Algemene voorwaarden
In enkele woorden

De Mobibus is een mobiele interactieve tentoonstelling, speciaal samengesteld voor het buitengewoon
onderwijs. De VSV richt zich hierbij op de derde graad buitengewoon basisonderwijs en alle leerjaren
van het buitengewoon secundair onderwijs met onderwijsvorm 2 en 3.
In de Mobibus komen drie thema’s aan bod: dode hoek, gedrag en attitude in het verkeer en zichtbaarheid. Deze onderwerpen zijn in samenspraak met leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs zelf
geselecteerd. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de vervoersmodi die voor de leerlingen
vaak het meest relevant zijn: de voetganger, de fiets en het openbaar vervoer.

Als je de Mobibus reserveert, ga je akkoord met onderstaande afspraken.
Deze algemene voorwaarden gelden als een contract.
Afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel gemeentebesturen en politiezones kunnen de bus reserveren. Ben je werkzaam op een
school en lukt het niet om via gemeentebestuur of politiezone te boeken? Neem dan contact op
met mobibus@vsv.be.
Reserveren kan per halve week (maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag).
Bij een reservering van 1 of meerdere volledige weken in dezelfde gemeente/stad staat de Mobibus
op 1 locatie.
De bus ontvangt scholen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagen is ze niet
beschikbaar.
Als de kalender het toelaat, zijn uitzonderingen mogelijk voor steden en gemeenten met zeer veel
of zeer weinig secundaire scholen. Neem hiervoor altijd contact op met mobibus@vsv.be .
Als de VSV de invulfiche met het tijdsschema niet tijdig (ten laatste 2 maanden op voorhand) heeft
ontvangen, kan het project niet uitgevoerd worden. De geplande dagen worden wel aangerekend.
Als de VSV op de dag van de uitvoering vaststelt dat de praktische afspraken niet zijn nagekomen,
kan het project die dag niet uitgevoerd worden. De dag wordt wel aangerekend.
Annulaties dien je minstens 2 maanden op voorhand in. Doe je dat niet, dan wordt het volledige bedrag gefactureerd. Om annulaties te vermijden, maak je tijdig duidelijke en bindende afspraken met
de directies en contactpersonen van de deelnemende scholen.
Vragen in verband met deze voorwaarden kan je via mobibus@vsv.be bespreken met de VSV.

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 015 44 65 50 - info@vsv.be - vsv.be

Extreem weer

Wanneer het KMI code oranje of code rood voorspelt op de geboekte dag(en) van het evenement, behoudt de VSV zich het recht om de Mobibus te annuleren om veiligheidsredenen. De VSV verbindt zich
ertoe de organisator in dat geval zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Vaardigheden

De Mobibus richt zich op de derde graad van het buitengewoon basisonderwijs en alle leerjaren van
het buitengewoon secundair onderwijs met onderwijsvorm 2 en 3. Om (optimaal) deel te kunnen nemen, verwachten wij dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken:
•
•
•

De leerlingen kunnen eenvoudige auditieve boodschappen begrijpen.
De leerlingen kunnen eenvoudige zinnen lezen.
De leerlingen kunnen zich (met of zonder hulp) vlot bewegen in en rond de Mobibus.

Timing en procedure

De VSV stelt volgend tijdsschema voor. Indien scholen een andere timing wensen, moet dat via de
gemeente of politiezone op voorhand afgesproken worden. In verband met eventuele verplaatsing van
de bus is de vroegst mogelijke begintijd altijd 9u00 en de laatst mogelijke eindtijd altijd 16u00. De duur
van de sessie (120 minuten + 30 minuten reistijd) kan niet gewijzigd worden.
UUR
9u00 - 11u30
11u30 - 13u00
13u00 - 15u30

KLAS
Groep 1
Middagpauze
Groep 2

Als gemeentebestuur of politiezone stel je in overleg met de scholen een tijdsschema op. Je zorgt
ervoor dat er elke dag 2 groepen van maximum 15 leerlingen de bus bezoeken. Per 2 dagen gaat het
om 4 groepen, per week om 8 groepen. In totaal kunnen per week dus 120 leerlingen de bus bezoeken.
Streef naar een maximale bezetting waarbij de groepen aansluitend de Mobibus bezoeken en laat
geen uren open. Zijn de groepen groter dan 15 leerlingen? Neem hiervoor dan eerst contact op met
mobibus@vsv.be om dit met de VSV af te stemmen.
Krijg je niet alle lesuren op de gereserveerde dagen ingevuld? Laat dat dan ten laatste 2 maanden voor
de komst van de bus weten. Zo kan de VSV de Mobibus misschien nog aanbieden aan andere gemeenten of politiezones.
Na goedkeuring aanvraag
Wanneer de VSV de aanvraag heeft goedgekeurd, stuurt de VSV de contactpersoon van de gemeente
of politiezone de invulfiche waarop de planning dient te worden aangegeven. Je gebruikt de invulfiche
om de nodige afspraken te maken met de scholen en een tijdsschema op te stellen. Je gebruikt enkel
de door de VSV aangeboden invulfiche en vult ze in samenspraak met de scholen correct en volledig
in. Zo weet de VSV dat de gemeente en de scholen klaar zijn om de Mobibus te ontvangen.
2 maanden voor de komst van de Mobibus
Deadline voor het insturen van de ingevulde invulfiche aan de VSV. Wij kijken alles na en bezorgen de
fiche aan onze lesgever op de Mobibus. Die neemt indien nodig verder contact op met jou.
Opgelet! In een aantal gemeenten komt de Mobibus al in september. Ondanks het feit dat de scholen
gesloten zijn tijdens de zomervakantie, vragen we toch om de invulfiche zo volledig mogelijk in te vullen en naar ons te sturen. We begrijpen dat dat voor het tijdsschema per dag niet altijd mogelijk is.
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Prijs

Je betaalt €400,00 voor 2 dagen en €750,00 per week (inclusief BTW, exclusief woensdagen). Na het
bezoek van de bus ontvang je een factuur van de VSV. Als je dat wenst, kan je in het inschrijvingsveld
op de website aanduiden dat je eerst een bestelbon zal opsturen.

