
 

   
 

FLUORFEEST 
 

 
Draaiboek voor BVL-scholen 

 



 

   
 

Samenvatting 
 
 
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, VVN, diverse 
particuliere organisaties en de scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: 
Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. In 2019 staat het thema zichtbaarheid centraal.  
Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn en op te vallen in het verkeer. Dat is hard nodig, want 
in 90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag; niet opletten, geen verlichting 
voeren. Daar kun je dus zelf wat aan doen!  
 
Zichtbaarheid is één van de ongevalsoorzaken in het verkeer. In het Brabants Verkeersveiligheidsplan 
zetten we daarom het thema zichtbaarheid centraal in 2019. Daarnaast houden we ook aandacht 
voor alertheid. 
 
Op BVL-scholen krijgen leerlingen verkeerslessen en zijn er verkeersprojecten met praktische 
oefeningen. De Brabantse basisscholen en verkeersouders helpen op deze manier flink mee om onze 
provincie verkeersveiliger te maken. Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z'n 
allen voor die NUL. 
 
In dit draaiboek voor het ‘Fluorfeest’ vind je informatie over het doel, de doelgroep en periode en 
duur van de actie. Daarnaast geven we tips en ideeën om op te vallen in het verkeer voor de diverse 
doelgroepen. 
 
We roepen alle BVL-scholen in Brabant op om met de kinderen, ouders en andere volwassenen zo 
goed mogelijk zichtbaar te zijn in het donker. En dan gaat het niet alleen om goed werkende 
fietsverlichting en de dode hoek, maar ook om zichtbaarheid van de fietser of voetganger zelf. 
Door het uitvoeren van de acties uit dit draaiboek ervaren kinderen en ouders dat zichtbaar zijn in 
het verkeer belangrijk is en dat het ook leuk kan zijn! Daarom dit draaiboek met acties voor een 
‘Fluorfeest’.   
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1. Inleiding 
 

Opvallen in het verkeer is, zeker in de donkere maanden, ontzettend belangrijk. Elke automobilist 
kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper. Zonder licht, 
zonder reflectie! Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan!’ 
En, ja, die hardlopers met hun veiligheidshesjes aan, of de hond met lampje, die ziet u wél. 

 

 
 
Veiligheidshesjes of Fluorhesjes met reflecterende stroken zorgen ervoor dat kinderen in het donker 
tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s.  
Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. 
Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26 meter nodig om te stoppen en kan dus niet tijdig 
stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt!  
 
Kleding met fluorescerende kleuren valt op zowel in het daglicht als in het donker. Fluorescerende 
kleuren zijn kleuren die heel erg fel zijn. Ze doen bijna pijn aan je ogen. Vaak zijn dit hele felle kleuren 
zoals groen, roze, rood, geel of blauw.  In België noemen ze het fluo.                                                                                                          
Reflectie is in principe het weerkaatsen van licht. Met deze reflectiekleding val je dus vooral op in het 
donker, wanneer een auto, fiets, of bromfiets met zijn licht op je kleding schijnt, weerkaatst deze het 
licht. In het donker is het gebruik van reflectiematerialen de beste manier om je zichtbaarheid in het 
verkeer te vergroten. In schemerdonker werken fluorkleuren, in combinatie met reflectie heel goed.                                                                                                                                                                                    
 
We roepen alle BVL-scholen in Brabant op om met de kinderen, ouders en andere volwassenen zo 
goed mogelijk zichtbaar te zijn in het donker. En dan gaat het niet alleen om goed werkende 
fietsverlichting en de dode hoek, maar ook om zichtbaarheid van de fietser of voetganger zelf.  
Door het uitvoeren van de acties uit dit draaiboek ervaren kinderen en ouders dat zichtbaar zijn in 
het verkeer belangrijk is en dat het ook leuk kan zijn! Daarom dit draaiboek met acties voor een 
‘Fluorfeest’.   

