
 

     
    

 
Start campagne ‘De scholen zijn weer begonnen!’ 
Veilig Verkeer Nederland en Pearle Opticiens werken samen aan “Goed zien in het 
Verkeer” 

 

 Basisschoolleerlingen gaan weer naar school: laat het veilig gebeuren   

 Veilig Verkeer Nederland en Pearle ontwikkelen lesbrief over goed zien in het verkeer 

 100.000 gratis reflecterende snapbands  

 
Soesterberg, 17 augustus 2015 – Vanaf vandaag gaan de komende drie weken alle basisschoolleerlingen 

weer naar school. Veilig Verkeer Nederland en Pearle Opticiens vragen daarom aan weggebruikers om extra 

waakzaam te zijn op schoolgaande kinderen. Kinderen schatten het verkeer heel anders in dan volwassenen.  

Onderdeel van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen!’ is een verkeerslesbrief, speciaal gericht op het 

bevorderen van de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer. Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer 

Nederland, en Herron van der Sluis, verkoopdirecteur van Pearle Opticiens, gaven de kinderen van groep 6 

van Basisschool De Korenbloem te Raalte als eerste deze nieuwe les. Ook kregen alle kinderen een 

snapband, een reflecterende armband die zorgt voor meer zichtbaarheid in het verkeer. In heel Nederland 

deelt Pearle in totaal 100.000 snapbands uit.  

Rob Stomphorst: ”Het is belangrijk dat iedereen die deelneemt aan het verkeer veilig is en zich veilig voelt. 

Nu de kinderen weer in grote groepen naar school gaan, is het belangrijk dat zowel de automobilist als de 

kinderen zich daarvan bewust zijn. Het lijkt een open deur maar heel veel verkeersellende is te voorkomen 

als automobilisten optimaal kunnen zien en  kinderen goed zichtbaar zijn”.  

Herron van der Sluis: “Goede zichtbaarheid is van levensbelang voor de veiligheid van kinderen in het verkeer. 

We geven daarom graag vanaf vandaag 100.000 snapbands weg. Verder hopen we dat de lesbrief die we in 

samenwerking met Veilig Verkeer Nederland hebben ontwikkeld ervoor zorgt dat zowel kinderen als hun 

ouders zich bewuster worden van het belang van goed zien in het verkeer.”  

 

Cijfers 
Gedurende het jaar 2014 kwamen er dertien kinderen om het leven door een ongeluk op de fiets. In 2013 

waren dit er vijf. In 2012 vielen er ook dertien slachtoffers (Bron: Veilig Verkeer Nederland). Dit zijn zeer 

verontrustende cijfers. Veilig Verkeer Nederland en Pearle Opticiens vragen daarom aandacht voor goede 

verkeerslessen op school en goede begeleiding door ouders. Het is belangrijk dat kinderen oefenen in de 

praktijk. Verkeersonderwijs moet vooral “Doe onderwijs” zijn. 

Snapbands 

De gratis snapbands zijn vanaf maandag 17 augustus gratis af te halen bij de winkels van Pearle Opticiens 

(zolang de voorraad strekt). Op www.pearle.nl/veiligopweg is de verkeerslesbrief (groep 4 – 6) en een 

knutselplaat voor de jongere kinderen te downloaden.  
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Noot voor de redactie 

 

Voor vragen over het onderzoek of beeldmateriaal op hoge resolutie neemt u contact op met Maaike van 

Zuilen, 06 - 45 63 21 17 of via maaike@philogirl.nl. 

mailto:maaike@philogirl.nl


 

 

Voor meer informatie over de actie van Pearle Opticiens neemt u contact op met Ilse Heemskerk:  

06 – 55 19 26 22 of via iheemskerk@pearle.nl. 

 

Over Pearle 

Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle staat voor deskundige oogzorg, 

voor iedereen betaalbaar. Pearle is lid van de NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven), de branche- en 

werkgeversorganisatie van de optiekbranche, en heeft 300 winkels door heel Nederland waarvan tientallen met 

een optometriepraktijk. Meer info: www.pearle.nl 
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