SCHOOL op SEEF Platform
SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland
voor een goede aanpak van verkeersveiligheid
en verkeerseducatie aan kinderen in de
basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in
een veilige omgeving op een eigentijdse manier
begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam
veilige weggebruikers. Samenwerken binnen een
gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op
SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is
immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

“KINDEREN HEBBEN RECHT OP EEN VEILIGE, ZO ZELFSTANDIG MOGELIJKE DEELNAME AAN HET VERKEER”

Het Digitale SCHOOL op SEEF Platform >
In steeds meer Zuid-Hollandse gemeenten, kernen

samen aan de verkeersveiligheid van kinderen.

verkeersleerkrachten, gemeenten en maatschappelijke

Digitale SCHOOL op SEEF Platform ontwikkeld. U vindt

en wijken werken scholen, verkeersouders, politie,

organisaties onder de vlag van SCHOOL op SEEF lokaal

Om die samenwerking makkelijker te maken is het
dit op http://platform.schoolopseef.nl

Welke mogelijkheden biedt het Platform? >

Op het Digitale Platform zijn verschillende onderdelen te vinden, die handig zijn voor het binnen
de gemeente of wijk samenwerken aan SCHOOL op SEEF:
> een plek om documenten (zoals verslagen van bijeen-

Het platform is gelaagd: het lokale, gemeentelijke,

> een plek om beeldmateriaal en filmpjes van lokale activi-

informatie met elkaar gedeeld. In sommige lokale

komsten of van activiteiten) op te slaan en te delen
teiten op te slaan en te delen

> een “smoelenboek” voor alle leden met ieders contactgegevens en de SCHOOL op SEEF onderwerpen of activiteiten waar men ervaring mee heeft

> een plek om vragen te stellen aan andere leden, binnen
het eigen lokale netwerk of in heel Zuid-Holland

> een agenda

platform is de basis. Hier wordt op gemeentelijk niveau
netwerken zijn werkgroepen actief waarop op woonkern
of wijkniveau met elkaar kan worden samengewerkt.

Daarnaast zijn er een regionale en een provinciale laag.

Via de regionale laag wordt informatie vanuit en over de
regio gedeeld. Op de provinciale laat wordt informatie

uitgewisseld tussen alle betrokkenen van alle netwerken.

> een zoekfunctie, waarmee gemakkelijk documenten en

personen binnen het netwerk kunt zoeken op onderwerp
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Wat is het verschil tussen dit Platform
en de website www.schoolopseef.nl? >
De website www.schoolopseef.nl en het Digitale

individuele formulieren voor het verkeersveiligheidslabel

De website www.schoolopseef.nl bevat de “statische”

Het Platform bevat de onderdelen, die direct te maken

informatie over alle onderdelen van SCHOOL

op SEEF, zoals de theoretische achtergronden,

de digitale verkeerskalender, de databank met

verkeerseducatie middelen, de middelen voor de

aanpak van de schoolomgeving en de module om het
verkeersveiligheidslabel aan te vragen.

Alle onderdelen van de website –met uitzondering van de

in “Mijn SEEF”- zijn open toegankelijk voor iedereen.
hebben met de lokale activiteiten en contacten. Het
karakter van het Platform is interactiever: je kunt er
gemakkelijk met elkaar “in gesprek”, vragen stellen

en reageren op elkaars inbreng. Vanuit het platform is
de informatie van de website gemakkelijk via links te
benaderen.

Voor toegang tot het Digitale Platform is een login nodig.

Hoe is het Platform
georganiseerd? >

Hoe kan ik me
aanmelden? >

Het Digitale Platform wordt beheerd door een groep

U vindt een aanmeldknop voor lidmaatschap van

gemeente of regio. Zij zijn verantwoordelijk voor

aanvraag voor een login wordt behandeld door de

personen, die ieder verbonden zijn aan een bepaalde
het beheren van de structuur van de platforms

en voor het beheer van de logins. Het Regionaal

Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland
(ROV-ZH) is hoofdbeheerder van het Digitale Platform.

het platform op http://platform.schoolopseef.nl. Uw
beheerder in uw gemeente of gebied.
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Platform zullen naast elkaar blijven bestaan.

Het Digitale SCHOOL op SEEF Platform

Alle voordelen op een rij:
> Contactgegevens van lokale netwerkgenoten en regionale SCHOOL op SEEF
contactpersonen overzichtelijk bij elkaar
>		Documenten voor uw netwerk bij elkaar op een plek verzamelen en delen
>		Een online-tool, dus overal via internet te benaderen
>		Inspiratie uit voorbeelden uit andere regio’s in Zuid-Holland en leren van elkaar

>		Vragen over SCHOOL op SEEF aan vakgenoten of andere samenwerkingspartners in
uw eigen gemeente en daarbuiten eenvoudig te stellen
>		Praktisch lokaal voorbeeldmateriaal in de vorm van bijvoorbeeld foto’s en filmpjes
van lessen eenvoudig delen
> Nieuwe contactpersonen eenvoudig bekend maken met de mogelijkheden die er zijn.

Kortom: alle voor SCHOOL op SEEF relevante informatie op een plek bij elkaar.

SCHOOL op SEEF is een programma van het ROV-ZH en wordt ondersteund door alle
regionaal samenwerkende overheden in Zuid-Holland. Meer informatie over het
programma, de producten en de materialen vindt u op www.SCHOOLopSEEF.nl
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>		De actualiteiten in andere SCHOOL op SEEF netwerken of regionaal simpel te volgen

