


Wie zijn wij?

Erik Thys: projectverantwoordelijke verkeers- en 
mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde

Mieke Smet: verantwoordelijke secundair onderwijs 
MOEV Antwerpen



Welke activiteiten op school doe je met de fiets?

www.menti.com ->

http://www.menti.com/


Waarom nemen jullie de fiets voor deze verplaatsingen met 
de school?



Waarom actieve verplaatsing?

• Sneller op bestemming (minder files)

• Gezondheidsvoordelen

• Ecologische manier van verplaatsen 
(gezondere lucht)

• Economische reden (ipv. busvervoer)

• Trainen van fietsvaardigheid in het 
verkeer

• Een groep fietsers is beter zichtbaar dan 
een enkele fietser

• Sociaal contact voor jezelf en anderen.



Verkeerseducatie in de nieuwe eindtermen 1ste graad

• Een veilige levensstijl realiseren door het correct 

inschatten van risicofactoren

•7.13. De leerlingen verplaatsen zich veilig als 

voetganger en fietser in het verkeer in het kader van 

schoolse activiteiten (transversaal).



Hoe begin je eraan? 

Getuigenis Maria 
Boodschaplyceum Brussel

• Leer Brussel beter kennen

• Sneller met de fiets

• Verkeerssituatie inschatten

• Fietspooling

• Schoolfietsen en fietsenstalling

• Fietsen tijdens les LO

• Fietsambassadeurs



In 5 stappen naar een sterk mobiliteitsbeleid

• Meet: vervoerkeuze in kaart brengen

• Leer: praktijkoefeningen fietsvaardigheid en verkeer

• Informeer: op welke manieren is school bereikbaar

• Stimuleer: leerlingen en leerkrachten

• Activeer: schoolstraat, stapspots, fietspooling



Welk materiaal/middelen zijn er zeker nodig om 
fietsverplaatsingen te organiseren?



Schoolfietsen en fietsenstalling (HAST Hasselt)

https://www.youtube.com/watch?v=xhPTu7mJl8Q




vooraf tijdens Als het fout gaat…

• Verken het 
parcours

• materiaal: 
pech, fluitje, helm, 
fietscontrole
• Test de 

vaardigheid van 
de leerlingen

• Maak afspraken 
met leerlingen en 
ouders

• Check de 
schoolpolis 
(vrijwilliger)

• Voorzie hesjes

• Organiseer de 
leerlingen 

• Verdeel de taken 
over de  begeleiders

• EHBO 

• Bel hulpdiensten

• Vul het 
aanrijdings-
formulier in

• Blijf bij de groep

• Doe aangifte bij 
de verzekering

Hoe verloopt een 
fietsuitstap?



Voor je vertrekt 



bel

witte 
reflector 
vooraan 

rode reflector 
achteraan 

goed werkende 
rem vooraan goed werkende 

rem achteraan

twee oranje of 
gele reflectoren in 
de pedalen 

twee zijdelingse 
reflectoren per wiel
en/of
twee reflecterende 
stroken op elke band

Voor je vertrekt



En de wegcode…?



Je rijdt met een groepje van 12 
fietsers.

Waar moet je fietsen?

A. op de gekleurde
strook

B. op de rijbaan

C. Je hebt de keuze
tussen beide

www.menti.com ->

http://www.menti.com/


Fietsen en de wegcode: begrip “groep”
Wegcode fietsers in groep

Aantal Wegcode

< 15 fietsers Geen groep = individuele
fietser

15 tot 150 fietsers Groep

> 150 fietsers Geen groep en MOET 
gesplitst worden



Wegcode fietsers in groep
Fietspad Geen fietspad

Binnen de bebouwde
kom

Buiten de bebouwde
kom

< 15 
fietsers

Op fietspad Max 2 naast elkaar

Kruisen moet altijd
mogelijk zijn

Max 2 naast elkaar

Kruisen moet altijd
mogelijk zijn

Achteropkomend
voertuig: achter
elkaar

15 tot 150 
fietsers

Keuze fietspad
of rijbaan

Bestendig met 2 naast elkaar
Gegroepeerd blijven



Wegcode fietsers in groep

Wegkapiteins Begeleidende
auto’s

< 15 fietsers Niet toegelaten

15 tot 150 fietsers Ten minste 2 
mogen (1 is 
verboden)

1 of 2 mogen

51 tot 150 fietsers Ten minste 2 
verplicht

2 verplicht



wegkapitein



Op uitstap met de fiets

Inhoud van het pakket:
•Een organisatiefiche met onder meer tips voor de 
voorbereiding van je fietsuitstap en praktijkoefeningen om de 
vaardigheden in te oefenen om veilig te fietsen in groep.
•Twee driekleurige armbanden (voor 2 wegkapiteins)
•Twee verkeersborden C3
•Twee fluitjes

https://www.verkeeropschool.be/storage/minisites/454494-vsv-3luik-actiepakket-verkeer-v4.pdf


Ben ik als leerkracht aansprakelijk?

• Geen normen voor aantal begeleiders 

• Bij aansprakelijkheid:

• Schoolactiviteit?

• Afspraken?

• Ervaring van leerlingen (bv. leeftijd) in relatie tot de taak?



• Voor wie?

• Dinsdag 12 oktober van 
8u45 – 15u45

• Gratis 

• AED Studios Lint

• Inschrijven? 
https://www.congresverke
eropschool.be/inschrijven/



Zijn je leerlingen voldoende fietsvaardig?

• Test je leerlingen

• Verkeerseducatie

• Praktijkoefeningen fietsvaardigheid en verkeer



Fietstraining in de 3de graad basisonderwijs 

• Tips ook voor het secundair onderwijs op de projectpagina fietsbrevet goud

https://youtu.be/lEppqW504Rw?t=175
https://www.youtube.com/watch?v=lEppqW504Rw&t=175s


Testen jullie de fietsvaardigheid van de leerlingen van de 1ste

graad?

www.menti.com ->

http://www.menti.com/


Educatie



Bike@school
• Educatief materiaal

• Uitleenpakket

• Kenny’s changes



https://www.moev.be/wkwielrennen-scholenactie

https://www.moev.be/wkwielrennen-scholenactie


https://youtu.be/KrJZ-TREhJM






Nuttige info

• Subsidie materiaal (bv. aankoop van fietsen, fietshelmen…)
• Pakket op uitstap met de fiets
• Workshop fiets onder controle
• www.verkeeropschool.be
• https://www.verkeerindeklas.be/
• www.moev.be/beweeg-mee/actieve-verplaatsing
• https://www.moev.be/wkwielrennen-scholenactie

• erik.thys@vsv.be
• mieke.smet@moev.be

https://www.verkeeropschool.be/projecten/slimme-mobiele-scholen/
https://www.verkeeropschool.be/bestel-hier/pakketten/
https://www.verkeeropschool.be/projecten/verkeersweken/workshops/fiets-onder-controle/
http://www.verkeeropschool.be/
https://www.verkeerindeklas.be/
http://www.moev.be/beweeg-mee/actieve-verplaatsing
https://www.moev.be/wkwielrennen-scholenactie
mailto:erik.thys@vsv.be
mailto:mieke.smet@moev.be

