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Methodologie

Inleiding

Inleiding
Elke dag verplaatsen zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 250.000 leerlingen naar school.
Binnen het gewest gebeurt bijna 40% van al deze verplaatsingen met de wagen. Nochtans is de afstand tussen de woonplaats en de school vaak kort en zijn de eerste kilometers het meest vervuilend.
Het is de hoogste tijd om het individuele autogebruik te rationaliseren en om kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten bewust te maken van de bestaande mobiliteitsproblemen en er, meer in het
algemeen, voor te zorgen dat we allemaal meer oog krijgen voor het milieu.
Zich veilig leren verplaatsen en voor het meest geschikte vervoermiddel kiezen in functie van het traject, is
cruciaal voor de ontwikkeling van de autonomie van onze kinderen en versterkt hun sociale functie.

Definitie
Om het woon-schoolverkeer in een context van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid te kaderen, zet het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de scholen aan om een eigen Schoolvervoerplan uit te werken, o.m. met
concrete hulp.
Een Schoolvervoerplan (SVP) bestaat uit de studie, uitvoering en evaluatie van maatregelen die een
duurzaam beheer van de verplaatsingen naar school bevorderen.

Doelstelling
De school verbindt zich ertoe om een aantal concrete acties op het vlak van informatie, sensibilisering en organisatie van de verplaatsingen op te zetten om:
•

de aandacht van de leerlingen te vestigen op mobiliteit, verkeersveiligheid en het milieu;

•

de veiligheid en de levenskwaliteit op weg naar en in de buurt van de school te verbeteren;

•

bestaande gewoontes te veranderen om het individuele autogebruik te rationaliseren en het aantal auto’s
in de buurt van de school te beperken ten voordele van andere verplaatsingwijzen.

Dit methodologisch dossier licht de verschillende stappen van deze aanpak toe. Het duidelijke en
gestructureerde project wordt ondersteund door het Gewest, de gemeenten, de MIVB, het departement communicatie en sensibilisering van het BIVV en de vzw’s GREEN en COREN. Het creëert een transversale dynamiek in en tussen de deelnemende scholen.
Op de volgende pagina’s maakt u kennis met enkele hulpmiddelen zoals de praktische infofiches in het
tweede deel van deze map.

Stappen
Het eerste jaar van de invoering van een Schoolvervoerplan telt vier belangrijke stappen.
Het proces is echter flexibel en biedt scholen de kans om het plan aan hun eigen werkwijze aan te
passen.
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Het gaat bovendien om een continu proces, een benadering op lange termijn, zoals dat ook voor afvalsortering geldt. Het project is dus zeker niet afgelopen aan het einde van het schooljaar. Het is net de
bedoeling dat de school de lessen die ze trok en haar mobiliteitsbeheer opneemt in haar schoolproject.
De verschillende stappen structureren de invoering van uw Schoolvervoerplan en worden verderop in deze
map nader toegelicht.
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Samenstelling van de werkgroep

Stap 1

Stap 1: Samenstelling van de werkgroep
Bij een Schoolvervoerplan (SVP) zijn zowel de ouders en de leerlingen als de leerkrachten en de schooldirectie betrokken.
Om de opvolging en de duurzaamheid van het project te garanderen, is het belangrijk dat elke school een
werkgroep samenstelt die nadenkt over het SVP, erover communiceert en het uitvoert. De vzw’s COREN en
GREEN begeleiden, adviseren en ondersteunen de werkgroep het eerste jaar bij de concrete uitwerking van
de verschillende stappen van het SVP.

Doelstelling
Aangezien dit project alle actoren van de school aangaat, is het van groot belang ze allemaal te betrekken
bij het overleg- en inspraakproces. Om het succes en de duurzaamheid van het SVP te garanderen, is het
cruciaal dat het project gedragen en gecoördineerd wordt door een kern van personen binnen de onderwijsinstelling die openstaan voor de mobiliteitsproblematiek.
De werkgroep is de motor van het SVP: hij verricht het denkwerk en neemt de beslissingen.

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep bestaat idealiter uit de verschillende actoren van de school: de directie, de leerkrachten, de
ouders en leerlingen.
De samenstelling kan eventueel variëren en aangepast worden aan de specifieke situatie van elke school. De
bedoeling is te komen tot een probaat middel dat het project vooruit helpt en concreet gestalte geeft. Er kan
ook een beroep gedaan worden op externe partners, zoals de gemeente, de mobiliteitsambtenaar, de politie…

Uitvoering
Men kan de leden van de werkgroep op verschillende manieren aantrekken:
Leerkrachten:
Om de belangstelling van de leerkrachten te wekken om deel te nemen aan de werkgroep en/of in bepaalde
lessen (aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, wetenschappen…) dieper in te gaan op dit thema, kan overlegd worden met het hele lerarenkorps. In andere gevallen wordt het SVP gecoördineerd door de directie en/
of enkele leerkrachten, die de informatie en beslissingen doorgeven aan hun collega’s.
Sommige scholen werken met een voortrekkersklas, die het project opstart en geleidelijk andere klassen aanspoort en de werkgroep helpt bij de uitvoering van de acties.
Ouders:
Om de ouders aan te sporen om deel te nemen aan de werkgroep, is het noodzakelijk hen te informeren (bericht
in de agenda, affiche…), met hen te overleggen (oudervergaderingen, oudervereniging, participatieraad, inrichtende macht of via enquêtes, peilingen…) en hen te betrekken bij het project (werkgroep, projectcoördinatie,
leerlingenbegeleiding ’s morgens...).
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Stap 2

Stap 2: Analyse van de situatie (diagnose)
Voor het Schoolvervoerplan geconcretiseerd kan worden met acties, is het belangrijk om de bestaande situatie
van de school te kennen. Daarom analyseert de werkgroep eerst en vooral de bereikbaarheid van de school,
het verplaatsingsgedrag van de leerlingen, de routes… Om dat te doen heeft ze een aantal hulpmiddelen ter
beschikking die hieronder voorgesteld worden.

De diagnose geeft inzicht in:
•

de woonplaats van de leerlingen en het onderwijzend personeel;

•

de manier waarop ze naar school komen;

•

de bereikbaarheid van de school te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto;

•

de bestaande acties en initiatieven over mobiliteit en verkeersveiligheid;

•

de knelpunten die de verschillende weggebruikers ondervinden op weg naar en in de buurt van de school.

Doelstellingen
De diagnose leidt tot het ‘mobiliteitsprofiel’ van de school en is noodzakelijk om:
•

het actieplan op te stellen, aangepast aan de specifieke behoeften van de school (stap 3);

•

de bereikbaarheidsfiche van de school op te stellen;

•

de informatie bekend te maken bij en een dialoog op te starten met de verschillende partners, zoals de
ouders, de leerlingen, de gemeente, de politie en het Gewest;

•

de efficiëntie van de uitgevoerde acties te evalueren en het Schoolvervoerplan bij te sturen indien nodig.

Beschikbare hulpmiddelen
Volgende middelen zijn beschikbaar om de diagnose op te stellen:
•

de mobiliteitsenquête voor leerlingen of ouders;

•

de woonplaatsenkaart;

•

de bereikbaarheidsfiche.

In de infofiches is een voorbeeld van deze documenten opgenomen.

Uitvoering
De diagnose bevat volgende elementen:

1. Algemene inlichtingen
In de rubriek ‘Algemene inlichtingen’ staan de contactgegevens van de school, de werkgroep, de
inrichtende macht en de externe betrokkenen.
Deze gegevens worden tijdens het project geactualiseerd en vormen de basis voor de noodzakelijke
contacten om het SVP uit te voeren en te verankeren. Daarnaast geeft dit deel de kenmerken van de school: aantal
leerlingen en leerkrachten, uurroosters, organisatie van de opvang, herkomst van de leerlingen…
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Stap 2: Analyse van de situatie (diagnose)
De woonplaatsenkaart wordt gemaakt op basis van het (anonieme) adressenbestand van de leerlingen. Deze kaart is een visueel hulpmiddel om in functie van de school coherente acties te kiezen, zoals
begeleide rijen te voet of met de fiets, carpooling...

2. Bereikbaarheid van de school
De werkgroep verzamelt alle gegevens over de bereikbaarheid van de school te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, de wagen of, indien georganiseerd, de schoolbus. Deze informatie wordt ingevoegd in het bestaande stramien van de bereikbaarheidsfiche.
Voor elke verplaatsingswijze worden de schoolingang(en), de beschikbare parkeerplaatsen en de bestaande
acties opgesomd.
De diagnose maakt het ook mogelijk de knelpunten op de weg naar school in kaart te brengen. Ze neemt daarbij zowel de knelpunten in de schoolomgeving, als die op de weg van en naar school op. Veel ongevallen
met kinderen gebeuren immers op weg naar school of in hun vertrouwde omgeving.
De knelpunten (chaos voor de schoolpoort en in de schoolomgeving, snelheid van de auto’s, ontbreken van fietsinfrastructuur...) kunnen het gebruik van sommige vervoermiddelen belemmeren. Het is dus
noodzakelijk om er rekening mee te houden.
De werkgroep gaat bij de gemeente na welke aanpassingen in de buurt van de school recent uitgevoerd werden of nog gepland worden, om zo beter te kunnen overleggen met de betrokken diensten.

3. Verplaatsingsgedrag
Het verplaatsingsgedrag van de leerlingen en het onderwijzend personeel analyseren, is een essentieel onderdeel van de diagnose. Daarvoor bestaan twee instrumenten:
•

de klassikale enquête is één van de belangrijkste stappen van het Schoolvervoerplan. Ze verschaft niet
alleen de nodige informatie, maar maakt het ook mogelijk om leerlingen en leerkrachten te informeren
over het project en een dialoog aan te gaan. De klastitularis of een voortrekkersklas neemt de enquête af
in de klas. Antwoorden met handopsteking kunnen volstaan. De verplaatsingsgegevens dienen als basis
om acties te organiseren en nadien te evalueren. De informatie wordt bekend gemaakt bij de ouders, de
leerlingen en de leerkrachten.

•

de enquête voor leerlingen of ouders is niet verplicht, maar wel aangewezen en kan aangepast worden
aan de specifieke noden van de school. De werkgroep moet de resultaten van deze enquête nauwkeurig
verwerken en bestuderen. Deze enquête biedt extra informatie over de woon-schoolafstand, de mogelijke
alternatieven, de bestaande problemen… Ze verfijnt dus de diagnose met meer precieze gegevens. Met
deze enquêtes kan de werkgroep polsen naar het draagvlak voor bestaande en nieuwe maatregelen.
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Stap 2: Analyse van de situatie (diagnose)
4. Reeds gerealiseerde acties
Naast de verkeersveiligheids- en mobiliteitseducatie (eindtermen) organiseert de school vaak enkele - veelal
losstaande - initiatieven rond verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit.
In dit deel van de diagnose worden alle reeds gerealiseerde acties opgesomd en geordend in vier luiken:
•

communicatie en informatie;

•

sensibilisering en educatie;

•

organisatie van de verplaatsingen;

•

verbetering van de infrastructuur.

Het Schoolvervoerplan kan die acties evalueren en de bestaande dynamiek gebruiken om nieuwe
initiatieven te formuleren.
5. Besluit
De diagnose is noodzakelijk voor de opmaak van het actieplan. Ze helpt de werkgroep de juiste acties te
kiezen, aangepast aan de situatie en het publiek van de school. De conclusie van de diagnose brengt de
belangrijkste inzichten met elkaar in verband. De werkgroep kan zich hiervoor baseren op volgende vragen:
•

Welk verband bestaat er tussen de woon-schoolafstand en de manier waarop leerlingen en leerkrachten naar school komen?

•

Tonen ouders, leerlingen en leerkrachten belangstelling voor een bepaalde actie (fietspooling,
carpooling…)?

•

Is de school goed bereikbaar voor alle verplaatsingswijzen?

•

Welke zijn de belangrijkste knelpunten in de buurt van en op weg naar school?

•

Hoe kunnen we de leerlingen en de ouders beter bewustmaken van andere vervoermiddelen?
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Stap 3

Stap 3: Actieplan
In het actieplan voorziet de werkgroep acties om het Schoolvervoerplan te realiseren. Het actieplan is een
uitgeschreven basis die essentieel is om acties succesvol te organiseren. Het vormt de schakel tussen het
stellen van de diagnose en de uiteindelijke realisatie van de acties uit het Schoolvervoerplan.
Na de analyse van de bereikbaarheid van de school en de verplaatsingen van en naar school in de
diagnose, denkt de werkgroep na over de doelstellingen die hij wil realiseren met het Schoolvervoerplan en
hoe hij die wil bereiken. Deze doelstellingen worden dan vertaald in concrete acties (wie, wanneer, hoe?).

Doelstellingen
Het actieplan is een werkdocument dat dient:
•

om acties te plannen, te realiseren en een formeel karakter te geven;

•

om de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te krijgen;

•

om acties op te volgen en te evalueren.

Het actieplan omschrijft nauwkeurig welke acties de school tijdens het schooljaar zal ondernemen, met een
gedetailleerde planning. Het geeft ook aan wie waarvoor verantwoordelijk is en welke middelen nodig zijn om
de acties te kunnen realiseren. Het verduidelijkt ook welke acties prioritair zijn.
De school bezorgt elk jaar haar ondertekend actieplan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitvoering
In het actieplan worden maatregelen uitgewerkt in vier opeenvolgende luiken:
•

het luik communicatie en informatie, waarin de school de ouders, de leerlingen, de gemeente en alle
andere actoren die bij het project betrokken zijn, informeert en ermee communiceert;

•

het luik sensibilisering en educatie, waarin de school ouders en leerlingen ertoe aanzet om in hun gedrag rekening te houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit en om daarvoor de nodige vaardigheden aan te leren;

•

het luik organisatie van de verplaatsingen, waarin de school ouders en leerlingen alternatieven voor de
wagen aanreikt;

•

het luik infrastructuur, waarin knelpunten in de schoolomgeving aangepakt worden.

Deze vier luiken worden uitvoerig beschreven in de infofiches als bijlage. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kan scholen ondersteunen bij de realisatie van bepaalde acties.
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Actieplan

Schoolvervoerplannen: Actieplan

Voorgestelde acties

Verantwoordelijke
(contactgegevens)

Realisatietermijn

Gevraagde steun

Communicatie en informatie
Infobord mobiliteit

Leerlingen 5de leerjaar

Eerste week van elke
maand

Infobord

Bereikbaarheidsfiche

Directie

Meegegeven bij de
inschrijving van de
leerlingen

250 kleurenkopieën

Schoolkrant: een halve pagina
om de ouders te informeren
over de geplande acties en
eventuele wijzigingen aan het
MIVB-net

Mr. V.
(leerkracht 6de leerjaar)

4 edities per jaar

/

Infovergadering over
mobiliteit met de ouders

Voorzitter oudercomité:
mr. Jansen
02/123.00.00

Jaarlijks, tijdens de
Week van Vervoering

/

Sensibilisering en educatie
Schoolproject: Week van
Vervoering (16  22 sept.)