 
 

2. Doel van deze actie  
 
Het doel van deze actie is om ouders, andere opvoeders en kinderen bewust te maken van het feit 
dat het belangrijk is dat zij en hun kinderen opvallen (zichtbaar zijn) in het verkeer! We hopen eraan 
bij te dragen dat zij hun eigen verkeersgedrag gaan veranderen. Het gaat om opvallen op de fiets, als 
voetganger (met kind(eren), kinderen die buitenspelen en kinderen die zelfstandig op weg zijn in het 
verkeer.  



 

   
 

Verschil met fietsverlichtingsactie: 
Bij de acties van het fluorfeest gaat het om meer dan 
alleen goed werkende fietsverlichting, het gaat ook 
om de zichtbaarheid van de fietser of de voetganger 
zelf. Met deze acties kunnen alle groepen in het 
basisonderwijs meedoen. Het is zeker niet de 
bedoeling dat de fietsverlichtingsactie wordt 
ondergesneeuwd door de acties uit het fluorfeest. 
Ze kunnen elkaar eerder versterken. Dus als een 
school reflectieacties organiseert mag de 
fietsverlichting zeker niet ontbreken. 
 
 

3. Periode en duur van de actie 

 
De aftrap van de landelijke fietsverlichtingsactie in 2019 is op zaterdag 26 oktober 2019. Dit is het 
weekeinde na de herfstvakantie in het zuiden én de zaterdag dat de wintertijd ingaat. De 
fietsverlichtingsactie loopt tot de kerstvakantie. Hierbij hoort de campagne van vanuit het ministerie 
met de tekst ‘Ik val op!’ 
Omdat de donkere periode (vooral in de drukke ochtendspits) aanhoudt tot februari staat het de 
school vrij om de acties van het fluorfeest ergens in de maanden oktober t/m februari uit te voeren. 
Door mee te liften met de landelijke fietsverlichtingscampagne is de kans groter, dat er meer 
aandacht is voor het thema zichtbaarheid.  Zowel op landelijk-, provinciaal-  en lokaal niveau.  Door 
persaandacht en social media berichten kunnen de eigen 
acties meer effect hebben op kinderen en ouders.  
Tip: In een gemeente kunnen de scholen ook een gezamenlijke 
actieperiode afspreken. De actie kan ook als een soort van 
estafette worden uitgevoerd.  
Je kunt als school zelf kiezen of je de acties in een dag, enkele 
dagen of in een week wilt uitvoeren.  
 
 

4. Voor wie is de actie bestemd? 
 
Alle BVL-scholen en hun leerlingen en via hen, ouders en 
andere volwassenen. 
 
 

5. Tips en ideeën om op te vallen in het verkeer 

 
Bepaal welke acties je wilt uitvoeren. In de klas kan je dat samen met de kinderen bedenken, 
voorbereiden en uitvoeren. Je kan ook groepsoverstijgende acties organiseren of juist acties die 
buiten de klas plaatsvinden (op schoolplein) of waaraan ouders een steentje kunnen bijdragen.  
Het logo van het fluorfeest is vrij te gebruiken en kun je bijvoorbeeld op de uitnodigingen voor de 
pers en ouders en in de nieuwsbrief plaatsen. Het logo kun je vinden op www.bvlbrabant.nl.  
Om aandacht voor de acties te vragen kun je ook de poster van de fluoractie gebruiken. De poster 
kun je downloaden op www.bvlbrabant.nl.  
Kortom het is aan de school zelf te bepalen hoe ze dit thema extra aandacht gaan geven, klein of 
grootschalig.  
 
 

http://www.bvlbrabant.nl/
http://www.bvlbrabant.nl/


 

   
 

 
 
Algemeen:  

 Nodig pers en ouders uit. Maak zelf of samen met de leerlingen uit de bovenbouw een 
persbericht en nodig de pers namens de leerlingen uit. 

 Maak foto’s van de actie en zet die foto’s op de schoolsite. 
 Maak een schoolplein-selfie met alle kinderen in fluorescerende en reflecterende kleding en 

attributen. 
 Laat ouders en kinderen selfies of andere foto’s met de fluorescerende en reflecterende 

kleding en attributen op de facebookpagina van de school plaatsen, als je die hebt. 
 Een actie in de klas gedaan? Iets gedaan in de praktijk? Dan telt de actie voor de BVL-criteria. 

