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Veilig fietsen 
met leerlingen

tijdens de schooluren.



Jurgen   _   leraar LO & sport en coördinator
trekker en verantwoordelijke voor ‘fietsen’

Inge        _   leraar aardrijkskunde en coördinator

Wie zijn we?



Oudenaarde

Waar?



Oudenaarde

Secundaire school 1670 leerlingen
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Secundaire school 1670 leerlingen

+ 420  in 1ste graad A-stroom en B-stroom

+ 1250  in 2de + 3de graad Arbeid / BSO
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Dubbele finaliteit / TSO



Oudenaarde

260 leerlingen in de afdeling Sport

A-stroom

Doorstroming/ASO

Dubbele finaliteit/TSO



Vervoersmodi personeel en leerlingen



Vervoersmodi personeel en leerlingen



Verplaatsing naar zwembad met schoolbus
(... - 2001)

- één klas college + één klas landbouwschool
- 1.5 km (school - zwembad)
- één lesuur
- stijgende kostprijs

Het

begin



Aankoop van een 25-tal oxford-fietsen 
(2006-2011)

● sportafdeling
● blokuur
● ecologischer
● gezonder
● en vooral goedkoper

Aankoop en onderhoud bij plaatselijke handelaar

Het

begin



Aankoop van een 30-tal Decathlon-fietsen
(2011-2013)

● De Oxford-fietsen werden als kotfiets van de hand 
gedaan

● Gunstige aankoopprijs
● Onderhoud door LO-collega’s

Het

begin



Fusie van scholen:  Bernardusscholen 
(2013-...)

● College koopt een 50-tal rode oxford-fietsen aan 
(Wheelpalace)

● Technicum koopt een 50-tal witte oxford-fietsen 
aan (Lindor)

● Onderhoud door LO-collega’s en fietsenmaker

Het

begin



Bernarduscollege:

● moedigt gebruik van eigen fiets aan
● hebben ruime stallingsmogelijkheden

bovengronds
● huurprijs (€2) per beurt aangerekend 

Het

begin



Bernardustechnicum:

● moedigt gebruik van eigen fiets minder aan
● heeft ondergrondse stallingsmogelijkheden 

(kelder)
● huurprijs forfait voor een schooljaar 

(1ste graad €15 / 2de en 3de graad €30) 

Het

begin



Bernardustechnicum:

● Huur-inkomsten worden integraal aangewend 
voor herstellingen en de aankoop van nieuwe 
fietsen.

● Jaarlijks worden een 10-tal nieuwe fietsen 
aangekocht.

Het

begin



materiaal

en

infrastructuur





fietseducatie

op school











fietseducatie







Laat je zien 
en 

je mag gaan kijken







Respect voor materiaal

Kleine herstellingen door leerkrachten, soms met leerlingen.
Grote herstellingen door fietsenmaker.



Kwetsbaar...
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De balans



De balans
• minder kosten voor busvervoer naar het zwembad
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De balans
• minder kosten voor busvervoer naar het zwembad
• beter voor het milieu

• beter voor de gezondheid en de conditie van de leerlingen
• beter voor de motoriek
• leerlingen leren zich veilig in het verkeer te begeven

• Kleine verplaatsingen voor om het even welk vak,
gebeuren gemakkelijker.



De balans

• De school moet een budget voorzien.
• Lekke band op verplaatsing.

Fiets ophalen.
• Ook bij minder goed weer.



Tips

aanradertjes ● Begin klein, met 
enkele fietsen.



Tips

aanradertjes ● Begin klein, met 
enkele fietsen.

● Handig als iemand 
kleine herstellingen 
kan uitvoeren

● daar materiaal en 
ruimte voor voorzien



Plannen

voor de

toekomst



Plannen

voor de

toekomst

Elk schooljaar kopen we 10 
fietsen bij.

Voor pendelende leerkrachten:
ook 4 standaard fietsen.

Voor leerkrachten die leerlingen 
begeleiden naar en van de 
tuinbouwhoeve: 2 elektrische 
fietsen.





VSV AANBOD

• Slimme Mobiele Scholen (SO)
laatste editie!
o.a. fietsen, fietshelmen, reparatiemateriaal
• Pakket ‘Op uitstap met de fiets’
• Verkeersweken (SO): Workshop ‘Fiets onder controle’
• Verkeer in de klas (SO): o.a. wegcode en gedrag fietsen in 
groep

Erik.thys@vsv.be

https://www.verkeeropschool.be/projecten/slimme-mobiele-scholen/
https://www.verkeeropschool.be/pakketten/op-stap-met-de-fiets/
https://www.verkeeropschool.be/projecten/verkeersweken/
https://www.verkeerindeklas.be/
mailto:Erik.thys@vsv.be