Leerkrachten en
oudercomité

5de leerjaar: Fietsbrevet

Leerkracht LO
Leerkracht 5de leerjaar
Oudercomité

Jaarlijks

Steun van Pro
Velo

6de leerjaar: fietsuitstap

Leerkracht LO
Leerkracht 6de leerjaar

Jaarlijks, in mei

/

4de leerjaar: kaartlezen op
basis van de woonplaatsenkaart

In het kader van de
lessen aardrijkskunde

Jaarlijks

15 grote kopieën

3de kleuterklas: 3 dagen fietsen met driewielers

Kleuterleid(st)ers

Budget aanvragen via de
projectoproep

3 driewielers

Organisatie van de verplaatsingen
Begeleide rij vanaf plein X.
Begeleiding door ouders.

Info en inschrijvingen bij
mevr. Y.
0444/11.11.11

Start na Pasen

40 fluohesjes
1 C3verkeersbord

Fietsrij vanaf het
Gemeenteplein
Begeleiding: ouders
(beurtrol)

Info en inschrijvingen bij
mr. D., 02/123.00.00
d@mail.com

Start na Pasen

Steun van Pro
Velo

Carpooldatabank

Oudercomité: mr. X,
informaticus

Voor het begin van
het schooljaar

/

Verbetering van de infrastructuur
Voor de schoolpoort wordt te snel gereden. De gemeente voorstellen om een verkeersdrempel te
leggen aan het zebrapad.
Bus 01 rijdt onvoldoende. Aan de MIVB signaleren dat deze lijn slecht werkt.
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Stap 4: Evaluatie
Na de diagnose, de opmaak en de uitvoering van het actieplan, is de evaluatie de volgende stap.
Om te garanderen dat de maatregelen van de school voortdurend verbeterd worden, is het belangrijk stil te
staan bij en na te denken over de resultaten van één werkjaar en over de efficiëntie van de acties in vergelijking met de doelstellingen.
Hoe kunnen we succesvolle acties bestendigen? Welke conclusies kunnen we trekken uit acties die minder
efficiënt of nuttig bleken? Het is belangrijk om het actieplan aan te passen door de maatregelen voor het volgende jaar vast te leggen op basis van de evaluatie.

Doelstellingen
De evaluatie van het Schoolvervoerplan heeft als doel afstand te nemen van het project, een antwoord te
bieden op een aantal concrete vragen en er lessen uit te trekken om de acties, de planning en de toekomstige
beslissingen te verbeteren.
Tot slot analyseert de evaluatie de efficiëntie en relevantie van de maatregelen en onderzoekt ze hun impact
op het gedrag van de doelgroep.

Uitvoering
De evaluatie gebeurt op het einde van het schooljaar of voor het project hervat wordt, in het begin van het
volgende schooljaar. De werkgroep komt hiervoor samen en beantwoordt de volgende vragen:
•

Was het gemakkelijk om de werkgroep samen te stellen? Werkt de werkgroep efficiënt en neemt iedereen
zijn rol goed op? Wordt er voldoende vergaderd?

•

Was er genoeg respons op de enquêtes voor de diagnose? Werden er concrete resultaten behaald?
Konden met de resultaten duidelijke doelstellingen en maatregelen bepaald worden?

•

Werd het actieplan nageleefd? Werden alle voorziene acties gerealiseerd? Waarom wel/niet?

•

Werd er voldoende en efficiënt gecommuniceerd met de betrokken actoren (ouders, leerkrachten, leerlingen…)?

•

Hebben de verschillende betrokken actoren zich bij het project aangesloten?

•

Hebben de acties hun vooropgestelde doel bereikt?

•

Waren er voldoende middelen (materieel en/of financieel) beschikbaar om de acties concreet uit te werken?

•

Leidde het project tot reflectie over het thema?

•

Leidde het project tot gedragsverandering?

•

Welke toekomstige projecten voorziet de werkgroep?

Om deze vragen objectief te kunnen beantwoorden, kunt u ook steeds actoren bevragen (peiling/enquête bij
ouders, leerlingen…). We bevelen trouwens ten stelligste aan om de enquêtes uit de diagnose om de drie jaar
te herhalen om de gedragswijzigingen juist te kunnen evalueren.
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Dankwoord
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedankt de vzw’s GREEN en COREN
voor hun deelname aan het project ‘Schoolvervoerplannen’.
Dit document kon slechts gerealiseerd worden dankzij hun medewerking.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedankt eveneens het BIVV, de VSGB en de MIVB
voor hun raad en steun.
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Luik 1:

Communicatie

en informatie

1er vo

Om de acties van het Schoolvervoerplan te doen slagen, is een efficiënte communicatieen informatiestrategie noodzakelijk. Transparante communicatie geeft een duidelijk
inzicht in de doelstellingen van het Schoolvervoerplan en in de acties die daarvoor op
touw gezet worden. Dat stimuleert iedereen tot nadenken en participatie.
Dit luik is dus enerzijds bedoeld om alle interne en externe actoren die betrokken zijn
bij het Schoolvervoerplan te informeren en anderzijds om alle nodige informatie te verstrekken zodat iedereen op basis daarvan kan kiezen voor een verplaatsingswijze die
aangepast is aan zijn of haar situatie.
Een school kan op verschillende manieren communiceren, afhankelijk van haar
doelgroep en de middelen waarover ze beschikt. Sommige scholen delen liefst alles
schriftelijk of elektronisch mee, andere verkiezen mondelinge communicatie.
Ideaal is verschillende communicatiemiddelen te combineren zodat alle doelgroepen de informatie krijgen en begrijpen.

Infofiche 1:

Infobord
Communicatie en informatie

Communicatie is een sleutelelement om een Schoolvervoerplan op te starten. De verscheidenheid van de gebruikte
kanalen is belangrijk voor de slaagkansen.
Een infobord is een eenvoudig middel om informatie over mobiliteit en de bereikbaarheid van de school te verspreiden. Het bord moet opgesteld worden zodat het zichtbaar is voor zowel de leerlingen, de ouders en de leerkrachten
als voor de buurtbewoners.

Definitie
Een infobord is een bord waarop informatie kan verspreid worden.

Doelgroep
•

Ouders, leerlingen, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij de mobiliteit of de bereikbaarheid van
de school.

Partners
Het Gewest bezorgt elke school die dit in het kader van haar Schoolvervoerplan aanvraagt, een infobord 'mobiliteit'
dat beschermd is met een venster en een slot. Het bevindt zich aan de ingang van de school. Vanaf de ontvangst
wordt het bord eigendom van de school.

Organisatie: stappen
Voor een doeltreffend gebruik:
•
•
•
•

Zoek een plaats die goed zichtbaar is, bijvoorbeeld waar de ouders hun kinderen opwachten of waar de leerlingen langslopen.
Duid een verantwoordelijke aan die de sleutels bezit.
Werk de informatie regelmatig bij (liefst een keer per maand), zodat het de aandacht blijft trekken.
Laat de leerlingen meewerken aan deze activiteit. Zo kunt u samen met hen nadenken over belangrijke informatie over mobiliteit en verkeersveiligheid.

Heel wat informatie kan worden opgenomen:
•
•
•
•
•

Bereikbaarheidsfiche van de school.
Belangrijkste elementen uit de diagnose.
Oproep tot deelname (werkgroep, begeleide rijen...).
Foto’s van een evenement.
Verkeersveiligheidscampagne.

Actoren
•

Leerkrachten.

•

Leerlingen.

•

Werkgroep (ouders, directie, leerkrachten).

•

Schoolpersoneel (opvoeder, conciërge…).

1.1

Onderhoud:
•
•

Stof, vingerafdrukken... kunnen verwijderd worden met een zacht reinigingsproduct.
Bij graffiti moet het reinigingsproduct geval per geval bekeken worden, in functie van het product waarmee de
graffiti aangebracht werd (verf op waterbasis, onuitwisbaar product...). Het gebruik van aceton is echter af te
raden omdat dit het venster in polycarbonaat beschadigt. Eventuele krassen op het venster kunnen niet verwijderd worden.

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Plaats het infobord ergens waar het goed
zichtbaar is en waar de ouders hun kinderen
opwachten.

•

•

Vervang de informatie regelmatig (minimum 1
keer per trimester).

Het infobord ‘mobiliteit’ is €600 waard (plaatsing en levering inbegrepen) en wordt door
het Gewest geschonken aan scholen met een
Schoolvervoerplan. De school draagt alleen
de onderhoudskosten.

•

Gebruik geen aceton om het venster van het
infobord schoon te maken.

•

Onderhoudsproducten.

•

Affiches en communicatiemateriaal.

Infofiche 2:

Website

en blog
Communicatie en informatie

Via internet kan een groot aantal mensen bereikt worden met recente informatie. De school kan via haar
eigen website informatie over haar Schoolvervoerplan verspreiden of een blog over mobiliteit aanmaken.
Door websites en blogs regelmatig te actualiseren kunnen ze gebruikt worden om vluchtige informatie te verspreiden, zoals het carpoolaanbod, en om links te leggen naar andere actoren die actief zijn op vlak van mobiliteit.

Definitie
De website is het bekendste middel om informatie te verspreiden. Scholen die al een eigen website
hebben, kunnen er een pagina over 'Mobiliteit' aan toevoegen en daarop bijvoorbeeld de bereikbaarheidsfiche
tonen en het laatste nieuws over het Schoolvervoerplan publiceren.
Blogs zijn 'vereenvoudigde' websites. Ze maken het mogelijk om ideeën uit te wisselen of opmerkingen te formuleren. Dankzij hun gebruiksgemak zijn ze zeer toegankelijk. Het is mogelijk om in het kader van de lessen met de leerlingen een blog aan te maken. Tegelijk is het de ideale gelegenheid om het thema 'mobiliteit' in de klas aan te kaarten.

Doelgroep
•

Ouders, leerlingen, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij de mobiliteit of de bereikbaarheid van
de school.

Partners
Website
De Vlaamse Gemeenschapscommissie host gratis de websites van haar scholen. De voorbehouden ruimte
bedraagt 75 MB.
www.vgc.be/Onderwijs/Initiatieven/uitstraling+van+Brussels+Nederlandstalig+onderwijs/contacts.htm
Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) host op het Iris-net, gratis de websites van de
scholen die deelnemen aan het Multimediaplan (informatiseringsplan om de scholen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te voorzien van informaticamateriaal en een internetverbinding). Het volume van de website mag niet meer
bedragen dan 20 MB. www.cirbcibg.irisnet.be
Ook de Franse Gemeenschap host gratis de websites van haar scholen. De voorbehouden ruimte bedraagt 20
MB. www.cybercommunaute.cfwb.be. De Franse Gemeenschap heeft ook een dossier voor scholen over het aanmaken van websites en blogs. Dit dossier is beschikbaar op de website www.enseignement.be
Sommige gemeenten hosten de websites van hun gemeentescholen. De meeste internetproviders bieden hun
abonnees een ruimte aan waar ze een website kunnen onderbrengen. De school moet informatie inwinnen bij haar
provider. Er bestaan ook betalende providers. De keuze gebeurt op basis van de technische criteria (aangeboden
diensten, beschikbaar volume, enz.). Ouderverenigingen hebben soms hun eigen website.

Actoren
•

Websitebeheerder.

•

Leerkrachten of ouders van de leerlingen.

•

Leerlingen.

•

Informaticus (binnen of buiten de school).

•

Informatica-leerkracht.

1.2

Blog
Op heel wat websites kan gratis en eenvoudig een blog aangemaakt worden. Als tegenprestatie voegen deze sites
reclame en commerciële links toe. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:
• Bloggen (www.bloggen.be).
• Blogger (www.blogger.com), provider van blogs van Google. Reclamevrij.
• Skyblog (www.skyrock.com/blog) host tal van blogs, zeer populair bij jongeren.
• Overblog (www.over-blog.com).
• Center Blog (www.centerblog.net), alleen in het Frans.
• Unblog (unblog.fr), alleen in het Frans.
Blogs kunnen ook gehost worden op betaalsites. De kosten zijn echter beperkt (ongeveer €5 per jaar). Aanmaak en
beheer gebeuren vaak met behulp van een softwarepakket dat specifieke kennis vereist.

Organisatie: stappen
•
•

Duid een verantwoordelijke aan (informaticaleerkracht, ouder, informaticus...).
Bepaal de inhoud (bereikbaarheidsfiche, mobiliteitsnieuws, artikels door leerlingen of ouders, links naar de
openbaar vervoermaatschappijen, diagnose van het SVP, informatie over carpooling...).

Website
•

Als de school nog geen website heeft, moet ze een provider kiezen en een oplossing zoeken om de website
aan te maken.
Als er wel al een schoolwebsite bestaat, kan de webmaster de mobiliteitsinformatie online zetten.
Een zichtbare ‘Mobiliteitspagina’ aanmaken.
De informatie regelmatig bijwerken.

•
•
•

Blog
•
•
•

Een provider kiezen.
De auteurs, de frequentie van de artikels en de timing bepalen.
Regelmatig nieuwe informatie of artikels toevoegen.

Meer weten?
De Gemeenteschool ‘Sept Bonniers’ in Vorst heeft in 2008 twee blogs aangemaakt: blog van de leerlingen (niet
meer beschikbaar) en mobilite07bonniers.unblog.fr, Zeven Bunderslaan 210, 1190 Vorst, 02/343.55.53
Het ‘Centre scolaire du Sacré-Coeur de Lindthout’ heeft een mobiliteitspagina op haar site
Avenue des 2 Tilleuls 8, 1200 Sint-Lambrechts Woluwe, www.lindthout.eu/fondamental

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Websites en blogs zijn online beschikbaar via
een webhoster. Indien de school niet over een
eigen server beschikt, moet ze een beroep
doen op externe diensten. Er bestaan tal van
oplossingen, zowel betalend als gratis.

•

•

De toegang tot de informatie kan beperkt
worden tot een groep mensen, bijvoorbeeld
met behulp van een wachtwoord.

•
•

De school moet ten minste één computer
bezitten voor het beheer van de website of
blog, behalve wanneer een ouder of een
(groep) leerling(en) instaat voor het beheer.
Wanneer de school met de leerlingen wil
werken, is een informaticalokaal nodig.
De kosten van de provider zijn zeer beperkt
(€5 per jaar voor een blog) tot onbestaande.
Een externe consultant is duur. Het is beter
om een bekwaam persoon te vinden binnen de
school.

Infofiche 3:

Woonplaatsenkaart

van de leerlingen
Communicatie en informatie

Het mobiliteitsprofiel van een school hangt grotendeels af van de ruimtelijke spreiding van haar publiek.  Het individuele verplaatsingsgedrag van de leerlingen wordt immers deels bepaald door de af te leggen afstand en het
bestaande openbaar vervoeraanbod. Om scholen de mogelijkheid te bieden deze ruimtelijke spreiding in kaart
te brengen, wordt hen een kaart met de woonplaats van hun leerlingen aangeboden. Deze kaart is naast een
diagnose-instrument ook een communicatie- en leermiddel en een instrument om de verplaatsingen te organiseren.

