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Wat is OKAN?

• Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

• Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, uitzonderingen

Wat biedt OKAN aan?

• Gedurende 1 schooljaar een taalbad Nederlands

• Maar ook sport en wiskunde

• Voorbereiden op het regulier onderwijs

• Themadagen en uitstappen



Uitdagingen 4

• Zeer diverse scholingen

• Grote culturele verschillen

• Tussen de leerlingen onderling

• Met nieuw land en woonplaats

• Verwachtingen ouders – realiteit

• Leerlingen met trauma rugzak

Fietsachterstand

• Niet kunnen fietsen

• Niet vertrouwd met 
Belgische verkeersomgeving



Belang van fietsen bij OKAN 5

• Taboedoorbrekend voor 
sommige groepen

• Vrijheid geven aan de 
leerlingen

• Oplossing voor problematiek te 
laat komen op school

• Gemakkelijkere integratie in 
regulier onderwijs

• Leuven is een veilige fietsstad



Aanbod voor alle okanleerlingen 6

• Praktische fietsvaardigheidstest op school: 
Niet – beperkt – goed

• Groep "Niet + beperkt" (20 à 25%OKAN-lln)
• 8 fietslessen van 1,5u, 1 x per week, tijdens 

de schooluren
• Verkeersvrij terrein -> rustige straten -> 

drukkere verkeersomgeving
• fietsexamenroute
• fietsrapport

• Alle okan-leerlingen
• thema verkeer /fiets/ wegcode in de klas
• aangepast lespakket 
• Fietsen in groep tijdens de sportlessen

• Fietsen tijdens andere activiteiten



Aanpak 8 fietslessen 7

• Fietsleerproces cfr. fietslessen voor 
volwassenen

• Spelelementen, veel afwisseling, veel 
actie

• Taalbarrière -> visueel werken, heel 
praktisch, veel herhaling

• Werken in kleine groepjes:
• op terrein: 1 begeleider per 4 

leerlingen
• op straat: 1 begeleider per 2 

leerlingen

• 1 trekker/fietsdocent samen met 
vrijwilligers, stagiaires, okan-
leerkrachten 



Resultaten schooljaar 2019-2020 Leuvense scholen 8

Resultaten van de fietslessen aan 47 okan-leerlingen in Leuven 
- 3 okanscholen, 3 locaties
- Aanbod 7 fietslessen waaronder 1 lesuur theorie wegcode

Na 1ste les was 40% op de 
trappers, de laatste na 7 
lessen.



Concreet aan de slag... 9

Voorbereiding najaar-winter

• Planning Fietsschool & 3 Leuvense 
OKAN-scholen

• Afstemming lesroosters, stages, 
vastleggen locaties fietslessen

• Logistiek en materiaal: Lesfietsen 
(verschillende maten), hesjes, helmen, 
didactisch materiaal

• Stallingsruimte fietsen

• Oproep vrijwilligers, stagiaires

• Oproep voor tweedehands fietsen



Concreet aan de slag... 10

Uitvoering voorjaar

Feb-ma-april:
• 8 fietslessen
• Thema verkeer/fietsen/wegcode 

in de klas (iedereen)
• Basis fietsonderhoud/-herstel in 

module techniek (iedereen)

Mei-juni:
• Nazorg - buddywerking
• Fietsen tijdens de sportlessen
• Fietsen tijdens uitstappen
• Toewerken naar fietsbezit



Nog grote uitdagingen / plannen 11

Blijven fietsen
• Nazorg op school én buiten de school

• Opstarten Buddywerking (Buddy project LOS afdeling HHK)

• Fietsen op school (aankoop 10 schoolfietsen bij HHK via Dr. Mobi subsidies)

Fietsbezit
• Geen evidentie (geen fietscultuur, financieel, stallingsprobleem)

• Onderzoek bij Leuvense basisscholen: 11% van de kinderen heeft geen fiets

• Integraal werken
• Ouders/broers/zussen betrekken bij de fietslessen (-> familiedag, fietsfeest)
• Buurtgericht werken (fietsherstel, fietsenstalling, fietsuitleen)
• Breder verhaal wegwerken fietsarmoede bij nieuwkomers (zoektocht naar 

een stadsbrede aanpak)
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Dankjewel!
Vragen?

An.buccauw@hhscholen.be
(coördinator OKAN, Heilig Hart Instituut)

Ilse.vleugels@mobiel21.be (lesgever fietsschool Leuven)
www.defietsschool.be

mailto:An.buccauw@hhscholen.be
mailto:Ilse.vleugels@mobiel21.be
http://www.defietsschool.be




VSV AANBOD (BASIS EN SO)

• 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
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