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Onze school

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 4

https://www.sbsobaken.be/



• 4 jaar geleden gestart

• Vraag naar meer zelfredzaamheid in het verkeer

• Mobiliteit is zeer belangrijk voor onze kwetsbare jongeren (per fiets, bus of trein)

• Uitstappen doen we al per bus, maar sinds 2 jaar een combinatie van Bus – auto 
of per fiets

Werkgroep Verkeer



Mobiliteit                       &                      Zelfredzaamheid

Positieve stimulans                                                                      Verantwoordelijkheid                

Mogelijkheden naar werk op maat                                              Plannen

Vrijheid                                                                                         Positief zelfbeeld

Eigen keuzes maken

Inzetten op verkeer, Waarom?



Ok 2. De jongere verplaatst zich veilig in het verkeer

OD 154.1.
De jongere voert taken uit waarvoor ruimtelijke
begrippen nodig zijn
Ok 2.1.
De jongere leert routes herkennen en benoemen

OD 154.2.
De jongere voert taken uit waarvoor ruimtelijke
begrippen nodig zijn
Ok 2.2.
De jongere leert een plattegrond gebruiken

OD 149.1.
De jongere is mobiel als voetganger
Ok. 2.3.
Voetgangerstraining

OD 149.2.
De jongere is mobiel als fietser
Ok. 2.4.
Fietstraining

OD 144, 145
De jongere signaleert gevaar en gaat om met gevaar
Ok. 2.5.
De jongere leert verkeerstekens -en regels

Ontwikkelingsdoelen
& 

leerlijnen



OD 146
De jongere houdt zich aan veiligheidsvoorschriften in
het verkeer

Ok. 2.6.
De jongere toont veilig en duurzaam verkeersgedrag

OD 147
De jongere reageert gepast in noodsituaties

Ok. 2.7.
De jongere kent het gevaar van de dode hoek

OD 150
De jongere verplaatst zich veilig in het verkeer

Ok. 2.8.
De jongere verplaatst zich veilig in het verkeer met aandacht
voor verkeersregels

OD 151
De jongere maakt gebruik van openbaar of ander
gemeenschappelijk vervoer

Ok. 2.9.
De jongere leert gebruik maken van het openbaar vervoer



Bronzen Parcours

Verkeer @sbso Baken



Zilveren Parcours

Verkeer @sbso Baken



Gouden parcours -PP

Verkeer @sbso Baken



Gouden Parcours  BW

Verkeer @sbso Baken



Verkeer @sbso Baken

GOUDEN Parcours

In groep fietsen onder begeleiding

Inzetten bij uitstappen- werktraining-stage = maatschappelijke zelfredzaamheid



Uitstappen per fiets

Ifv stage en werktrainingen







Dode hoek & busevacuatie





Klik om TEKST aan te passen



Baken@home# fietschallenges

https://www.sbsobaken.be/baken-at-home/

https://www.sbsobaken.be/baken-at-home/


https://www.sbsobaken.be/uitdaging-van-de-week/

https://www.sbsobaken.be/uitdaging-van-de-week/


Samenwerken

Deelname (reeds enkele 
jaren) aan Verkeerweek
voor de secundaire scholen 
uit Sint-Niklaas, 
georganiseerd door stad 
Sint-Niklaas en 
Scholengemeenschap Wijs 
(= netoverschrijdend 
initiatief)



Actiepunten voor alle teams@Baken

Fluo aan & helm op =TOP Parcours Zone 30

Schooljaar 2021-2022



Vaardigheden oefenen op de school.

Na behalen van Zilver oefenen op de openbare weg.

Brons

Zilver

Goud

Parcours

Oefenen basisvaardigheden 
op school

• Oefenen op basisvaardigheden
• Op de school rijden individueel 

en in groep
• Oefenen met eenvoudige 

traject, openbare weg, rondom 
de school.

• Oefenen op de openbare 
weg in groep onder 
begeleiding. Inzicht in de 
verkeersituaties.

• Uitstap met de fiets.
• Werktraining/stage, 

fietstraject individueel 
inoefenen.



Brons

Zilver

Goud

Parcours ov 1

Oefenen basisvaardigheden 
op de school.

• Oefenen op de openbare 
weg in groep onder 
begeleiding. Inzicht in de 
verkeersituaties.

• Oefenen in beschermde 
omgeving van provinciaal 
domein Puyenbroeck

• Deelnemen aan 
verkeerslessen en 
verkeerspark

• Uitstap met de fiets.
• Werktraining/stage, 

fietstraject individueel 
inoefenen.

BB-uur:

1) individuele testing om fietsniveau in te schalen van nieuwe leerlingen

2) hetzij individueel of in groep oefenen/testen op fietsvaardigheden



https://vrkeer.app/

https://vrkeer.app/


Voor verdere info:  Kim.pinoy@sbsobaken.be

Vragen?

mailto:Kim.pinoy@sbsobaken.be