Definitie
De woonplaatsenkaart is een kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarop de woonplaats van alle leerlingen van een school of afdeling binnen het Gewest, aangeduid wordt met punten. Deze kaart wordt gemaakt op
basis van de adressenlijst van de leerlingen die de school op informaticadrager bezorgt.

Doelgroep
•
•
•

Het hele schoolpubliek, als diagnose-instrument en communicatiemiddel.
De leerlingen, als leermiddel.
De werkgroep, als hulpmiddel om de verplaatsingen te organiseren.  

Partners
Mobiel Brussel staat in voor de verwerking van de lijsten en de aanmaak van de kaarten.

Organisatie: stappen
•

De school levert de leerlingenlijst op informaticadrager (type rekenblad MS Office Excel). De software die de
meeste scholen gebruiken, is voorzien van een exportfunctie waarmee dit type bestand aangemaakt kan worden. Indien u de toepassing niet beheerst, kan de vzw die u begeleidt u helpen. De lijst moet absoluut volgende
gegevens bevatten: het exacte adres van elke leerling, d.w.z. de straatnaam, het huisnummer, de gemeente en
de postcode.  De naam van de leerlingen is facultatief.  Ideaal gezien bezorgt de school de lijst bij het begin van
het schooljaar, na het afsluiten van de inschrijvingen, zodat de lijst volledig en zeer recent is.

•

Mobiel Brussel staat in voor de technische realisatie van de kaart. Eerst wordt de adressenlijst ingevoerd in
een programma dat de adressen vergelijkt met een referentielijst met alle straatnamen en de geografische
coördinaten van de woonplaats verstrekt. Gezien de referentielijst momenteel alleen bestaat voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, worden alleen de leerlingen die in Brussel wonen op de kaart weergegeven. Nadien
worden de geografische coördinaten opgenomen in het cartografisch pakket Geografisch Informatiesysteem
(GIS). Tot slot wordt de kaart op verschillende schalen aan de school bezorgd.

Actoren
•

Schooldirecties en -secretariaten.

1.3

•

Zodra de kaart aangemaakt is, beschikt de school over verschillende mogelijkheden om ze te gebruiken.
 De kaart is in de eerste plaats een diagnose-instrument dat interessante inlichtingen verschaft over het
profiel van de school. Het is een hulpmiddel om het te verwachten verplaatsingsgedrag van de leerlingen in te
schatten en om de enquêteresultaten beter te begrijpen. De kaart maakt dus integraal deel uit van het diagnoseverslag van de werkgroep.
 Door haar uitzicht is de kaart ook een goed communicatiemiddel voor het schoolpubliek: opgehangen in het
infobord bijvoorbeeld, trekt ze de aandacht en wekt ze nieuwsgierigheid op.
 Ze is ook een leermiddel dat gemakkelijk gebruikt kan worden in de lessen, vooral bij aardrijkskunde: hoe
kan de geografische spreiding van de woonplaatsen van de leerlingen verklaard worden? En de verplaatsingswijze? Waarom trekt een school eerder één bepaald publiek aan dan een ander? Welke parallellen bestaan
er tussen de openbaar vervoernetten, het lesaanbod van de school, de grote verschillen binnen het Brussels
Gewest?
 Tot slot is de kaart een hulpmiddel voor de planning en de uitvoering van acties om de verplaatsingen te
organiseren: de beste reisweg vinden voor een groep voetgangers of fietsers, carpooling organiseren...

De kaart kan aangepast worden in functie van de context waarin ze gebruikt wordt (schaalverandering, toevoeging
van gegevens, referenties over de leerlingen...).

Meer weten?
In de school Les Tamaris hebben de klassen van het 5de en het 6de leerjaar, aan de hand van de woonplaatsenkaart, het beste traject tussen de metro en de school via de woonplaats van de leerlingen bestudeerd.
Condorlaan 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, 02/412.12.30.
School Saint-Henri heeft de woonplaatsenkaart gebruikt om geleide rijen en carpoolen te organiseren.
Kerselarenlaan 239, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, 02/770.14.40.

•

•

Opmerkingen

Kostprijs en materiaal

•

•

Het maken van de kaart kost de school
niets.

•

Om het maken van de kaart mogelijk te
maken, moet de school de leerlingenlijst ter
beschikking stellen op informaticadrager,
dus over een computer en een geïnformatiseerd beheer van de leerlingengegevens
beschikken.

Naast het nut om de situatie van de school
te analyseren, kan de kaart ook gebruikt
worden om uw schoolpubliek te sensibiliseren. Het aanplakken ervan maakt iedereen
duidelijk dat hij niet de enige is in de wijk, die
elke dag naar school gaat.

Infofiche 4:

Bereikbaarheidsfiche
Communicatie en informatie

Om de aandacht van de leerlingen en hun ouders op alternatieve verplaatsingsmiddelen te vestigen, moet er gecommuniceerd worden over de waaier aan bestaande alternatieven.
De bereikbaarheidsfiche is een multimodaal hulpmiddel dat informatie verstrekt over de verschillende manieren om
de school te bereiken en over de mobiliteitsacties die de school zelf organiseert. Als de fiche goed verspreid wordt,
helpt ze iedereen de verplaatsingswijze te vinden, die het beste bij hem of haar past.

Definitie
Een bereikbaarheidsfiche is een aan beide kanten bedrukt document, waarop samengevat  alle beschikbare verplaatsingsmiddelen die iemand nodig heeft om de school te bereiken in kaart worden gebracht.

Doelgroep
•

Ouders, leerlingen, leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij de mobiliteit of bereikbaarheid van de
school.

Partners
Het Gewest schenkt de bereikbaarheidsfiche aan elke school die een Schoolvervoerplan opstelt. De fiche zelf
wordt opgesteld door de MIVB.

Organisatie: stappen
Verzameling van de nodige informatie:
•
•
•

De informatie (ingang, parking, zoenstroken...) op het plan zetten.
De mobiliteitsacties die de school onderneemt (rijen, carpooling, fietsparking...) opsommen.
De leerlingen doen deelnemen aan deze opdracht, waardoor samen met hen nagedacht wordt over belangrijke
informatie over mobiliteit.

Verspreiding van de bereikbaarheidsfiche:
Uithangen in het infobord.
Uitdelen tijdens inschrijvingen.
Publiceren op de website van de school.
Analyse in de klas, samen met de leerlingen.
Bekendmaken via elk ander kanaal dat eigen is aan de school (schoolkrant…).
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Les données représentées sont telles que communiquées par leur propriétaire.
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Parking réservé au Bus scolaire

Rang "Croissant"

Tel : 02 770 14 40
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Actualisering
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de fiche jaarlijks actualiseren. Zo kunnen eventuele nieuwe acties van de
school of alle andere informatie over mobiliteit toegevoegd worden. De MIVB neemt het op zich om het openbaar
vervoernet aan te passen.

Meer weten?
Het Institut Marius Renard heeft de leerlingen van de brugklas gevraagd om de bereikbaarheidsfiche van de
school op te stellen. Hierbij konden verschillende vakken worden opgenomen: specifieke termen Frans, ligging in
de ruimte, ontdekking van het milieu, begrippen over verkeersveiligheid…
Georges Moreaustraat 105, 1070 Anderlecht, 02/521.74.91

A vélo

Les transports en commun
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Paddock

Ecole Primaire
Mater Dei

Parking vélo primaire et maternelle

Réalisation carto
STIB DOT

Entrées piétons / Vélos











 












36





 









 
 







Leuven
Sint-Pieters-Woluwe

jusqu’à l’arrêt Paddock.

556

Leefdaal
Sint-Pieters-Woluwe

36



 








Maleizen

W02 Woluwe

Ces lignes permettent de rejoindre la station de
métro
Stockel.

Huldenberg

W03 Woluwe



555 556

W02 W03 W04

555 556

 



Quelques règles de sécurité :

W02 W03 W04

Porter des vêtements très visibles : l’idéal est de
porter une chasuble fluorescente. Pour être visible, il
faut porter la chasuble au-dessus du cartable.

desservent les communes de Hoeilaart, Overijse,
Leefdaal, Duisburg et Leuven.

Votre itinéraire ?

100

 
120
M
















Votre horaire ?
Un abonnement gratuit ?

ATTENTION AU TRAM :
Le tram est toujours prioritaire,
même sur les piétons !

En voiture ?



36

39

12’

6’

8h

12’

6’

12h

15’

10’

15h

15’

10’

16h

12’

6’

Vous habitez plus loin et conduisez vos enfants en
voiture ?
555

556

W02

W03

W04

Avez-vous envisagé le covoiturage ?
Un peu d'organisation en terme d'horaire permet
d'éviter des trajets inutiles.

Arrivée 07:54 08:05 08:10 08:13 08:17
Départ (mercredi) 12:20 12:20 12:10 12:10 12:10
Départ 16:15 16:15 16:00 16:00

Quelques règles à respecter pour garantir la sécurité
des enfants et rendre agréable la circulation de tous :

-

Ne pas se garer en double file, sur les trottoirs,
devant les garages.







Informations
Jusqu’à 12 ans le transport public est gratuit. Mais attention :
g
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés
d’un adulte pour voyager
sur le réseau de la et sur le réseau de
.

Respecter la limitation de vitesse à 30 km/h devant
l’école et avenue de l'Aviation et des Mille-Mètres

Entre 6 et 12 ans, les enfants doivent avoir sur eux l’abonnement “J”.
Vous pouvez vous procurer le bon de commande dans les
ou
ou via le site www.stib.be.
070 23 2000
www.stib.be

Porter un casque.

concernés.

Fréquences (temps d’attente)

7h

Ne pas oublier qu’une sonnette, des catadioptres et
des phares sont obligatoires.

Consultez les sites internet



100m. = 1,5 min. à pied
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A vélo ?
Vous habitez à moins de 5 km de l'école? Vous voulez
accompagner votre enfant à vélo à l'école?
C'est possible en privilégiant les itinéraires cyclables ou
les rues à circulation locale.
La carte vélo de la région bruxelloise est téléchargeable
sur www.velo.irisnet.be, un exemplaire est également
disponible au secrétariat.
Un parking vélo sécurisé est installé depuis peu avenue
des Grands-Prix.

Overijse

W04 Woluwe

Les lignes de bus scolaires :

!
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PADDOCK
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Repérez avec vos enfants le parcours et identifiez les
dangers potentiels

Ou






















59

Portez des vêtements très visibles

jusqu’à l’arrêt Aviateur.

B 36





 

A 15h25, dès que votre enfant est repris, nous prions les
parents de quitter l'enceinte scolaire.
Quelques règles de sécurité :













Vous venez régulièrement à pied à l'école ou vous en
avez envie?

En les empruntant, vous faites un choix judicieux pour l'environnement et pour la
mobilité à Bruxelles.

Prendre le :

PADDOCK








Les transports publics constituent une bonne alternative à la voiture.

555 556

W02 W03 W04


















 





 

 










     




39

.











 

550
 M





 












 






 





 

Prendre le











VANDER
MEERSCHEN

0m

















A pied ?

En transport public ?


Mater Dei
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800m. = 12 min. à pied 

80









Vous avez des idées ou désirez y participer? Contactez la
direction de l'école via le site internet
www.materdeiprimaire.net ou l'Association de Parent via
le site internet www.apmaterdei.be

Tél : 02 771 05 51
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Passage pour piétons / protégé

Avenue des Grands Prix 69
1150 Bruxelles

Lancement d’un « Plan de Déplacements Scolaires ». Un
groupe de travail réfléchit aux actions à mettre en place
pour améliorer la mobilité et la sécurité des élèves mais
aussi pour encourager les modes de transports alternatifs
à la voiture personnelle (comme la marche à pied, le vélo,
les transports en commun ou le co-voiturage).

Parking bus scolaire

Itinéraire cyclable

A pied

Informations générales

Mater Dei

Attention : vous êtes en zone 30

En bus scolaire

Parking vélo secondaire



555 556 W02 W03 W04

Mater Dei

Comment aller à l’école primaire

En voiture

!
(1
!2
(

B 36

Aviation

010 23 53 53
www.infotec.be

070 220 200
www.delijn.be

02 528 28 28
www.sncb.be

Ralentir au niveau des passages pour piétons et
s’arrêter si un enfant montre son intention de
traverser.
Déposer votre enfant côté trottoir et pas côté voirie !

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Let op: verstrek duidelijke, leesbare en
volledige informatie.

•

•

Leef de opgegeven timing na.

De bereikbaarheidsfiche die het Gewest aanbiedt in het kader van de Schoolvervoerplannen heeft een waarde van €776,69.

•

Zolang de school een Schoolvervoerplan heeft,
is een actualisering van de bereikbaarheidsfiche voorzien.

Bijlage 1:

Mobiliteitsenquête - leerlingen van het
kleuter- en basisonderwijs
Communicatie en informatie
Naam van de leerkracht:
Klas:
Aantal leerlingen:
Leeftijd van de leerlingen (gemiddelde of volgens leeftijdscategorieën):

Welk vervoermiddel gebruiken de leerlingen meestal voor de woonschoolverplaatsingen? Elke leerling kan slechts één mogelijkheid kiezen.
Verplaatsingsmiddel		

Aantal leerlingen
heen

Aantal leerlingen
terug

Te voet, alleen
Te voet, begeleid door een volwassene
Te voet, begeleide rij
Met de fiets, alleen
Met de fiets, begeleid door een volwassene
Met de fiets, fietsrij
Met het openbaar vervoer (lijnnummer)
Schoolvervoer
Met de gezinswagen
Carpoolen

Als de leerlingen zouden mogen kiezen, aan welk ander verplaatsingsmiddel dan de
auto zouden ze de voorkeur geven?
Verplaatsingsmiddel		
Te voet, alleen
Te voet, begeleid door een volwassene
Te voet, begeleide rij
Met de fiets, alleen
Met de fiets, begeleid door een volwassene
Met de fiets, fietsrij
Met het openbaar vervoer
Schoolvervoer
Carpoolen

Hoeveel leerlingen bezitten een fiets?

Aantal leerlingen

Suggesties
Hebben de leerlingen ideeën of voorstellen i.v.m. de keuze van hun verplaatsingsmiddel? Willen ze hun mening
kwijt aan de school of de gemeente, zodat hun mobiliteit en veiligheid op weg van en naar de school verbeterd kunnen worden? (Aarzel niet om uw leerlingen hierbij te betrekken).

