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Theoretisch en praktisch verkeersexamen 2022

Geachte directie, verkeersouder,
We vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom moedigen we basisscholen aan om lessen over
verkeer te geven en mee te doen aan verkeersprojecten, zoals het verkeersexamen.
Theoretisch verkeersexamen op 28 maart 2022
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert op 28 maart 2022 voor de schoolregio Noord het
theoretisch verkeersexamen. Uw leerlingen kunnen hier gratis aan meedoen, met subsidie van
provincie Overijssel.
Examens rechtstreeks bestellen bij VVN
Op 2 november heeft VVN alle scholen een mailing gestuurd over het Nationaal VVN
Verkeersexamen. Hierin staat dat u de examens rechtsreeks bij VVN kunt bestellen via hun website.
VVN verzorgt de examenpakketten, digitaal of op papier. Als u de examens voor de kerstvakantie
bestelt, dan heeft u ze ruim voor het examen binnen. Het afnemen en nakijken van het theoretisch
verkeersexamen is aan school zelf.
Factuur naar gemeente Steenwijkerland laten sturen
Wij vergoeden de kosten van de verkeersexamens, diploma’s en handleiding.
 Moet u nog examens bestellen? Vul dan bij de bestelling het factuuradres van de gemeente in
Gemeente Steenwijkerland, t.a.v. de heer G. Ekkelenkamp, postbus 162, 8330 AD Steenwijk
Dan wordt de nota rechtstreeks door de gemeente betaald;
 Heeft u de factuur zelf betaald? Mail deze dan naar gert.ekkelenkamp@steenwijkerland.nl dan
vergoeden wij het voorgeschoten bedrag alsnog.
Praktisch verkeersexamen 2022
Het theoretisch verkeersexamen is, naast een voorwaarde voor deelname aan het praktisch
verkeersexamen, ook een mooie voorbereiding. VVN Steenwijkerland organiseert samen met de
gemeente het praktisch verkeersexamen. Het examen vindt naar verwachting plaats in de maand
april/mei 2022. Nadere informatie is nog niet bekend. In januari 2022 informeren wij u hier verder
over.
Alle informatie over het verkeersexamen staat ook op www.steenwijkerland.nl (zoek op
‘verkeersexamen’).
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Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

Heeft u vragen over het verkeersexamen
Bel dan gerust met Geke Oosterveld via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar
geke.oosterveld@steenwijkerland.nl.
Heeft u vragen over verkeersveiligheid of verkeerseducatie in het algemeen
Neem dan contact op met Gert Ekkelenkamp via telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar
gert.ekkelenkamp@steenwijkerland.nl

Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester van Steenwijkerland,

Gert Ekkelenkamp
Regisseur wegen en verkeer
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