Je kan gemaakte foto’s, een draaiboekje etc. uploaden als bewijs. 
 
Groepen 1-2 
Kleurplaat 
Gebruik  een kleurplaat bijvoorbeeld die van Seef en laat de kinderen de jasjes met fluorescerende 
stiften inkleuren:  De kleurplaat is te vinden op www.bvlbrabant.nl 
 

 
Of zoek in google op afbeeldingen ‘kleurplaten zichtbaarheid verkeer’ voor meer voorbeelden. 
 
In de kring:  
Verkennen wat reflectiehesjes zijn en waar ze toe dienen. Hesje aan – lichten uit/ gordijnen dicht en 
met de zaklamp schijnen. Maak een foto met flits en ontdek samen dat je met ’n hesje aan echt goed 
te zien bent! Je valt op!  
Vervolgactiviteit: Ga samen op zoek naar meer reflectie(strepen) e.d.  
Je vindt ze op jassen, schoenen, fietsbanden, reflectors etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bvlbrabant.nl/


 

   
 

 
 
Groepen 1-4  
Wat is veilig en wat niet 
Zoek plaatjes op van goed zichtbaar en niet goed zichtbaar en laat kinderen spelletje spelen in de 
kring:  Waar hoort het plaatje?  Is het veilig of niet veilig? En waarom? 
Bijvoorbeeld:  
 

  
 
Zelf reflectie of opvallende elementen toevoegen op een kleurplaat, bv met felgekleurde stickers, 
aluminiumfolie e.d. 
 
Groepen 1-8 op eigen niveau 
Opvallende kleding maken of opvallende attributen maken 
Zelf opvallende kleding maken, bv met (gele) vuilniszakken 
en deze opvallend versieren. Een opvallende modeshow 
organiseren. 
 
Verduisterde ruimte met reflectie 
In verduisterde ruimte experimenteren met reflectie; 
waarmee ben je zichtbaar en waarmee niet, wat zie je wel en 
wat niet in het donker? Vergelijken van allerlei kleding en 
attributen. 
 
Spoor uitzetten in verduisterde ruimte: volg het spoor en kom bij de verlichte schat. 
 
Groepen 5-8 
Combineer Taal en Verkeer… 
 
Bijvoorbeeld 
 
IN DE NACHT  
Wanneer ik je tegenkom in de nacht, 
Zie ik graag jouw verlichting die naar me lacht. 
Ik vind je leuk, 
Liefst zonder deuk. 
Wanneer ik je tegenkom in de nacht, 
Wil ik je zien dan rij ik zacht. 
 
Ik vind je echt heel erg goed, 
Wanneer je in de nacht je licht aan doet!” 

Bron: Iris (Vlissingen 2014). Gevonden op website fietsersbond Houten. 

Laat kinderen gedichten en/of slogans maken over fietsverlichting. Bespreek in de klas welke 
gedichten of slogans het meest pakkend zijn. Print ze bijv. Als een soort Loesje – Spreuk op kaarten. 



 

   
 

 
 
Groepen 6-8 
Houd een enquête bij ouders (en grootouders en verzorgenden) 
Maak samen een vragenlijst of kleine enquête voor de ouders, opa’s en oma’s, eventueel digitaal 
m.b.v. survey monkey. Rijden ze weleens in de auto als het donker is? Komen ze weleens fietsers 
tegen zonder licht? Wat vinden ze daarvan? 
 
Rap 
Laat leerlingen een rap bedenken over opvallen in het 
verkeer. Een jury geeft punten voor tekst/boodschap en 
voor optreden. Deel het eindresultaat met de ouders door 
het houden van een optreden of maak een filmpje. 
 
Voor alle groepen 
Canon zingen  
Goed zichtbaar – canon: 
http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-
zoeken/zichtbaarheid-en-
fietsverlichting?pid=123&sid=183:Goed-zichtbaar-canon  
Print de bladmuziek, studeer het lied in en gebruik de 
karaoke versie. 
 