Vragen voor de leerkracht
Hoe verplaatst u zich om naar de school te komen?
Waar woont u?
Woonplaats:

Bedankt voor uw medewerking

Bijlage 2:

Mobiliteitsenquête -

ouders
Communicatie en informatie

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mail:

Indien u meer dan één kind heeft op deze school moet u slechts één vragenlijst
invullen.
Hoeveel kinderen heeft u op deze school?
•
•

Kleuteronderwijs:
Lager onderwijs:

Hoe groot is de afstand tussen uw woonplaats en de school?
Minder dan 1 kilometer
 Tussen 1 en 5 kilometer

Tussen 5 en 10 kilometer
 Meer dan 10 kilometer





Welk verplaatsingsmiddel gebruikt uw kind meestal voor de woon-schoolverplaatsingen?
Heen (slechts één verplaatsingsmiddel aanduiden)

Terug (slechts één verplaatsingsmiddel aanduiden)

Te voet, alleen

Te voet, alleen

Te voet, begeleid door een volwassene

Te voet, begeleid door een volwassene

Te voet, begeleide rij

Te voet, begeleide rij

Met de fiets, alleen

Met de fiets, alleen

Met de fiets, begeleid door een volwassene

Met de fiets, begeleid door een volwassene

Met de fiets, fietsrij

Met de fiets, fietsrij

Met het openbaar vervoer (lijnnummer)

Met het openbaar vervoer (lijnnummer)

Schoolvervoer

Schoolvervoer

Met de gezinswagen

Met de gezinswagen

Carpoolen

Carpoolen

Hoeveel kinderen begeleidt u gewoonlijk naar school (uw eigen of andere kinderen)?


0



1



2



3



meer

’s Ochtends, nadat ik mijn kind(eren) heb afgezet aan de school, ga ik naar


huis



het werk



andere

’s Avonds, wanneer ik mijn kind(eren) kom halen aan de school, kom ik van


thuis



mijn werk



andere

Vragen voor ouders die hun kinderen meestal met de wagen
naar school brengen

Gebruikt uw kind soms een ander verplaatsingsmiddel voor de woon-schoolverplaatsingen?


Ja



Neen             

Zo ja, vul de tabel in

Heen (slechts één verplaatsingsmiddel aanduiden)

Terug (slechts één verplaatsingsrmiddel aanduiden)

Te voet, alleen

Te voet, alleen

Te voet, begeleid door een volwassene

Te voet, begeleid door een volwassene

Te voet, begeleide rij

Te voet, begeleide rij

Met de fiets, alleen

Met de fiets, alleen

Met de fiets, begeleid door een volwassene

Met de fiets, begeleid door een volwassene

Met de fiets, fietsrij

Met de fiets, fietsrij

Met het openbaar vervoer (lijnnummer)

Met het openbaar vervoer (lijnnummer)

Schoolvervoer

Schoolvervoer

Carpoolen

Carpoolen

Bestaat er een alternatief (stappen, fiets, metro, tram, bus) om naar school te gaan?


Ja



Neen

Vragen voor alle ouders
Wilt u onderstaande vragen beantwoorden zodat we de verplaatsingen van de leerlingen kunnen verbeteren en
alternatieven kunnen voorstellen?

Bent u bereid uw kind in groep naar school te laten gaan onder begeleiding van andere volwassenen?			


Ja



Neen

Zo ja, welke verplaatsingswijzen interesseren u?
Te voet (schoolrij te voet)
Met de fiets (begeleide rij op de fiets)
 Het openbaar vervoer, lijn:……
 De wagen (carpoolen afspreken met andere ouders )










Heen
Heen    
Heen    
Heen



Terug
Terug
 Terug
 Terug

Heen
Heen    
Heen    
Heen





Bent u bereid om andere kinderen te begeleiden?


Ja



Neen

Zo ja, welke verplaatsingswijzen interesseren u?
Te voet (schoolrij te voet)
Met de fiets (begeleide rij op de fiets)
 Het openbaar vervoer, lijn:……
 De wagen (carpoolen afspreken met andere ouders)










Heeft u nog ideeën of suggesties over de mobiliteit op school?
Bedankt voor uw medewerking
Gelieve de ingevulde vragenlijst af te geven op het secretariaat of aan de leerkracht.

Terug
Terug
 Terug
 Terug


Bijlage 3:

Mobiliteitsenquête -

leerlingen van het

secundair onderwijs

Communicatie en informatie

Naam van de leerkracht:
Klas:
Aantal leerlingen:
Leeftijd van de leerlingen (gemiddelde of volgens leeftijdscategorieën):

Herkomst van de leerlingen?
Postcode of gemeente

Aantal leerlingen

De gemeente waar de school zich bevindt
Een andere Brusselse gemeente. Welke?

Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe groot is de afstand tussen de woonplaats en de school?


Minder dan 1 km



Tussen 5 en 10 km



Tussen 1 en 5 km



Meer dan 10 km

Welk verplaatsingdmiddel gebruiken de leerlingen meestal voor de woon-schoolverplaatsingsmiddel? (hoofdverplaatsingsmiddel = langste afgelegde afstand)
Heen (aantal leerlingen opschrijven)

Terug (aantal leerlingen opschrijven)

Te voet, alleen

Te voet, alleen

Te voet, begeleid door een volwassene

Te voet, begeleid door een volwassene

Met de fiets, alleen

Met de fiets, alleen

Met de fiets, begeleid door een volwassene

Met de fiets, begeleid door een volwassene

Met de bromfiets/motor

Met de bromfiets/motor

Met het openbaar vervoer (lijnnummer)

Met het openbaar vervoer (lijnnummer)

Schoolvervoer

Schoolvervoer

Met de gezinswagen

Met de gezinswagen

Met de persoonlijke wagen

Met de persoonlijke wagen

Carpoolen

Carpoolen

Welke zijn de belangrijkste redenen waarom de leerlingen onderstaande vervoermiddelen niet gebruiken?
•

Openbaar vervoer:

Reden

Aantal leerlingen

Halte te ver van de woonplaats of van school
De aansluitingen en/ of dienstregelingen zijn ongeschikt
Lijn(en) en dienstroosters in de buurt van de woonplaats en school onbekend
Onveiligheidsgevoel
De prijs ligt te hoog
De leerlingen wonen te dicht bij de school
Andere reden (verduidelijken):

•

Fiets:

Reden

Aantal leerlingen

De leerlingen wonen te ver van de school
De leerlingen hebben geen fiets
Te gevaarlijk -  geen fietsvoorzieningen
Andere reden (verduidelijken):

•

Te voet:

Reden
De leerlingen wonen te ver van de school
Te gevaarlijk - geen voetgangersvoorzieningen
Andere reden (verduidelijken):

Aantal leerlingen

Alleen voor leerlingen die met de auto naar school gaan
Bestaat er een alternatief voor de wagen voor de woon-schoolverplaatsingen?
Vragen

Aantal leerlingen

Hoeveel leerlingen hebben een alternatief voor de wagen om naar school te
komen?
Hoeveel leerlingen zijn bereid dit alternatief te gebruiken?
Hoeveel leerlingen zijn bereid te carpoolen, als ze de mogelijkheid
hebben?

Voor alle leerlingen

Suggesties

Willen de leerlingen hun mening kwijt aan de school of de gemeente, zodat hun mobiliteit en veiligheid op weg van
en naar de school verbeterd kunnen worden? (gebruik een apart blad indien nodig)

Zijn de leerlingen bereid deel te nemen aan en zich in te zetten voor mobiliteitsactiviteiten en om deel uit te maken van de mobiliteitswerkgroep op school?
 Ja

 Neen

Contact:

Klas:

Bedankt voor uw medewerking

Luik 2:

Sensibilisering

en educatie

In het Schoolvervoerplan staan de veiligheid, de autonomie en de vaardigheden van
het kind centraal. De school en de leerkrachten dragen deze verantwoordelijkheid
echter niet alleen, ook de ouders worden hierbij nauw betrokken.
Verkeers- en mobiliteitseducatie (VME) is verplichte materie voor basisscholen. In het
Nederlandstalige onderwijs komt dit tot uiting in de vakoverschrijdende eindtermen, in
het Franstalige onderwijs via de doelstellingen vervat in de ‘socles de compétences’.
VME blijft vaak beperkt tot losstaande initiatieven, klas- of schoolprojecten. Sommige
vaardigheden, zoals fietsen, vergen echter een continue aandacht, zowel doorheen de
verschillende jaren en klassen (horizontale integratie) als vakoverschrijdend (verticale
integratie).
Het Schoolvervoerplan wil de school helpen om VME en duurzame mobiliteit structureel
in te bouwen in de visie van de school, in haar schoolwerkplan en/of schoolreglement.
Via concrete projecten en externe partners wordt gewerkt aan een leerlijn en aan
acties die jaarlijks hernomen kunnen worden.
Ook de ouders zijn belangrijke actoren, zij beslissen immers over de manier waarop
hun kinderen naar school gaan. Door samen met de leerlingen in en rond de school
acties te organiseren, wil het Schoolvervoerplan ook de ouders, de buurtbewoners en
zelfs de gemeente bereiken. Via de kinderen worden de ouders gesensibiliseerd om
zich veiliger en milieuvriendelijker te verplaatsen.

Infofiche 1:

Verkeersveiligheidseducatie
Sensibilisering en educatie

Verkeerseducatie is grotendeels de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar ook de school speelt een belangrijke rol en, in tegenstelling tot een wijdverspreide opvatting, moet verkeerseducatie niet noodzakelijk onderwezen
worden door specialisten. Wel is hulp van buitenaf (een politieagent in de klas, samenwerken met verenigingen
gespecialiseerd in mobiliteit...) nuttig om de leerkrachten extra ideeën aan te reiken. Voor kinderen betekent het
een bijkomende stimulans.

Definitie
Op middellange termijn wil verkeerseducatie de kinderen veilig en anticiperend gedrag in het verkeer aanleren.
Concreet betekent dit dat kinderen zich moeten kunnen beschermen in het verkeer en dat ze de andere weggebruikers niet in gevaar mogen brengen, ongeacht hun verplaatsingsmiddel. Op langere termijn vormt verkeerseducatie
de toekomstige gebruikers van de openbare ruimte. Een kind dat leert hoe het zich moet gedragen als voetganger,
fietser of openbaarvervoerreiziger, wordt een weggebruiker die zich bewust is van zijn eigen mobiliteit en die van
de anderen.

Doelgroep
•
•
•

Leerkrachten en leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.
Leerlingen van het lager onderwijs: vorming door de politiezones en de preventiediensten.
Leerlingen van het secundair onderwijs: vorming door de federale politie.

Partners
BIVV: educatief materiaal.
VSV: educatief materiaal.
Politie en preventiediensten voor het lager onderwijs.
• Verkeerseducatie via verkeerspistes.
• Vorming in de scholen per politiezone.  Zie bijlage: 'Ondersteuning door de lokale politie'.
Federale politie voor het secundair onderwijs.
• Vorming in de scholen.  Zie bijlage: 'Ondersteuning door de federale politie'.
vzw GREEN, Gezinsbond en Réseau Idée asbl
• Stellen een pedagogische koffer rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid ter beschikking.

Actoren
•

De leerkrachten en/of opvoeders.

•

De leerlingen van kleuter-, lager en secundair  
onderwijs.

•

De ouders.

School 16 - fresco

2.1

Organisatie: stappen
Alle onderwijscycli komen aan bod. Men kan immers al vanaf de eerste kleuterklas beginnen met verkeerseducatie. Men spreekt dan van horizontale integratie van verkeersveiligheidseducatie. De lessen kunnen ook verdeeld
worden volgens de geleerde stof. In dat geval spreken we over verticale integratie van verkeersveiligheidseducatie.
Een nauwe samenwerking tussen onderwijzers, leerkrachten lichamelijke opvoeding en ouders dient aangemoedigd te worden omdat kinderen zo de vaardigheden beter verwerven en vooral omdat dit het mogelijk maakt praktische oefeningen te doen in de beschermde schoolomgeving en in het echte verkeer.
Doeltreffende verkeerseducatie is gebaseerd op drie aspecten:
1.

Kennis
Om zich op straat te kunnen verplaatsen, is het essentieel de verkeersregels te kennen (voorrang van rechts,
betekenis van de voetgangerslichten…). Het is belangrijk om gevaarlijke situaties te leren herkennen (deuren
die opengaan voor fietsers, auto’s die inhalen aan een zebrapad, trams die altijd voorrang hebben op andere
weggebruikers (ook op voetgangers) als er geen verkeerslichten zijn...).

2.

Psychomotorische aspecten
Om hun veiligheid te garanderen, moeten kinderen ook psychomotorische vaardigheden verwerven. Zo moeten ze van jongs af leren om aan de stoeprand te stoppen en als fietser moeten ze hun remmen leren gebruiken.

3.

Gevoelens en sociale banden
Emoties onder controle houden is essentieel in het verkeer: wat moet je doen als een kind bang is op de fiets?
Hoe reageren op een autobestuurder die zich agressief gedraagt tegenover een jonge voetganger die niet op
het zebrapad oversteekt? En hoe maak je leerlingen duidelijk dat ze zich niet belachelijk maken bij hun vrienden als ze zich veilig gedragen (fietshelm dragen, wachten tot het groen is, niet eender waar oversteken…)?
Leerlingen leren hoe ze zich veilig moeten verplaatsen, betekent een eerste stap naar autonomie.

Om doeltreffend te zijn, moet verkeersveiligheidseducatie op lange termijn in het lessenpakket worden opgenomen.
Daarom is het aanbevolen om het hele schooljaar door te werken rond de thema’s verkeersveiligheid en mobiliteit.

Meer weten?
Boodschapinstituut organiseert een actie over de zichtbaarheid tijdens de kortste dag van het jaar met behulp
van pedagogisch materiaal van het BIVV en met de steun van de politiezone Brussel-Noord. Deze actie is snel en
gemakkelijk te realiseren en benadrukt het belang van de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer.
Vandenbusschestraat 36, 1030 Schaarbeek, 02/241.73.87.

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Activiteiten van derden kunnen de lessen op
school aanvullen, maar niet vervangen.

•

Educatief materiaal van het BIVV: variabel
(zie catalogus van het BIVV).

•

Het educatief materiaal van het BIVV evolueert
jaarlijks. Kijk op www.bivv.be om de nieuwigheden te ontdekken.

•

Pedagogische koffer: gratis.

•

Verkeerspistes.  Zie bijlage: 'Ondersteuning door de lokale politie'.

•

Vorming door de federale politie: gratis. 
Zie bijlage: 'Ondersteuning door de federale
politie'.

Infofiche 2:

Educatie

rond duurzame mobiliteit in het
secundair onderwijs
Sensibilisering en educatie
Mobiliteit en verkeersveiligheid maken integraal deel uit van ons dagelijkse leven. We zijn immers genoodzaakt ons
meermaals per dag te verplaatsen. Het is vandaag de trend zich steeds vaker en steeds verder te verplaatsen. En
dat verloopt niet zonder problemen… Het is dus noodzakelijk om de jongeren te sensibiliseren tot een mobiliteit die
duurzamer is voor het milieu.
In het kader van de lesprogramma’s kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden met de leerlingen. Mobiliteitslessen kunnen gebruikt worden om de eindtermen van het secundair onderwijs te verwerven.

Definitie
Educatie rond duurzame mobiliteit zet de leerlingen ertoe aan als weggebruiker een veilige en anticiperende houding aan te nemen en maakt hen bewust van de keuzes die ze moeten maken tijdens hun verplaatsingen (aanleren
van een weloverwogen en verantwoorde mobiliteit).