Begeleiding

De gemeente of politiezone voorziet tijdens het bezoek van de bus minimaal 1 contactpersoon die
tijdens de gehele periode bereikbaar is voor de lesgever van de VSV. Deze contactpersoon is op de
eerste dag tevens ten laatste om 8u30 aanwezig, zodat de lesgever van de VSV de nodige zaken met
hem/haar kan overlopen.
De scholen dienen per groep 2 leerkrachten en/of andere begeleiding te voorzien. Deze leerkrachten
doorlopen samen met hun groep de modules van de bus en van hen wordt ook verwacht dat zij waar
nodig ondersteuning kunnen bieden aan hun leerlingen. Door deze samenwerking tussen de VSV en
leerkrachten van de school zelf, hopen wij tot een optimale beleving te komen voor de leerlingen.

Locatie

De locatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende ruimte om de bus (14 meter) te laten manoeuvreren.
Ondergrond die het gewicht van de bus (16 ton) kan dragen (duid putdeksels aan).
Minstens 10 meter breed en 20 meter lang zodat de luifel ontplooid kan worden.
Elektriciteitsaansluiting van 16 ampère, waarvan 3000 watt nodig is om de Mobibus te kunnen gebruiken (ga zeker na of dat kan en of er een apart circuit voorzien is, want als de bus op een circuit
wordt aangesloten dat al zwaar belast is, zullen er zich beslist stroompannes voordoen).
Bij voorkeur de mogelijkheid om het terrein ’s avonds af te sluiten (als dat niet mogelijk is, moet de
bus op een zo veilig mogelijke plaats staan).
Gemakkelijk bereikbaar voor de deelnemende scholen.
Toilet beschikbaar in de buurt voor de lesgever en de begeleider.
1 vaste locatie zodat de bus niet verplaatst moet worden.
Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan de bus in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld in landelijk gebied) ook bij de school zelf geplaatst worden.

Extra:
•
•
•

De bus komt ’s ochtends aan tussen 8u00 en 8u30. Op dat moment moet er iemand van de gemeente of politiezone aanwezig zijn. Op de laatste dag wordt de bus omstreeks 16u00 opgehaald.
Ten laatste 2 maanden voor het bezoek aan de Mobibus geef je de plaats en een plannetje van
waar de bus staat door aan de VSV.
Als dat allemaal in orde is, kruis je op de invulfiche het vakje ‘de locatie waar de Mobibus zal staan,
voldoet aan alle voorwaarden die de VSV stelt’ aan.
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Briefing van de scholen

Als gemeente of politiezone informeer je de scholen op voorhand goed over de inhoud van het project.
Daarnaast maak je ook de nodige praktische afspraken met de scholen. Daarvoor stelt de VSV een
informatiedocument voor de scholen ter beschikking. Dat kan je downloaden via mobibus.be.
De belangrijkste afspraken:
• Stel in samenspraak met de scholen het tijdsschema op en vul alle gegevens in.
• Bezorg de scholen het infopakket en bespreek de locatie van de bus.
• De leerkracht legt de leerlingen op voorhand uit wat het project inhoudt (tip: mobibus.be).

Beveiliging

Als gemeente of politiezone help je buiten de schooluren bij het toezicht op de Mobibus. Je zorgt er dan
ook in de eerste plaats voor dat de bus op een zo veilig mogelijke plek staat. De bus is uitgerust met
een alarmsysteem aangesloten op een meldkamer. Bij problemen belt die meldkamer automatisch naar
een gsm-toestel van de VSV. Om de veiligheid van de bus te garanderen, verwachten wij van jou het
volgende:
• Vraag de lokale politie om een extra oogje in het zeil te houden tijdens onbewaakte momenten
(16u00 – 8u30).
• Vul op de invulfiche het telefoonnummer van de politiepermanentie in jouw politiezone (niet 101) in,
zodat de VSV hen kan contacteren wanneer het alarm van de bus afgaat.

Pers

Het bezoek aan de Mobibus is de uitgelezen kans om als gemeente of politiezone op een positieve
manier in de pers te komen en het gemeentelijke mobiliteitsbeleid extra in de verf te zetten. Zo kan
bijvoorbeeld de burgemeester of schepen van mobiliteit een bezoekje brengen aan de bus. Met een
eenvoudig persbericht kan de lokale pers (TV, weekbladen, kranten, enz.) daarop uitgenodigd worden.
Op het persbericht moet duidelijk vermeld staan dat de Mobibus een project is van de VSV (Vlaamse
Stichting Verkeerskunde), met de steun van de Vlaamse overheid. Bezorg het persbericht op voorhand
aan de VSV. Als de pers wordt uitgenodigd op de bus, meld je dat op voorhand aan de VSV.

Foto’s
•

De VSV-lesgevers kunnen tijdens de workshops foto’s nemen en filmpjes maken. Als een leerling
niet gefotografeerd mag worden of als de beelden niet gebruikt mogen worden, laat je dat weten
via mobibus@vsv.be.

Als de VSV op de dag van de uitvoering vaststelt dat de praktische afspraken niet zijn nagekomen, kan
het project die dag niet uitgevoerd worden. De dag wordt wel aangerekend.
Vragen in verband met deze voorwaarden kan je via mobibus@vsv.be bespreken met de VSV.
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