Fluo-lied (België) 
https://www.youtube.com/watch?v=VFHD1xHzkWA  
 
 
 

6. Voorbeeldtekst voor nieuwsbrief – boodschap aan ouders 
 

Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere maanden ontzettend belangrijk. Elke 
automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper. 
Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan’! 
En, ja, die hardlopers met hun veiligheidshesjes aan, of de hond met lampje, die ziet u wél. 
 
Daarom willen wij (alle BVL-scholen in gemeente X) kinderen, ouders en andere volwassenen 
oproepen om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in het donker. 
 
Veiligheidshesjes met reflecterende stroken zorgen ervoor dat kinderen in het donker tot op 150 
meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid slechts 
tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter. Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26 meter 
nodig om te stoppen en kan dus niet tijdig stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt. 
 
Wij vragen u daarom om op (datum X of periode X) uw kind en u zelf te laten opvallen in het verkeer, 
door een veiligheidsvestje te dragen op weg naar school, en/of met fluorescerende kleding, dassen, 
mutsen, reflecterende armbanden, reflecterende elementen op jassen, rugzakken, schoenen, 
werkende verlichting etc. goed zichtbaar te zijn in het verkeer. 
Wij willen graag dat héél (gemeente X) opvalt op (datum) en de weken erna. Stuur ons leuke, gekke, 
opvallende foto’s hiervan. Wij plaatsen dan met uw toestemming de foto’s op (geef hier aan waar 
die foto’s moeten komen: facebook pagina van de school/facebook of website gemeente X). 
 
 

http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/zichtbaarheid-en-fietsverlichting?pid=123&sid=183:Goed-zichtbaar-canon
http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/zichtbaarheid-en-fietsverlichting?pid=123&sid=183:Goed-zichtbaar-canon
http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/zichtbaarheid-en-fietsverlichting?pid=123&sid=183:Goed-zichtbaar-canon
https://www.youtube.com/watch?v=VFHD1xHzkWA


 

   
 

 
 
De belangrijkste tips: 

 Verlichting: de voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp rood. Kies lampen die echt 
goed licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar.  

 Reflectie: zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de zijkant 
van de wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode reflector aan de achterkant van de 
fiets. 

 Kleding: kies bij voorkeur een lichtgekleurde jas. Die valt beter op dan een donkere. 
Reflecterende stickers of tape op jas of rugzak maken uw kind vanaf tientallen meters zichtbaar. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U  

 
Ontleend aan voorbeeldteksten van ouderbrieven school op seef. Zie ook: 
http://www.schoolopseef.nl/scholen/informatie-voor-ouders/zien-en-gezien-worden-in-het-
verkeer#tekst07  
 
 

 
 
 
 

7. Voorbeeldtekst Links naar websites 
 

Links naar Youtube- filmpjes: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U  filmpje over zichtbaarheid in het verkeer 
 https://www.youtube.com/watch?v=-i-9W3rCSUY  zichtbaarheid in zwarte kleding, lichte 

kleding, licht aan en reflecterende kleding 
 https://www.youtube.com/watch?v=pqJbmvF3o3w filmpje ‘Seef valt op!’ 
 https://www.youtube.com/watch?v=nq1fFVonUGw  crashmob ik wil je zien 
 Fluo- lied (België) 
 https://www.youtube.com/watch?v=VFHD1xHzkWA  
 Tekst en bewegingen van het fluolied (wijze EYO van K3) zie hier 

www.gemeenteschoolkruishoutem.be/index.php/download_file/1299/241/  
 
 
Overige websites ivm fietsverlichting: 

 Site Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/zichtbaarheid-en-
fietsverlichting 

 ANWB Lichtbrigade: https://www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade  
 VVN, productpakket zichtbaarheid en info op verkeerouder website VVN productpakket 