Doelgroep
•
•
•
•
•
•
•

Het verkeer, dat zijn wij!: vanaf 12 jaar.
Optimove-spel: vanaf 12 jaar.
De koolstofbuis: vanaf 12 jaar.
Geleid bezoek 'Met beide voeten in het verleden': vanaf het 3de jaar van het secundair onderwijs.
Film 'An Inconvenient Truth' en het begeleidend dossier: vanaf 12 jaar.
Uitzending 'C’est pas sorcier. Transports en commun: quand la ville change d’air': vanaf het 6de jaar van het
lager onderwijs tot het einde van het secundair onderwijs.
Pedagogisch dossier 'Laten we anders omspringen met energie': tot 14 jaar.

Partners
De vzw Centrum Informatieve Spelen
Informeert en sensibiliseert jongeren spelenderwijs. Ontwikkelt, begeleidt en verkoopt spelen.
De vzw GREEN
Deze vereniging wil, via haar educatieve activiteiten, een duurzame ontwikkeling bevorderen via een zo groot mogelijke participatie van de maatschappij. GREEN ontwikkelt projecten, vormingen en pedagogische dossiers rond
mobiliteit.
De vzw Coren
Coren ontwikkelt projecten en pedagogische dossiers rond mobiliteit.

Actoren
•

De leerlingen secundair onderwijs.

•

De leerkrachten: mobiliteit kan in verschillende lessen aan bod komen. Het gaat om
een transversale materie.

2.2

De vzw Arkadia
De vzw ontwikkelt tal van projecten om de rijkdom van het Belgische en het Brusselse erfgoed bekend te maken.
De vzw Empreintes
Vereniging met als doel de jongeren te informeren, sensibiliseren, vormen, mobiliseren en interpelleren over de
waarden en inzet van ecologie, d.w.z. het leven van de mens in een maatschappij in interactie met zijn omgeving.

Organisatie: stappen
Mobiliteit kan tijdens de lessen transversaal of interdisciplinair behandeld worden. Het thema is niet als dusdanig
opgenomen in de 'vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen' van de Vlaamse Gemeenschap of de
'socle des compétences et des compétences terminales' van de Franse Gemeenschap. Wel wordt in beide gemeenschappen in de eindtermen voor verschillende vaardigheden verwezen naar mobiliteit. Leerkrachten kunnen
dit thema dus aankaarten, ongeacht hun vakgebied. Mobiliteit en verkeersveiligheid kunnen in bijna alle vakken aan
bod komen. Enkele voorbeelden:
• Talen: discussie over de voor- en nadelen van elk vervoermiddel, enquêtes uitvoeren, artikels voor de schoolkrant
of -website schrijven, sensibiliseringsbrieven opstellen…
• Wiskunde: werken rond statistieken (verkeersongevallen, modal split van de leerlingen…).
• Fysica: bewegingsleer (dossier BIVV 'Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid', beschikbaar
op www.klikvast.be).
• Aardrijkskunde: kaartlezen (bereikbaarheidsfiche, woonplaatsenkaart), kaarten maken (over de gevaren rond
de school, fietskaart), nadenken over de keuzes op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit...
• Informatica: de resultaten van de mobiliteitsenquête statistisch verwerken, visualisatiesoftware en/of GIS
(Geografische Informatiesysteem) gebruiken met tegelijk een geografische overweging over mobiliteit, aanvullen van de mobiliteitsblog.  Zie infofiche: 'Website en Blog'.
• Technologie: nieuwe technologieën, de werking van de fiets, een fietsparking ontwerpen…
• Lichamelijke opvoeding: leren fietsen.  Zie infofiche: 'Fietsopleiding'.
• In de klas kunnen ook tentoonstellingen, filmpjes, fotoreportages… gemaakt worden. Bovendien kan er een link
gelegd worden naar andere thema’s zoals leefmilieu, gezondheid, vervuiling, opwarming van de aarde…

Leermiddelen
Het verkeer...dat zijn wij!
• Deze eigentijdse film is bedoeld om samen met jongeren de verkeers- en mobiliteitsproblematiek te verkennen.
Dankzij de open en vragende vorm biedt de film ruimte voor discussie in de klas.
• Duur: 32 minuten.
• BIVV, 02/244.15.11

Geleid bezoek 'Met beide voeten in het verleden'
• Van het Sint-Katelijneplein tot het Centraal Station: dit parcours behandelt de evolutie van de mobiliteit in Brussel en de aanleg van de openbare ruimte in de loop der eeuwen. De leerlingen worden er op die manier toe
aangezet kwesties van algemeen belang m.b.t. duurzame mobiliteit te bespreken: veiligheid van voetgangers
en fietsers, vlotte doorstroming van het openbaar vervoer, geluidsoverlast door het verkeer, alternatieve vervoerswijzen.
• Route van 1u30.
• vzw Arkadia, 02/563.61.53
Film 'An Inconvenient Truth' en het begeleidend dossier:
•

•

Deze documentaire maakt duidelijk welke gevolgen van de klimaatsverandering ons te wachten staan. Het
pedagogisch dossier bij deze film biedt leerkrachten pistes om jongeren en volwassenen bewust te maken van
de problemen van de klimaatsverandering en ze aan te zetten tot actie. De link met mobiliteit is snel gelegd.
Dossier en CD gratis beschikbaar bij:  
vzw GREEN, An Stijfhals of Julie Godart op 02/893.08.11
Leefmilieu Brussel, 02/775.76.28, mge@ibgebim.be, 2 dvd’s per school.

Pedagogische dossier 'Laten we anders omspringen met energie'
• Het dossier met aanvullende activiteiten omvat vier activiteiten waarmee de verschillende facetten van duurzame mobiliteit gevat kunnen worden.
• Beschikbaar op www.leefmilieubrussel.be/scholen of bij Leefmilieu Brussel, 02/775.76.28
OPTIMOVE
• Dit strategisch coöperatief spel gaat over de collectieve verantwoordelijkheid op vlak van mobiliteit. De spelers
zitten rond een spelbord in de vorm van een stadsplattegrond en moeten in een bepaalde situatie het meest geschikte vervoermiddel kiezen. Ze moeten rekening houden met verschillende criteria zoals CO2-uitstoot, verkeersveiligheid, gezondheid en stedenbouw. Het spel kaart tal van mobiliteitsthema’s aan.
• Duur: 2 opeenvolgende uren.
• vzw Empreintes, 081/39.06.60
Uitzending 'C’est pas sorcier. Transports en commun: quand la ville change d’air': alleen in het Frans.
• In de jaren ’60 kunnen steeds meer Fransen zich een wagen veroorloven. Het is een echte revolutie! In 10 jaar
tijd stijgt het aantal wagens van 5 naar 12 miljoen. Voortaan gaan en staan we waar en wanneer we willen! Maar
vijftig jaar later…worden we verstikt! De steden kreunen onder vervuiling en files. Naar aanleiding van de dag
'Bougez autrement' leren Fred en Jamy de stad Lyon en haar openbaar vervoer kennen en vragen ze zich af
welke toekomst het toenemende verkeer te wachten staat.
• vzw GREEN, An Stijfhals of Julie Godart op 02/893.08.11

De koolstofbuis
• Deze tool sensibiliseert rond de impact van mobiliteit door de koolstofbalans van de verplaatsingen te maken.
• Dossier gratis beschikbaar: Coren, www.coren.be  bronnen  Mobiliteit - Vervoer
Zie ook de leermiddelen en activiteiten over de fiets en het openbaar vervoer in de infofiches over deze thema’s.

Meer weten?
Het Collège Saint-Pierre organiseerde een sensibiliseringsweek rond mobiliteit met een wedstrijd. Na afloop van
deze week bekeken de klassen van het 3de secundair de film 'An inconvenient truth', waarna ze in debat gingen
onder leiding van een vrijwilliger.
Verbeyststraat 25, 1090 Jette, 02/421.43.39

Kosten en materiaal
•

Het verkeer dat zijn wij!: €15.

•

Dossier de koolstofbuis: gratis.

•

Geleid bezoek 'Met beide voeten in het
verleden': gratis.

•

Film 'An Inconvenient Truth': gratis (2 per
school).

•

Pedagogisch dossier 'Laten we anders
omspringen met energie': gratis.

•

Optimove-spel: verhuur: €10 (duur van de
huur: 1 maand) - aankoop: €100 voor een
groep, €125 voor particulieren.

•

Uitzending 'C’est pas sorcier': 'Transports
en commun : quand la ville change d’air':
gratis mits betaling van waarborg van €5.

Infofiche 3:

Fietsopleiding
Sensibilisering en educatie

Zich met de fiets verplaatsen vormt een efficiënt alternatief, ideaal voor de lichamelijke conditie en goed voor het
milieu. Fietsen, en dan vooral in een stad, schrikt leerlingen en hun ouders soms af, omdat ze bang zijn voor de
gevaren in het verkeer. Fietsen is niet altijd gemakkelijk, je moet het leren. Van kleins af aan tot in het secundair
onderwijs moeten de leerlingen het fietsen en de veiligheidsregels onder de knie krijgen. Naargelang hun niveau
volgen de leerlingen rijles of gaan ze fietsen met de klas. Dat leerproces maakt van hen ervaren en veilige fietsers.

Definitie
De fietsopleiding op school is een leerproces tijdens de hele schoolcyclus, zowel horizontaal (in alle klassen, op alle
niveaus) als verticaal (multidisciplinaire aanpak). De basisopleiding vindt plaats in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs is de fietsopleiding erop gericht de leerlingen zelfstandig te maken, ze de risico’s te leren inschatten
en hen ertoe aan te zetten te blijven fietsen. Het is ook een manier om de leerlingen verantwoordelijkheidsbesef bij
te brengen over de gevolgen van hun verplaatsingsgedrag op onder meer het milieu.
Voor leerlingen die niet gewend zijn om te fietsen, bestaan er mogelijkheden om hen zelfstandig te maken. Ze leren
de nodige vaardigheden, zich correct te gedragen, de verkeersregels na te leven... Zodra de leerlingen zelfstandiger zijn, neemt de opleiding de vorm aan van een klasuitstap met de fiets. Fietsen naar een museum, themaroutes
organiseren... zijn allemaal manieren om fietservaring in het verkeer op te doen. De leerlingen worden bewust gemaakt van en aangemoedigd tot het gebruik van dit verplaatsingsmiddel.

Doelpubliek
•
•
•

De leerkrachten en leerlingen van de kleuterschool tot het secundair.
Fietsbrevet: 5de leerjaar basisschool.
Nascholing voor onderwijspersoneel: leerkrachten die projecten willen opzetten (www.ond.vlaanderen.be/nascholing).

Partners
Pro Velo
• Opleiding voor de leerlingen: basisopleiding fietsen (buiten het verkeer) en fietsen in het verkeer (uitstappen
in groep, daarna individueel), 02/517.17.69, veloeducation@provelo.org.
• Fietsbrevet (www.brevetducycliste.be): theoretische opleiding, gevolgd door een praktische opleiding en een
reële verkeerssituatie. De opleiding wordt afgesloten met een fietstest in het verkeer.
• Opleidingen voor volwassenen om te helpen bij het behalen van het fietsbrevet  in het kader van het programma
van het Franstalige instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan (www.ifc.cfwb.be): leren fietsen met de kinderen, een fietsopleiding leren geven…

Actoren
•

Leerkrachten en/of opvoeders.

•

Leerlingen van kleuter, lager en secundair
onderwijs.

2.3

•

Organisatie van klasuitstappen: fietsroutes met een gids waarbij de leerlingen de mooiste hoekjes van de
hoofdstad en haar omgeving ontdekken

De politie
• Theorie- (50 à 100 min.) en praktijklessen voor fietsers, bromfietsers, motorrijders en toekomstige automobilisten aangepast aan de diverse klassen.  Zie bijlage: 'Ondersteuning door de lokale politie'.
BIVV
• 'Meester op de fiets': handleiding om fietsvaardigheidstraining op school te organiseren. Te downloaden van
de website.

Organisatie: stappen
De fietsopleiding respecteert de leerprogramma’s en schikt zich naar het pedagogisch project. Het educatief materiaal (fietsen en brochures) voorzien, planning opstellen, externe partners contacteren (Pro Velo, gemeente, politie).
Fietsopleiding met Pro Velo
Het opleidingsprogramma is verdeeld in drie niveaus, van een basisopleiding fietsen tot volledige zelfstandigheid.
De leerlingen uit het secundair onderwijs zijn vooral betrokken bij de niveaus 2 en 3: leren fietsen in het verkeer.
Deze modules worden tijdens drie lesuren georganiseerd en omvatten één theorieles en een pedagogische uitstap
in de buurt van de school. Op niveau 2 gaat het om een uitstap met de hele klas. Op niveau 3 worden de groepen
beperkt tot 15 personen en moet elke leerling individuele oefeningen uitvoeren.
Fietsbrevet van Pro Velo
Theoretisch gedeelte, staat van de fiets (didactisch materiaal van BIVV en Pro Velo), fietsvaardigheidsles op privéterrein door een leerkracht (eventueel met behulp van Pro Velo), educatieve fietstocht in het verkeer met Pro Velo.
•

Theorie: verkeersreglement en verkeersveiligheid.

•

Fietsvaardigheidstraining op een beveiligde plaats.

•

Fietsvaardigheidsoefening in het verkeer.

•

Individuele test op straat, waarin de meeste problemen waarmee de kinderen geconfronteerd worden, opgenomen zijn.

Opmerkingen

Kosten en materiaal

Als de leerlingen geen fiets hebben, zijn er verschillende mogelijkheden:

Pro Velo
•

Fiets huren: €9/halve dag – €12/dag zonder
BTW.

bepaalde gemeenten stellen fietsen ter
beschikking.

•

Fietsbrevet: gratis.

•

Opleiding met de politie: gratis.

een fiets huren, o.m. bij Pro Velo.

•

Opleiding voor de leerlingen: €135/halve dag –
€205/dag opleiding met de klas.

•

een fiets lenen van een andere leerling.

•
•

Let op de staat waarin de fiets verkeert en op de
helm en het hesje die gedragen moeten worden.

Infofiche 4:

Fietsatelier
Sensibilisering en educatie

Om veilig met de fiets te rijden, is het heel belangrijk dat je fiets in orde is. Regelmatig je fiets controleren is dus
noodzakelijk. Zelf je fiets onderhouden en herstellen, is natuurlijk ideaal. Reparatiemateriaal en basiskennis zijn
hierbij noodzakelijk.
De school kan haar eigen fietsatelier inrichten. Het is belangrijk om niet alleen over de staat van de fiets maar ook
over de zichtbaarheid te waken. Het atelier moet daarom extra aandacht schenken aan fluorescerend materiaal,
verlichting en de verplichtingen uit het verkeersreglement (witte lichten en reflectoren vooraan, rode achteraan, 2
reflectoren op elk wiel).

Definitie
In het fietsatelier kunnen leerlingen onder begeleiding zelf sleutelen aan hun fiets, met al het nodige materiaal. Het
atelier kan zich in de school zelf of in een lokaal daarbuiten bevinden.

Doelgroep
•

Ouders, leerkrachten en leerlingen van het basis- en secundair onderwijs.

