punt. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-
school-2/  
 
26 oktober 2022: De stille elektrische (r)evolutie. Anna Bijnsgebouw (VAC) Antwerpen. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
De opkomst van elektrische voertuigen zorgt voor een stille (r)evolutie in het huidige 
mobiliteitslandschap. Niemand had zo'n 15 jaar geleden durven voorspellen dat het fietspad nu zou 
worden gedeeld met bestuurders die aan 25 km/u voorbij rijden op een voertuig met één wiel. 
Evenmin dat auto’s de rijbaan zouden moeten delen met speedpedelecs die een maximumsnelheid 
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https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/rijopleidingen/mobiliteit-en-verkeersafwikkeling/multidisciplinair-politie-en-openbare-diensten/opstellen-verkeersadvies-bij-wegenwerken-en-evenementen-ism-vsv.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/pivo/rijopleidingen/mobiliteit-en-verkeersafwikkeling/multidisciplinair-politie-en-openbare-diensten/opstellen-verkeersadvies-bij-wegenwerken-en-evenementen-ism-vsv.jsp
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/opfrissing-van-de-wegcode-2/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/opfrissing-van-de-wegcode-2/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-school-2/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-school-2/
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van 45 km/u halen. Het staat vast dat lichte elektrische voertuigen aan een sterke opmars bezig zijn. 
De vraag is of de elektrische auto ook in de toekomst zal doorbreken als mogelijk duurzaam alternatief 
voor auto’s met verbrandingsmotor. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-stille-
elektrische-revolutie/  
 
8 november 2022: De basisprincipes van de verkeerskunde. Dag 3. Antwerpen. Opleiding. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
In deze inleiding tot de verkeerkunde krijg je meer inzicht in het huidige mobiliteitsbeleid. Je leert hoe 
je verkeers- en mobiliteitsproblemen kan aanpakken. Je verneemt hoe je met data en 
verkeersmodellen het mobiliteitsbeleid kan ondersteunen. Tot slot reiken we je nuttige tools aan om 
het mobiliteitsgedrag te veranderen. 
In dit leertraject gaan theoretische kennis en praktijkvoorbeelden en -oefeningen hand in hand. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-
basisprincipes-van-de-verkeerskunde/ 
 
10 november 2022 en 22 november 2022: Veilig naar school (Dag 2). Online. Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. 
De verkeersveiligheid en mobiliteit in een schoolomgeving verbeteren kan alleen lukken als je kiest 
voor een integrale aanpak.  
In dit online opleidingstraject bieden we je 3 live sessies aan waarin we de theorie aanbrengen 
gecombineerd met advies op maat. Na het eerste contactmoment ga je aan de slag met je eigen 
schoolomgeving. Tijdens het tweede contactmoment krijg je gerichte feedback van onze experten op 
jouw opdracht en op het einde van deze e-learning staat je eigen actieplan op punt. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-
school-2/  
 
 
14 november 2022: De basisprincipes van de verkeerskunde. Dag 4. Gent. Opleiding. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
In deze inleiding tot de verkeerkunde krijg je meer inzicht in het huidige mobiliteitsbeleid. Je leert hoe 
je verkeers- en mobiliteitsproblemen kan aanpakken. Je verneemt hoe je met data en 
verkeersmodellen het mobiliteitsbeleid kan ondersteunen. Tot slot reiken we je nuttige tools aan om 
het mobiliteitsgedrag te veranderen. 
In dit leertraject gaan theoretische kennis en praktijkvoorbeelden en -oefeningen hand in hand. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-
basisprincipes-van-de-verkeerskunde/ 
 
 22 november 2022: Veilig naar school (Dag 3). Online. Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
De verkeersveiligheid en mobiliteit in een schoolomgeving verbeteren kan alleen lukken als je kiest 
voor een integrale aanpak.  
In dit online opleidingstraject bieden we je 3 live sessies aan waarin we de theorie aanbrengen 
gecombineerd met advies op maat. Na het eerste contactmoment ga je aan de slag met je eigen 
schoolomgeving. Tijdens het tweede contactmoment krijg je gerichte feedback van onze experten op 
jouw opdracht en op het einde van deze e-learning staat je eigen actieplan op punt. 
 

https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-stille-elektrische-revolutie/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-stille-elektrische-revolutie/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-basisprincipes-van-de-verkeerskunde/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-basisprincipes-van-de-verkeerskunde/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-school-2/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-school-2/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-basisprincipes-van-de-verkeerskunde/
https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-basisprincipes-van-de-verkeerskunde/
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Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/veilig-naar-
school-2/  
 
 
24 november 2022: De basisprincipes van de verkeerskunde. Dag 5. Online. Opleiding. Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. 
In deze inleiding tot de verkeerkunde krijg je meer inzicht in het huidige mobiliteitsbeleid. Je leert hoe 
je verkeers- en mobiliteitsproblemen kan aanpakken. Je verneemt hoe je met data en 
verkeersmodellen het mobiliteitsbeleid kan ondersteunen. Tot slot reiken we je nuttige tools aan om 
het mobiliteitsgedrag te veranderen. 
In dit leertraject gaan theoretische kennis en praktijkvoorbeelden en -oefeningen hand in hand. 
 
Inlichtingen en inschrijving: https://www.vsv.be/opleidingen-congressen/opleidingen/de-
basisprincipes-van-de-verkeerskunde/ 
 
 

***************************************** 
 
Caelen Erik,  
Cage b.v. 
Ranonkelstraat 3 
3500 Hasselt 
011/22.62.44 
0475/98.06.30 
erik.caelen@gmail.com 
info@cage-bv.be  
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