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Beste heer, mevrouw,
Binnenkort verloopt van een aantal vrijwilligers de instructie evenementenverkeersregelaars. Wat
kunt u als organisatie of vereniging doen om ook komend jaar weer gebruik te maken van deze
vrijwilligers?
Vrijwilligers die de E-learning hebben gevolgd in 2016
Afgelopen jaar hebben uw vrijwilligers, die evenementenverkeersregelaar willen zijn, de E-learning
gevolgd. Deze vrijwilligers krijgen van de gemeente persoonlijk een reminder dat het weer tijd is om
de E-learning te volgen. In die brief staat ook de code die zij nodig hebben om de E-learning te
starten. Op hun verkeersregelaarspas staat een datum tot wanneer deze geldig is. Zij kunnen pas
vanaf drie weken voordat de pas verlopen is de E-learning volgen. Probeert de vrijwilliger eerder de Elearning te volgen, dan geeft het systeem een foutmelding. Als zij hierover nog vragen hebben,
kunnen zij altijd contact opnemen met de gemeente.
Nieuwe vrijwilligers
U kunt binnen uw vereniging of organisatie bekendmaken dat u vrijwilligers zoekt om tijdens uw
evenementen of wedstrijden als verkeersregelaar op te treden. Het is dan noodzakelijk dat zij de Elearning doen. U hoeft zelf geen account aan te maken via de site van het verkeersregelaarsexamen
maar u kunt onderstaande instructie en code doorgeven aan de geïnteresseerden. Deze code is
geldig tot 26 mei 2017. Na deze datum kunt u of de nieuwe vrijwilliger een nieuwe code bij de
gemeente aanvragen. Ik adviseer u er voor te zorgen dat uw vrijwilligers uiterlijk 6 weken voor uw
evenement de E-learning hebben gevolgd. Dan ontvangen zij tijdig een geldige pas.
Elke vrijwilliger kan de E-learning thuis volgen. Maar u kunt dat als vereniging ook in gezamenlijkheid
organiseren in uw clubgebouw om uw vrijwilliger te ondersteunen. U heeft dan wel meerdere PC’s of
laptops nodig want elke vrijwilliger moet individueel zich aanmelden in het systeem.
Uitleg E-learning instructie voor nieuwe vrijwilligers
Als u een nieuwe vrijwilliger heeft voor de E-learning kunt u de instructie en de code op de volgende
pagina kopiëren en doorsturen naar de nieuwe vrijwilliger.
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Instructie voor de nieuwe vrijwilliger
Voor het volgen van de E-learning heeft u een computer met internetverbinding nodig en een
persoonlijk e-mailadres. Heeft u niet de beschikking over een computer met internet en/of een
persoonlijk e-mailadres? Neemt u dan contact op met de gemeente en dan helpen zij u verder.
U gaat naar de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland
(www.verkeersregelaarsexamen.nl). Voor de eerste keer moet u zich registreren op de website. Na
registratie ontvangt u een e-mail om uw account te bevestigen. Hierna moet u opnieuw inloggen.
Vervolgens komt u in een menu en klikt u op code verzilveren. Onderaan deze brief vindt u de code
die u nodig heeft. Nu wordt u gevraagd om een pasfoto te uploaden. Als u dat heeft gedaan kunt u
onder het kopje verkeersregelaar klikken op ‘instructie volgen’. U bent nu klaar om aan de slag te
gaan.
Heeft u moeite met het inscannen van uw pasfoto? Neemt u dan contact op met de gemeente.
Wanneer u al eerder een verkeersregelaarspasje van de gemeente heeft gekregen, beschikken zij
over uw foto, zo niet dan kunnen zij hem voor u inscannen.
Code: DEELNMiddMiddUTJBDGULKO
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Winnifred van Nes van
de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 17 of
via het e-mailadres wvannes@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groet,

Winnifred van Nes
medewerker APV
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