Partners
Ateliers de la rue Voot
Jean-Philippe Beckers, 02/772.16.36
•
•
•
•

Pedagogische controle van de fiets met kleine reparaties samen met de jongeren.
Opleidingen voor leerkrachten en ouders zodat deze zelf fietsateliers op school kunnen opstarten.
Oude fietsen en nieuw gereedschap worden ter beschikking gesteld voor fietsateliers.
Uitleendienst en verkoop van basiskits voor het herstellen van fietsen voor verenigingen en scholen.

•

Estafetteworkshops waarbij oudere kinderen hun verworven kennis doorgeven aan de kleintjes.

CyCLO
Liesbeth Driesen, 0475/22.66.24
•
•

Een gratis technische controle van de fietsen. Dit nazicht gebeurt door mensen van CyCLO die hiertoe speciaal
opgeleid werden door ervaren technici.
Bezoek aan het cycloatelier en de fietspunten.

Actoren
•

Leerkrachten of ouders van leerlingen.

•

De leerlingen.

•

Een technisch adviseur (intern of extern).

2.4

Organisatie: stappen
•
•

Een contactpersoon, coördinator of administratieve verantwoordelijke voor het atelier vinden.
Een persoon zoeken en opleiden die fietsen kan herstellen en de technische dienst en de activiteiten van het
atelier kan leiden. Ouders, leerkrachten of PWA’ers die door de gemeente ter beschikking gesteld worden, kunnen een opleiding volgen bij de ‘Ateliers de la rue Voot’.
Een lokaal vinden dat geschikt is voor het opslaan van fietsen, gereedschap, onderdelen…
Aan leerlingen, ouders, leerkrachten, buren… vragen om oude fietsen of onderdelen mee te brengen.
Aan fietsenhandelaars nieuw of gebruikt gereedschap, onderdelen, wielen… vragen.
Een kleine voorraad gereedschap en onderdelen aanleggen.
Beslissen hoe vaak het atelier georganiseerd wordt, wat het uurrooster zal zijn en hoeveel het atelier zal kosten,
afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.

•
•
•
•
•

Meer weten?
Ecole 'Clair-Vivre' organiseert een atelier dat 1 keer per week (dinsdagavond) open staat voor ouders en
leerlingen. Dubbele doelstelling: hulp bieden bij de reparatie en de deelnemers zelf hun fiets leren herstellen.
Onze-Lieve-Vrouwlaan 40, 1140 Evere, 02/247.63.65
Het Institut Technique Cardinal Mercier - Notre-Dame du Sacré-Coeur beschikt over een twintigtal fietsen.
Het lokaal waarin deze fietsen staan, doet ook dienst als fietsatelier. De leerlingen werken regelmatig aan het
onderhoud van de fietsen.
Lambermontlaan 17, 1030 Schaarbeek, 02/ 216.21.97
In het Jan Van Ruusbroeckollege zijn er verschillende fietsateliers. Ze worden beheerd door de conciërge en de
verantwoordelijke van de leerlingenraad. Twee keer per jaar organiseert de school een technische controle van alle
fietsen.
Forumlaan 4, 1020 Laken, 02/268.10.36

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Om veilig met de fiets te rijden, is het heel
belangrijk dat je fiets in orde is.

•

De gemeente:
kan een lokaal ter beschikking stellen dat
dienst kan doen als fietsatelier.

Ateliers de la rue Voot:
•
Technische workshop in de scholen:
€50/animator + €25 verplaatsingkosten.

•

De handelaars:
sommige gespecialiseerde winkels kunnen
het initiatief steunen door reparatiemateriaal,
onderdelen of gereedschap aan het atelier te
schenken.

•

Opleiding voor mensen die een project willen
opstarten: €70/uur.

CyCLO
•
Technische controle van de fietsen in scholen: €50/uur/2 mechaniekers + €25 verplaatsingskosten.

Infofiche 5:

Verkeerseducatie - Motor
Sensibilisering en educatie

De vervoersautonomie stijgt wanneer de leerlingen in het secundair zitten. De motor en de scooter worden populair
als verplaatsingsmiddel, zowel voor verplaatsingen naar school als in de vrije tijd. Deze jongeren vormen echter
de grootste risicogroep in het verkeer en zijn dan ook oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Daarom
moeten ze bewust gemaakt worden van de gevolgen en de gevaren van hun rijgedrag. De meeste ongevallen zijn
te wijten aan onaangepast rijgedrag en een gebrek aan rij-ervaring.

Definitie

Verkeerseducatie rond het gebruik van de de motor is leren welk gedrag veilig en verantwoord is in het verkeer.
Om jongeren te hoeden voor onverantwoord rijgedrag, is het nodig ze bewust te maken van de gevaren op de
weg, ze te leren hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen en hen respect aan te leren voor elke andere weggebruiker.

Doelgroep
•
•

Leerlingen van het secundair onderwijs die hun eerste stappen zetten in het gemotoriseerd verkeer.
Leerkrachten.

Partners
De federale politie
Dienst verkeerseducatie, Olivier Monsieur, 02/642.65.65, dga.dah.cep.fed@police.be
• Theoretische verkeerslessen in de klas + film (1u30).
• Praktische verkeerslessen op de speelplaats (1/2 dag).
 Zie bijlage: 'Ondersteuning door de federale politie'.
Motorcycle Action Group (MAG)
03/888.41.63, info@mag.be
MAG biedt bromfietstrainingen en bijhorende verkeerseducatie aan om de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielrijders te verbeteren door:
• leerlingen op de juiste manier bekend te maken met de gemotoriseerde tweewieler en ervoor te zorgen dat
jongeren zich sneller bewust worden van het steeds snellere en agressievere verkeer;
• jongeren opmerkzaam te maken dat motorvoertuigen op 2 wielen door de fysieke krachten een eigen leven
gaan leiden en de leerlingen ertoe aanzetten de verkeersregels nauwgezet na te leven;
• de jongeren erop te wijzen dat een bromfiets die (veel) sneller rijdt dan toegestaan zeer onveilig is en niet in
orde is met verzekering en rijbewijs.

Actoren
•

Leerkrachten en/of opvoeders.

•

De leerlingen van het secundair onderwijs.

2.5

Fedemot (Franstalige motorfederatie)
04/235.61.69
• Stelt verkeers(veiligheids)programma’s voor op maat van de school, zowel theoretisch als praktisch.
• Maakt jongeren bewust van hun bestaande verkeersgedrag; leert correct rijgedrag aan en toont de gevolgen
van foutief rijgedrag.
BIVV
Biedt voor de leerlingen van het secundair onderwijs brochures aan rond de motor in het verkeer.
• Brommen zonder brokken!
• Je brommer, je leven.
• Het verkeer, dat zijn wij! + DVD. (45’)  Zie infofiche: 'Educatie rond duurzame mobiliteit in het secundair
onderwijs'.

Organisatie: stappen
Doelstellingen vastleggen
•

Bespreken hoe de verkeerseducatie zal verlopen en de klassen informeren over het nut van verkeers- en
mobiliteitseducatie.
Overleggen en een planning opmaken waarin staat welke klassen wanneer zullen deelnemen.
Een verantwoordelijke aanduiden voor de organisatie van de opleiding.

•
•

De klassen informeren over de opleiding
•
•

De jongeren aanzetten tot maatschappelijk verantwoord (rij)gedrag.
Gebruik maken van infoborden, folders en de website.

Evalueren
•
•

Door een nabespreking tijdens de lessen met een vraag- en antwoordmoment.
Door een charter op te stellen.

Verderzetten van de verkeerseducatie met communicatie en informatie
•

Gerichte sensibiliseringscampagnes via informatiefolders en campagnes verderzetten om te komen tot veilig
rijgedrag en respect.
Jongeren ertoe aanzetten te streven naar milieuvriendelijk rijgedrag en kennis te maken met milieuvriendelijke
voertuigen.
Jongeren bewustmaken van de impact van hun verplaatsingsgedrag (gezondheid, leefmilieu…).  Zie infofiche:
'Educatie rond duurzame mobiliteit in het secundair onderwijs'.

•
•

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

•

•

Deze materie moet kaderen in een bredere
context: duurzame mobiliteit en het belang van
de impact van hun keuze.
Het respect voor andere weggebruikers wordt
duidelijk doordat de leerlingen hun eigen
mobiliteit beter begrijpen.

•

De federale politie: gratis.
MAG: Motorcycle Action Group:
€1.360/projectdag.

•

Fedemot (Franstalige motorfederatie): gratis.

•

BIVV: gratis en betalend lesmateriaal en
affiches. Folders en communicatiemateriaal
(zie catalogus).

Infofiche 6:

Verkeerseducatie - Auto
Sensibilisering en educatie

De vervoersautonomie stijgt wanneer de leerlingen in het secundair zitten. Jongeren kunnen rond de leeftijd van
17 jaar als automobilist in het verkeer komen. Cijfers leren ons dat naarmate meer ervaring wordt opgedaan in het
verkeer, de ongevalsbetrokkenheid daalt. De meeste ongevallen zijn te wijten aan onaangepast rijgedrag en een
gebrek aan ervaring op de openbare weg. Daarom moeten jongeren bewust gemaakt worden van de gevolgen en
de gevaren van hun gedrag op de openbare weg.

Definitie
Verkeerseducatie rond het gebruik van de auto is leren welk gedrag veilig en verantwoord is in het verkeer. Om jongeren te hoeden voor onverantwoord rijgedrag, leren ze welke de gevaren op de weg zijn, hoe ze zich veilig dienen
te verplaatsen en respect voor elke andere weggebruiker te tonen.

Doelgroep
•

Leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

Partners
De federale politie
Dienst verkeerseducatie, Olivier Monsieur, 02/642.65.65, dga.dah.cep.fed@police.be
• Theoretische verkeerslessen in de klas + film (1u30).
• Praktische verkeerslessen op de speelplaats (1/2 dag).
 Zie bijlage: 'Ondersteuning door de federale politie'.
DriVE up Safety (DUS), Stefan De Craecker, 0477.26.68.01, stefan@dus.to
• Maakt jongeren op een positieve manier warm voor verkeersveiligheid. DUS richt zich niet alleen tot bestuurders, maar tot iedereen die deelneemt aan het verkeer.
• Wijst jongeren vanaf 16 jaar op hun rijgedrag want op die leeftijd zetten ze hun eerste actieve stappen in het
gemotoriseerd verkeer.
Responsible Young Drivers (RYD) - Pascal Huybrechts, 02/513.39.94, pascal@ryd.be
• IJvert om de verkeersveiligheid te verhogen door het rijgedrag en de mentaliteit van jonge bestuurders op lange
termijn positief te beïnvloeden.
• Verschillende acties en animaties in scholen.
• Formapack: interactieve les (2 uur) over de reactietijd, remafstand, rijden onder invloed, bescherming in de
wagen met animaties.
Alcoholtest, promillebril, promillekart, drugstest, reactietest, tuimelwagen, crashtest, rijsimulator, quiz.

Actoren
•

De leerlingen van het secundair onderwijs.

•

Leerkrachten.
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BIVV
• Biedt brochures aan voor de leerlingen van het secundair onderwijs.

Organisatie: stappen
Doelstellingen vastleggen:
• Bespreken hoe de verkeerseducatie zal verlopen en de klassen informeren over het nut van verkeers- en mobiliteitseducatie.
• Overleggen en in een planning opnemen welke klassen wanneer zullen deelnemen.
• Een verantwoordelijke aanduiden voor de organisatie van de opleiding.
De klassen informeren over de opleiding:
• De jongeren aanzetten tot maatschappelijk verantwoord (rij)gedrag (zowel auto als motor).
• Gebruik maken van infoborden, folders en website.
• Het veiligheidsaspect in het verkeer benadrukken.
Evalueren:
• Door een nabespreking  tijdens de lessen met een vraag- en antwoordmoment.
•

Door een charter op te stellen.

Verderzetten van de verkeerseducatie met communicatie en informatie:
• Gerichte sensibiliseringscampagnes via informatiefolders en campagnes verderzetten om te komen tot veilig rijgedrag en respect (vb. Bob-campagne, gordelcampagne…).
• Jongeren ertoe aanzetten te streven naar milieuvriendelijk rijgedrag en kennis te maken met milieuvriendelijke
voertuigen.
• Jongeren bewust maken van de impact van hun verplaatsingsgedrag (gezondheid, milieu…).  Zie infofiche:
'Educatie rond duurzame mobiliteit'.

Meer weten?
Milieuvriendelijk rijgedrag
• www.ikbenrob.be: tips voor energiezuinig en milieuvriendelijk rijgedrag.
•

www.energiesparen.be: informatie over energiezuinig en milieuvriendelijk rijgedrag.

•

www.ecodriving.be: bewust en respectvol rijden.

Milieuvriendelijke voertuigen
• www.ecoscore.be: overzicht van de ecoscore (energieverbruik, uitstoot) van nieuwe en oude voertuigen.
• www.zuinigewagen.be: informatie over minder vervuilende wagens en milieuvriendelijk rijgedrag.

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Deze materie moet kaderen in een bredere
context: duurzame mobiliteit en het belang van
de impact van hun keuze.

•

De federale politie: gratis.

•

Het respect voor andere weggebruikers wordt
duidelijk doordat de leerlingen hun eigen mobiliteit beter begrijpen.

DUS: verplaatsingskosten van de vrijwilligers.
Animatie: gratis.  

•

RYD: prijs per animatie op aanvraag, van €50
tot €1.500.

•

BIVV: gratis en betalende brochures en
affiches. Folders en communicatiemateriaal
(zie catalogus).

•

Infofiche 7:

Dag

of week zonder auto
Sensibilisering en educatie

Minder auto’s voor de schoolpoort is goed voor de levenskwaliteit, het milieu en de veiligheid van iedereen. Bovendien zijn kinderen die zich op een actieve manier naar school begeven, veel zelfredzamer en alerter. Als u echt de
manier waarop de leerlingen zich naar school verplaatsen wil veranderen, dan kunt u uw school voorstellen om
een autoloze dag, of beter nog een autoloze week, te organiseren. Door ouders en kinderen te sensibiliseren om
anders dan met de auto naar school te komen, kunnen ze kennismaken met een andere mobiliteit voor het woonschoolverkeer.
Bovendien kunt u met een dergelijke actie reclame maken voor uw Schoolvervoerplan en het schoolpubliek, en in
het bijzonder de ouders, rechtstreeks aanspreken en sensibiliseren.

Definitie
Een autoloze dag of week is een sensibiliseringsactie waarbij andere verplaatsingswijzen dan de eigen auto
worden gepromoot, zoals verplaatsingen te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en via carpoolen. Tijdens
een autoloze dag of week wordt het schoolpubliek ertoe aangezet om deze verschillende modi uit te testen voor
het woon-schoolverkeer.

Doelgroep
•

Ouders, leerlingen, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de verplaatsingen naar school.

•

“Naar school / naar het werk – zonder auto”: leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

•

“Mobiel met minder CO2”: leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

•

“Sam de Verkeersslang”: leerlingen van het kleuter en lager onderwijs.

•

STRAP-dag: leerlingen van het kleuter en lager onderwijs.