zichtbaarheid 
 Om zelf een ik val op in…  poster of banner af te drukken http://Materiaal.ikvalop.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U
http://www.schoolopseef.nl/scholen/informatie-voor-ouders/zien-en-gezien-worden-in-het-verkeer#tekst07
http://www.schoolopseef.nl/scholen/informatie-voor-ouders/zien-en-gezien-worden-in-het-verkeer#tekst07
https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U
https://www.youtube.com/watch?v=-i-9W3rCSUY
https://www.youtube.com/watch?v=pqJbmvF3o3w
https://www.youtube.com/watch?v=nq1fFVonUGw
https://www.youtube.com/watch?v=VFHD1xHzkWA
http://www.gemeenteschoolkruishoutem.be/index.php/download_file/1299/241/
http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/zichtbaarheid-en-fietsverlichting
http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/lesmateriaal-zoeken/zichtbaarheid-en-fietsverlichting
https://www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade
http://verkeersouders.nl/pakketten/pakket-zichtbaarheid
http://verkeersouders.nl/pakketten/pakket-zichtbaarheid
http://materiaal.ikvalop.nl/


 

   
 

8. Materialen 
 

Te gebruiken materialen: 
Materialen kunnen door de gemeente worden besteld en bij de scholen worden afgeleverd. 
Gemeenten kunnen met de scholen ook afspreken dat zij zelf de materialen aanschaffen.   
Tip: bestellen van materialen in grote aantallen is per stuk goedkoper dan bestellen in kleine 
hoeveelheden. 
Materialen, die gebruikt kunnen worden zijn: 

 Reflecterende armbanden 
 Spaakreflectoren voor de fiets 
 Reflecterende rugzakjes of rugzakjes in fluorkleur 
 Reflecterende sleutelhangers 

Als de scholen de materialen zelf bestellen betalen zij dit uit het normbedrag dat zij per leerling 
ontvangen. In het geval dat de gemeente de materialen bestelt kunnen de kosten worden 
afgetrokken van de BVL-subsidie die ze aan de scholen verstrekt.  
 
 
 

9. Kosten en bestelinformatie 
 
Kosten en waar te bestellen. 
Hieronder een aantal voorbeelden van materialen, aanbieders en prijzen. Prijs is vaak afhankelijk van 
de grootte van de bestelling. 
 
Reflecterende armbanden:  
 
4.300 reflecterende armbanden in 4 kleuren € 1.720,- (excl. BTW) 
Aanbieder: Wiva Promotions B.V.  www.wivapromotions.nl 
 
Snapbands fluor geel 

 
Aanbieder: SV-Solutions, tel: 06-13067188 en e-mail: sjoerd@juniorverkeerslichten.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wivapromotions.nl/


 

   
 

Spaakreflectoren: 
 
Spaakreflectoren worden aangeboden in setjes van 4,8 of 12 stuks. 
De reflectoren zijn ook in bulk te koop. Kosten circa € 5.500,- voor 50.000 stuks. 

 
Aanbieder: SV-Solutions, tel: 06-13067188 en e-mail: sjoerd@juniorverkeerslichten.nl 
 
Reflecterende rugzakjes: 

 

 
Aanbieder: SV-Solutions, tel: 06-13067188 en e-mail: sjoerd@juniorverkeerslichten.nl 



 

   
 

 
Reflecterende sleutelhangers 

 
Aanbieder: SV-Solutions, tel: 06-13067188 en e-mail: sjoerd@juniorverkeerslichten.nl 
 
Combinaties met andere projecten 
De acties uit het draaiboek voor het Fluorfeest zijn te combineren met andere projecten. Aan deze 
projecten kunnen wel extra kosten verbonden zijn. 
Voorbeelden van projecten zijn: 

 VVN Fietsverlichting https://vvn.nl/campagnes/ik-val-op 
 ANWB Fietsverlichtingsactie www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade 
 Reflection Day www.reflectionday.nl 
 VVN Dode hoek les https://veilig-op-weg.nl/ 
 SOAB Stop voor de Zebra https://www.soab.nl/stop-voor-de-zebra/ 

 
Bronnen: 
www.BVLbrabant.nl 
School op Seef  
Ideeën, verzameld door Yvonne Baart en Pauline van Vliet, 
Onderwijsadviseur Verkeerseducatie. 
Gemeente Breda. 
Gemeente Etten-Leur. 

 

https://vvn.nl/campagnes/ik-val-op
http://www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade
http://www.reflectionday.nl/
https://veilig-op-weg.nl/
https://www.soab.nl/stop-voor-de-zebra/
http://www.bvlbrabant.nl/

