
 

 

 

[PERSBERICHT]: Rotterdammers 4 Rotterdammers brengt verkeer- en fietsexamen 

terug in Rotterdam! 

 
 
Rotterdam, 15 december 2015 
 
 
Het praktijk verkeer- en fietsexamen in Rotterdam Zuid wordt mogelijk gemaakt door 
Rotterdammers 4 Rotterdammers (hierna te noemen R4R). R4R investeert een deel van de 
contributie van hun donateurs, oftewel Rotterdamse ondernemers terug in de stad. Zo 
kunnen verschillende (culturele) initiatieven, sportverenigingen en evenementen zich 
wenden tot R4R voor sponsoring. Dit alles in het kader van Good Citizenship! 

 
Voor het komende jaar, in de periode van mei / juni 2016, heeft R4R ervoor gekozen om 
het fietsexamen terug te brengen bij de Rotterdamse basisscholen. Alle groep 7 leerlingen, 
die onderwijs volgen op de betreffende scholen, kunnen deelnemen aan het praktisch 
fietsexamen.  
 
Het terug brengen van het aantal jeugdige verkeersslachtoffer is een belangrijke doelstelling 
waarbij het verkeer– en fietsexamen in de stad Rotterdam één van de middelen is. 
 
Organisatie samen met Halo Jobbing  
Halo Jobbing zet zich al jaren in om leerlingen in contact te brengen met educatieve, 
sportieve en/of creatieve activiteiten. 
De afgelopen 5 jaar heeft Halo Jobbing voor honderden basisscholen in Den Haag en 
Amsterdam het praktijk verkeer- en fietsexamen georganiseerd. Met telkens een hoger 
aantal deelnemers die slagen en veelal positieve feedback van de scholen. Dit fietsexamen 
zal in 2016 ook grootschalig in Rotterdam Zuid worden georganiseerd. 
 
Het verkeer- en fietsexamen wordt mede mogelijk gemaakt door de donateurs van R4R: 
Blue Security, Bloem Installatie Advies, Bon Bon Partyservice, Diergaarde Blijdorp, Dolphin 
Events, Gideon Wonen, Goos Communicatiemakers, Halo Jobbing, GolfersWorld, Favorite 
Taxi, Lunatech, LedFurniture, Mikkers Special Constructions, Mitigate, Rotterdam Business 
Events, Stadion Feijenoord, The Hospitality Club, Van der Weide Vastgoedzorg, Yeux Media, 
WorldHotel Wings. 
 
Noot voor de redactie: 
Binnenkort zult u middels een campagne meer hierover lezen. Tot die tijd kunt u voor 
informatie contact opnemen met R4R - Robin Westerveld via 06-28477614 / 
rw@rotterdammers4rotterdammers.nl. 
 
www.rotterdammers4rotterdammers.nl 
www.halojobbing.nl 
 
 