Partners
Het Gewest
Coördinator van de actie “Naar school / naar het werk – zonder auto” in de scholen met een Schoolvervoerplan
tijdens de week van vervoering.
GREEN
Coördinator van de actie “Mobiel met minder CO2” (een actie van de GREEN-campagne “Jongeren keren het klimaat”).
www.jongerenkerenklimaat.be om te registreren voor de campagne en het pedagogisch dossier te bestellen.

Actoren
•
•
•

De werkgroep: ouders, directie, leerkrachten.
De directie en het schoolpersoneel.
Leerlingen en hun ouders.
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Mobiel 21
Coördinator van de actie “Sam de Verkeersslang”.
www.verkeersslang.be om te registreren voor de campagne en het materiaal bestellen.
Voetgangersbeweging (Octopusteam)
Coördinator van de STRAP-dag.
www.octopusplan.be
De gemeente
Dient haar toestemming te geven om de straat af te sluiten indien nodig en kan materiaal uitlenen zoals grote tenten, tafels… waardoor de leerlingen zich de straat kunnen toe-eigenen.

Organisatie: stappen
Algemene organisatie voorafgaand aan de dag/week, ongeacht het instrument dat of de formule die gekozen wordt:
•

Een gepaste periode kiezen (seizoen…), de duur en de plaats (onthaal van de leerlingen aan de schoolpoort,
eventueel autovrij maken van de straat…) bepalen.

•

Het doelpubliek en alle betrokkenen (gemeente, gemeenschapswacht wanneer die er is, opvoeders, hulpagenten…) ruim op tijd informeren.

•

De actie breed kaderen voor de leerlingen: het waarom toelichten, samen de voordelen van een duurzame
mobiliteit bespreken. Leerlingen kunnen ook zelf hun ouders sensibiliseren, zonder evenwel moraliserend te
worden.

•

Communicatie via affiches, brieven, tekeningen van leerlingen, een spandoek tegen de schoolgevel…

•

Het is belangrijk de steun van elk doelpubliek te voorzien: bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de ouders,
een groep leerkrachten…

•

Het werkinstrument dat gebruikt zal worden definiëren en maken/bestellen (zie rubriek partners) en eventueel
de activiteiten van de week vastleggen: educatieve activiteiten, bezoeken of workshops gedurende de dag/
week maken het mogelijk om het actieterrein uit te breiden. Zie de infofiches van het luik Sensibilisering en
educatie en de bijlage: ‘Steun van de politiezones’.

•

Voorzien hoe je omgaat met ouders die hun vervoerswijze niet zouden kunnen veranderen: nadenken over hoe
hun aankomst op school moet worden georganiseerd, bijvoorbeeld door hen te vragen om niet te dicht bij de
schoolpoort te parkeren.

De dag zelf :
•

Een onthaal organiseren voor de deelnemers, eventueel met een ontbijt, een ontmoeting tussen ouders…

•

Een “beloning” en/of waardering en visuele voorstelling van de gerealiseerde inspanningen voorzien (weergave
van de gebruikte vervoersmodi, CO2-besparing…).

•

Zelf het goede voorbeeld geven door op een duurzame manier naar de school te komen.

U hebt de keuze uit verschillende kant-en-klare sensibiliseringsacties. Deze worden beschreven in de volgende
rubriek: Instrumenten.

I

nstrumenten

Naar school / naar het werk – zonder auto
• Sensibiliseringsactie op 22 september, de Europese autoloze dag, of tijdens de week van Vervoering, van 16
tot 22 september. De actie mikt specifiek op de scholen met een Schoolvervoerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• Vóór de start van het nieuwe schooljaar wordt het communicatiemateriaal aan de school geleverd:
-- Affiche van de actie, gelinkt aan de affiches van de Week van Vervoering.
-- Brief waarin de actie wordt uitgelegd aan ouders en leerkrachten, aangepast naar gelang van de school.
• Het gewest voorziet een cadeautje dat op 22 september door de school wordt uitgedeeld om de leerlingen die
hebben gekozen voor een duurzame vervoerswijze te belonen.
• De school organiseert een kleine enquête om de impact van de dag te evalueren.
‘Mobiel met minder CO2’

•

Deze actie wordt elk jaar in mei georganiseerd in meer dan 600 scholen in België (zie de site voor de exacte
datum).
Bedoeling is om tijdens de verplaatsing naar school zo weinig mogelijk CO2 te produceren, door zoveel mogelijk
te voet te gaan, of met de fiets, met het openbaar vervoer of door te carpoolen.
Affiches van de actie, het pedagogische dossier, een mini-enquête en een tabel waarin concreet de CO2-winst
van de voorgestelde alternatieven kan worden geëvalueerd, worden ter beschikking gesteld. Pistes om nog
verder te gaan worden aangereikt.

•
•

Sam de Verkeersslang
• Sam de Verkeersslang wil kinderen en ouders doen nadenken over hun verplaatsingen en stimuleert kinderen en
ouders om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan.
• De campagne bestaat uit een spandoek, inhoudelijke begeleidingen, publicaties en verkeersveiligheidsmateriaal.

Opmerkingen
•

Met deze actie worden vooral de automobilisten gesensibiliseerd, maar uiteraard kan iedereen er aan deelnemen. Deze actie maakt het
ook mogelijk om iedereen die zich het hele jaar
door op een duurzame manier verplaatst, even
in het zonnetje te zetten.

•

Aarzel niet om het actieterrein uit te breiden: educatieve activiteiten, bezoeken, workshops met de
partners… tijdens een dergelijke dag/week motiveert leerlingen om er aan deel te nemen.

•

De impact van de dag visueel voorstellen spreekt
de leerlingen sterk aan: Sam de Verkeersslang,
een rups, een boom in verschillende kleuren op
basis van de vervoerswijzen… aan ideeën alvast
geen gebrek!

•

Maak gebruik van deze dag of week om uw
initiatieven te lanceren, zoals een begeleide rij
of fietspooling.

•

Gedurende een week plakken de leerlingen stippen op een spandoek, telkens als ze op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school zijn gekomen. Elke school stelt haar eigen streefdoel op. De bedoeling is dat op
het einde van de campagneweek Sam de Verkeersslang helemaal vol stippen zit. Dan krijgen de leerlingen een
beloning.
Mobiel 21 moedigt scholen aan om ook inhoudelijke mobiliteitsinitiatieven uit te werken. Daarvoor kunnen ze een
gratis begeleiding op maat van hun school aanvragen.

•

STRAP-dag
• Tijdens de Europese autoluwe dag op 22 september organiseert het Octopusteam de jaarlijkse strapdag. Op die
dag stappen en trappen zoveel mogelijk leerlingen naar school.
• De school krijgt een strapkit ter beschikking met leuke materialen om voor de kinderen een leuke dag rond verkeeren mobiliteit te organiseren.
• Tijdens de strapdag wordt aan ouders gevraagd om via de website informatie te geven over de schoolroute. Daarmee kan de school, of de gemeente aan de slag om knelpunten weg te werken.
• Voor hun deelname maken zowel ouders als kinderen, maar ook de school kans op heel wat leuke prijzen.

Meer weten?
De school La Source doet elk jaar mee aan de actie “Naar school /naar het werk – zonder auto” en heeft daarvoor
zelf een “Mobiliteitsrups” in hout gemaakt. Op die manier kan deze school 2 keer per jaar een autoloze week organiseren en elke dag de verplaatsingswijze van de leerlingen visualiseren.
Doolegtstraat 6, 1140 Evere, 02/247.63.71
De school Sint-Joost-aan-Zee vroeg de gemeente om de straat twee keer per jaar één dag af te sluiten om de
vele leerlingen die te voet naar school komen in de kijker te zetten. Na een gezamenlijk ontbijt, kunnen leerlingen en
buurtbewoners zich weer even de straat toe-eigenen.
Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-ten-Node, 02/219.25.17

Kosten en materiaal
•

“Naar school / naar het werk – zonder auto”:
gratis, evenals communicatiemateriaal.

•

Sam de Verkeersslang: het spel en de inhoudelijke begeleidingen zijn gratis.

•

STRAP-dag: gratis, gratis armbandjes.

•

“Mobiel met minder CO2”: communicatiemateriaal en pedagogisch dossier zijn gratis.

Infofiche 8:

Actie

boekentas
Sensibilisering en educatie

Het begin van het schooljaar is het ideale tijdstip om goede gewoontes aan te leren om veilig naar school te gaan!
Daarom brengt de jaarlijkse campagne ‘Actie boekentas’, die bij het begin van het schooljaar wordt gelanceerd,
enkele gouden veiligheidstips voor het traject naar school in herinnering aan leerkrachten, leerlingen en hun ouders.
De leerlingen leren op een leuke manier om zich veilig te gedragen in het verkeer; ouders en leerkrachten krijgen
een frisse blik op hun rol inzake verkeerseducatie.  

Definitie
De ‘Actie boekentas’ is een verzameling van educatief en sensibiliserend materiaal over veiligheid en regels in het
verkeer: kalenders, folders met tips, bladwijzers en folders met spelletjes. Dit materiaal wordt uitgedeeld aan de
leerlingen van het lager onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelgroep
•
•

De leerlingen van het lager onderwijs en hun leerkrachten.
De ouders.

Partners
De politiezones en de preventiediensten
Verspreiding van het materiaal en acties omtrent verkeersveiligheid.  Zie bijlage: ‘Ondersteuning door de lokale
politie’.
Elsene - Preventie (stadswachten)
Verspreiding van het materiaal.
Maxime Frénot, 02/643.65.60, maxime.frenot@ixelles.be
De Stad Brussel – Departement Openbaar onderwijs
Verdeling van het materiaal aan de scholen van de stad.
Cathy Manderlier, 02/279.38.21, cathy.manderlier@brunette.brucity.be
Het Gewest
Versturen van het materiaal aan de scholen die het niet zouden ontvangen via de bovenvermelde partners.

Actoren
ooruitgangstraat 80 – 1035 Brussel © 2012 – Illustraties: Frédéric Thiry – Vormgeving: www.mazygraphic.be

•

Actie boekentas
Praktische verkeerstips
om veilig naar school
te gaan

•
•

De leerlingen van het lager onderwijs en
hun leerkrachten.
De ouders.
Ook in groep, let ik zelf goed op!
De politiezones.
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Organisatie: stappen
•

De ‘Actie boekentas’ bestaat uit vier eentalige producten die aan het begin van het schooljaar worden verdeeld
door de politiezones (met uitzondering van de zone Brussel-Elsene, zie partners). De scholen met een Schoolvervoersplan die het materiaal niet via deze kanalen zouden ontvangen, kunnen het rechtstreeks via het Gewest
ontvangen.

•

De vier producten zijn:
ÆÆ Een schoolkalender om in de klas aan te plakken (formaat A1). Op deze affiche is ruimte voorzien om de
belangrijkste klasgebeurtenissen te noteren naast essentiële verkeersveiligheidstips.
ÆÆ Een folder met tips  (A4 met 3 luiken) voor elke leerling.
ÆÆ Een bladwijzer  (formaat A5) om in de agenda van elke leerling te stoppen, bestemd voor de ouders.
ÆÆ Een folder met spelletjes  (formaat A5 – 8 pagina’s) voor elke leerling.
Deze vier producten bevatten heel wat nuttige tips om veilig naar school te gaan, zowel voor voetgangers,
fietsers en passagiers (auto en openbaar vervoer)! De geïllustreerde boodschappen zijn eenvoudig, speels en
aangepast aan de stedelijke omgeving.

•

Deze producten vormen een nuttige basis om lessen/activiteiten voor te bereiden over het thema verkeersveiligheid in de klas en maken het mogelijk om de dialoog met enerzijds de leerlingen en anderzijds de ouders
aan te gaan.

•

Het wordt aanbevolen om de ‘Actie boekentas’ te integreren in een ruimere educatie over verkeersveiligheid en
de actie uit te breiden met het aanbod dat wordt voorgesteld door de politiezone. → Zie infofiche: ‘Verkeersveiligheidseducatie’ en bijlage: ‘Ondersteuning door de lokale politie’.

Meer weten?
Mobiel Brussel - Directie Beleid – Cel Verkeersveiligheid:
Maryam Kechiche, 02/204.10.15, mkechiche@mrbc.irisnet.be

De sensibiliseringscampagne ‘Actie boekentas’ is een maatregel van het gewestelijk actieplan 2011-2020 voor de
verkeersveiligheid. De doelstelling is om het aantal slachtoffers van verkeersongevallen op de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 50% te verminderen.
Dit initiatief is het resultaat van de samenwerking tussen het Gewest – Mobiel Brussel, de politiezones, de federale
politie van Brussel en de waarnemende gouverneur van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad.

Opmerking

Kosten en materiaal

•

•

‘Operatie boekentas’ is perfect te integreren
in het lessenpakket en de andere activiteiten
rond verkeersveiligheid (Eindterm wereldoriëntatie: 6.13)  Zie infofiche: ‘Verkeersveiligheidseducatie’ en bijlage: ‘Ondersteuning
door de lokale politie’.

De schoolkalender, de folder met tips, de
bladwijzer en de folder met spelletjes: gratis.

Infofiche 9:

Openbaar Vervoer
Sensibilisering en educatie

Stedelijke omgevingen zoals Brussel worden sterk geconfronteerd met problemen als verkeersoverlast en luchtvervuiling. Deze problemen ontstaan doordat te veel mensen een eigen wagen gebruiken. Toch is het openbaar vervoer vaak een goed alternatief.
Om ouders en leerlingen te stimuleren vaker het openbaar vervoer te gebruiken, is het nodig ze bewust te maken
van de werking en het gebruik van het openbaar vervoer.
Ook door schoolverplaatsingen met het openbaar vervoer te doen, maakt de school de leerlingen bewust van de
mogelijkheden ervan.  Zie infofiche: ‘Openbaar vervoer’ in organisatie van de verplaatsingen..

Definitie
Het openbaar vervoer is een collectieve verplaatsingswijze met vooraf bepaalde routes en dienstregelingen.

Doelgroep
•
•
•
•
•
•
•

Elke school met externe activiteiten en die het openbaar vervoer wil promoten.
www.stimi.be: van 3 tot 9 jaar.
www.mobili.be: van 9 tot 12 jaar.
Mobiliteitstwister: van 8 tot 15 jaar.
Sluw op weg!: de leerlingen van het 5de en 6de lager, en van het 1ste en 2de secundair.
Responsable Young Passengers: de leerlingen van het 3de, 4de en 5de secundair.
E-mag: van 13 tot 18 jaar.

Partners
mivb
• Stelt educatief materiaal, kaarten, informatie over de dienstregelingen, speciale brochures voor scholen… ter
beschikking.
• Organisatie van bezoeken aan de infrastructuur:
Bezoek aan de rijsimulator voor metrobestuurders.
Bezoek aan de onderhouds- en herstelwerkplaats voor metrostellen en bussen of aan de stelplaatsen (Delta,
Haren en Jacques Brel kunnen bezocht worden).
•

Mobi2: interactieve tentoonstelling gewijd aan mobiliteit.

• Publicatie van een e-mag, een nieuwsbrief voor jongeren, met regelmatig wedstrijden.
Astrid Guldentops, 02/515.20.57, guldentopsa@mivb.irisnet.be

Acteurs
•

Leerlingen.

•

Leerkrachten.
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TEC
DE LIJN
• Een website van De Lijn voor de leerlingen en hun leerkrachten: www.buzzy.be met de voorstelling van De Lijn,
het netwerk, didactisch materiaal.
nmbs
• Een NMBS-site voor leerlingen en hun leerkrachten: www.ontdekdetrein.nmbs.be met de voorstelling van de
NMBS, het treinnet, brochures voor leerlingen en leerkrachten, spelletjes...
bivv
• Educatief materiaal over het gebruik van het openbaar vervoer.

Organisatie: promotie van het openbaar vervoer
1. SENSIBILISERING MET DE MIVB
Websites
Op de websites voor kinderen www.stimi.be en www.mobili.be worden de MIVB en haar netplan voorgesteld. Je kan
er een brochure downloaden en je vindt er ook spelletjes, nieuws…
Sluw op weg!
•

De campagne ‘Sluw op weg!’ is de jaarlijkse sensibiliseringscampagne waarbij men burgerzin en een beter gebruik van het openbaar vervoer stimuleert. Ze bestaat uit 4 onderdelen:
ÆÆ Een filosofische workshop in de klas “mobiliteit en ik” gedurende 2 lesuren met een filosoof over mobiliteit,
veiligheid en burgerzin,
ÆÆ een bezoek aan het MIVB-netwerk: één voormiddag onder leiding van animatoren,
ÆÆ een creatieve wedstrijd waarbij elke klas een fotokunstwerk voorstelt met daarin de thema’s van de campagne,
ÆÆ een slotevenement op het MIVB-net met alle deelnemers.

•

www.sluwopweg.be

Responsible Young Passengers (RYP)
•
•
•

Jaarlijkse preventiecampagne van de MIVB rond respect en goed gedrag.
De RYP verbinden zich ertoe om positief leiderschap op zich te nemen, wat een goede sfeer in het openbaar
vervoer ten goede komt.
De RYP zijn verantwoordelijke en aangename reizigers die een dialoog met hun klasgenoten aangaan door zelf
het voorbeeld te geven van goed en verantwoordelijk gedrag.

Mobiliteitstwister
•
•

•

Het bekende gezelschapsspel aangepast voor de MIVB.
Het spel wil een beter gebruik van het openbaar vervoer en een direct contact met het personeel bevorderen,
sensibiliseren over mobiliteits- en vandalismeproblemen, ontmoeting met het personeel en burgerzin en respect
bijbrengen.
Cel Preventie, Abane Mommaert: mommaerta@mivb.irisnet.be

2. GEBRUIK VAN HET OPENBAAR VERVOER VOOR SCHOOLVERPLAATSINGEN
Als de school een uitstap organiseert, kunnen de leerlingen zelf het traject naar de bestemming uitstippelen. In de loop
der jaren leren ze zo efficiënt het openbaar vervoer te gebruiken: door uitstapjes te doen met de metro, tram, bus of
trein, door de dienstregelingen en de netkaarten te leren lezen, door de multimodaliteit tussen verschillende vervoermiddelen te leren kennen, door de websites van de vervoersmaatschappijen te raadplegen...
3. WOON-SCHOOLVERPLAATSINGEN
De school kan samen met de leerlingen en/of de ouders bekijken welke alternatieven het openbaar vervoer biedt voor
het traject van thuis naar school. Dit kan de leerlingen ertoe aanzetten het openbaar vervoer te gebruiken. De bereikbaarheidsfiche van de school kan hierbij een nuttig instrument zijn.  Zie infofiche: ‘Bereikbaarheidsfiche’.

Meer weten?
Het Athénée Royal de Ganshoren neemt sinds enkele jaren deel aan de campagne RYP.
A. de Cockstraat 1, 1083 Ganshoren, 02/426.83.00

Opmerking

Kosten en materiaal

•

•

Sluw op weg!: gratis.

•

RYP: gratis.

•

Mobiliteitstwister: gratis.

•

Bezoek aan de MIVB (stelplaatsen): gratis.

Maak gebruik van schooluitstappen om uw
leerlingen te laten nadenken over de beste
route.

Bijlage 1:

Ondersteuning

door de lokale politie
Sensibilisering en educatie

PZ 5339
Brussel, Elsene

PZ 5340 West
Ganshoren, Jette, Koekelberg,
Sint-Jans-Molenbeek,
Sint-Agatha-Berchem

PZ 5341 ZUID
Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst

Preventiedienst
Diensthoofd: Chantal d’Hoker
02/279.83.71
Polbru_prev_p@skynet.be

Preventiedienst
Diensthoofd: Alain De Vos
02/412.68.08 of 0474/85.01.58
alain.devos@zpz5340.be

Preventiedienst
Projectverantwoordelijke:

Activiteiten
• Opleiding verkeersveiligheid
met een mobiele verkeerspiste
en behendigheidsbaan. Deze
elementen worden geïnstalleerd op de speelplaats.
• Ook de Stadswacht van
Elsene geeft een cursus
verkeersveiligheid in scholen.

Activiteiten
• Peterschap van scholen via het
project ‘Pat Rouille’, dat werkt
rond misdaadpreventie.

Activiteiten
• Programma Bobby: Bobby is
een stripfiguurtje dat zich in
een realistische en speelse
omgeving voortbeweegt. Voor
kinderen van 6 tot 12 jaar.
• Veertiendaagse voor sensibilisering & repressie bij het begin
van het nieuwe schooljaar, in
samenwerking met de Stadswacht.

Een activiteit in detail
De opleiding verkeersveiligheid
wordt om de twee jaar gegeven.
Theorie: 1 uur les in het 1ste en het
2de jaar, 2 uur in het 3de en het 4de
jaar en 3 uur in het 5de en 6de jaar.
Praktijk: De verkeerspiste bevat
alle elementen die nodig zijn om
een reële kruispuntsituatie en een
straat na te bootsen. Het park
wordt 1 uur gebruikt door een
groep van 12 kinderen.

Een activiteit in detail
Pat Rouille
In de lessen worden 5 thema’s
besproken: politie-inleiding, vandalisme, diefstal, bewegwijzering,
cursus verkeersveiligheid. Per 2
maand wordt 1 thema uitgediept.
De scholen kunnen eventueel naar
het verkeerspark van Jette gaan.

Een activiteit in detail
Programma Bobby
Het kind wordt geconfronteerd met
verschillende situaties die het kan
tegenkomen op weg naar school.
Het kind kan reageren via een
display met antwoord-knoppen
die ingebouwd is in de mobiele
computerpaal die de politie meebrengt. Via schriftjes kunnen de
leerkrachten ingaan op de onderwerpen uit de verkeersveiligheid
die zij belangrijk vinden.

Doelgroep
Leerlingen van de lagere school.

Doelgroep
Leerlingen uit het 5de leerjaar.

Doelgroep
Leerlingen van de kleuter- en
lagere school.

Praktische info
Gratis en tweetalig.

Praktische info
Gratis en tweetalig.

Praktische info
Gratis en tweetalig.

Verkeerspiste
In de winter vervangt een vaste de
mobiele, (Bruulstraat - Haren).

Verkeerspiste
Een vaste van de gemeente Jette: gratis voor scholen uit Jette, (Laarbeeklaan
100).

Verkeerspiste
Een verkeerspiste en een behendigheidsbaan in Anderlecht,
(konijnenstraat).

Commissaris Weemaels - 02/559.86.12
francois.weemaels@gmail.com

PZ 5342 Oost
Oudergem, Ukkel,
Watermaal-Bosvoorde

PZ 5343 Montgomery
Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe

PZ 5344 Noord
Evere, Schaarbeek, Sint-Joost

Preventiedienst
Diensthoofden:

Preventiedienst
Diensthoofd:
Frédéric Misson
02/788.95.50

Preventiedienst
Diensthoofd:
Roland Aerts
02/249.21.75
cell.ecole@polbruno.be

Activiteiten
Elke gemeente heeft haar eigen
activiteiten:
• Ukkel: 2 didactische verkeerspistes (1 vaste en 1 mobiele)
• WaBo: verkeersveiligheidslessen in het initiatiecentrum in
de Ruytinxstraat 33.
• Oudergem: cursussen
verkeerveiligheid.

Activiteiten
• Opleiding tot jeugdverkeersbrigadier.
• Bobby-programma (zie zone
Zuid).
• Lessen verkeersveiligheid in
alle scholen waarin de nadruk
wordt gelegd op de onmiddellijke omgeving van de school.

Activiteiten
• Educatieve routes voor voetgangers en fietsers in Evere
en Schaarbeek.
• Cursussen verkeersveiligheid
en peterschap in de scholen.
• Opleiding tot jeugdverkeersbrigadier voor leerlingen uit
het 5de leerjaar.
• Veiligheidsplan rond de scholen.

Een activiteit in detail
Ukkel: De lessen worden gegeven in
alle scholen. Alleen in het Frans.
WB: De lagere scholen krijgen
theorielessen in het centrum. De
praktijklessen worden gegeven op
een vaste behendigheidsbaan.
Oudergem: Lessen voor het 2de,
4de en 6de leerjaar. De activiteiten
hangen af van de leeftijd van de
kinderen: verkeersborden leren herkennen, verkeersveiligheid en goed
leren fietsen. Een parcours te voet
en met een voertuig: te voet voor het
1ste en 2de leerjaar, een gocart voor
het 3de en 4de leerjaar en een fiets
voor het 5de en 6de leerjaar.

Een activiteit in detail
Jeugdverkeersbrigadiers: de leerlingen uit het 5de leerjaar van de scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe.
De lessen worden gespreid over 3
woensdagnamiddagen. De eerste
2 lessen behandelen de theorie
en de praktijk en tijdens de laatste
les wordt de opleiding afgesloten
met een theoretisch en praktisch
examen.

Een activiteit in detail
De educatieve routes vertrekken bij
het gemeentehuis. 45 minuten later
komt men terug aan bij het beginpunt. De routes omvatten 9 situaties
die vaak voorkomen in het verkeer.
Ze werden gecreëerd om kinderen
van 10 tot 12 jaar via een progressieve opleiding en begeleiding voor
te bereiden op verkeerssituaties
voor hun latere verplaatsingen. Bij
het begin van het parcours worden
een oefenhandboek met 9 fiches en
een instructiegids voor de instructeurs uitgedeeld.

Doelpubliek
Leerlingen van de lagere school.

Doelpubliek
Leerlingen van de lagere school.

Doelpubliek
Leerlingen van de kleuter- en
lagere school.

Praktische info
Gratis afhankelijk van de gemeente.

Praktische info
Gratis en tweetalig.

Praktische info
Gratis en tweetalig.

Verkeerspiste
1 vaste (Ruytinckstraat 33) en 1
mobiele.

Verkeerspiste
1 mobiele.

Verkeerspiste
1 vaste in Evere (Stroobantstraat)
en 1 mobiele.

Ukkel: Kathy De Belva
02/563.97.36
WaBo: Meneer Haesevoets
02/675.55.90
centredi@hotmail.com
Oudergem: Mevrouw Wichman
02/563.98.33
tbeate@auderghem.irisnet.be

Bijlage 2:

Ondersteuning

door de federale politie
Sensibilisering en educatie

Federale politie: dienst vorming en wegverkeer
De cel vorming en preventie van de federale politie is ter ondersteuning aanwezig in het kader van de actieplannen van de lokale politie. Het BIVV financiert die aanwezigheid gedeeltelijk. Het team telt 8 personen voor WaalsBrabant, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze cel is tweetalig.
Contact: Olivier Monsieur, diensthoofd of Guy Lermusiaux, adjunct,
02/642.65.65.66, dga.dah.cep.fed@police.be

Organisatie: stappen
De secundaire scholen met een Schoolvervoerplan kunnen een beroep doen op deze dienst.
De opleidingen bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het gaat om één of twee lesuren theorie
voor 40 à 50 leerlingen. Afhankelijk van hoe oud de leerlingen zijn, komen de volgende onderwerpen aan bod: fietser, bromfietser, motorrijder en automobilist.
• De theorielessen worden in de klas gegeven, aan de hand van een film (van anderhalf uur). Er kunnen dan
afhankelijk van het programma van de leerkracht verschillende onderwerpen besproken worden:
• Reactietijd
• Veiligheidsgordel
• Voorrangsregels
• Opgedreven bromfietsen
• Snelheid
• Alcohol en drugs
• Toegang tot rijbewijs
• Defensief rijden
• Praktijklessen die worden toegekend naar gelang de leeftijdscategorieën omvatten drie bezoeken aan de
school:
• Reactietijdtest
• Tuimelwagentest
• Motorbesturingssimulator

Doelgroep
De leerlingen van het secundair onderwijs:
• 1ste graad (13-14 jaar): verkeersveiligheid voor fietsers (50 minuten).
• 2de graad (15-16 jaar): activiteiten die vooral op de bromfietsers gericht zijn.
• 3de graad: alcohol, drugs, snelheid, defensief rijden, veiligheidsgordel.

Kosten

Gratis en tweetalig.

Luik 3:

Organisatie

van de verplaatsingen

1er vo

Statistieken tonen aan dat steeds meer ouders hun kinderen met de wagen naar
school brengen. Daardoor nemen in de stad het autoverkeer en de onveiligheid van de
kinderen rond de school toe. Bovendien leren kinderen niet meer hoe ze zich autonoom in het verkeer moeten bewegen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waar we uit
moeten proberen te raken.
Er bestaan voldoende alternatieven voor de auto. De school kan hun gebruik
stimuleren door ze, in samenwerking met de ouders, georganiseerd aan te bieden.
Kinderen die niet met de auto gevoerd worden, kunnen op weg naar school heel wat
(her)ontdekken. Ze leren hun omgeving kennen en worden zich bewuster van de
dynamiek van het naar school gaan. Ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen veiligheid en ontdekken alternatieven om zich te verplaatsen. Bovendien worden
ze gestimuleerd om milieuvriendelijke keuzes te maken. Maar ook voor de ouders is
er een meerwaarde. Ze helpen elkaar en versterken zo de band tussen ouders en
leerlingen.
Voor alle ouders bestaat een geschikte manier om de verplaatsingen van hun kinderen

naar school te organiseren. Kiezen om te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of
de auto naar school te gaan, is sterk afhankelijk van de afstand en de nabijheid van
andere ouders.
De acties worden goedgekeurd en uitgevoerd in het kader van het Schoolvervoerplan.
Hoe en met wie ze georganiseerd kunnen worden, staat in de bijgevoegde infofiches.

Infofiche 1:

Begeleide

rijen of pedibus
Organisatie van de verplaatsingen

Leerlingen van de basisschool en kleuters worden vaak met de auto naar school gebracht. Meestal gaat het om
korte afstanden en de eerste kilometers met de auto zijn het meest belastend voor het milieu. Slechte en goede
gewoonten ontstaan al op jonge leeftijd. Stappen is een goed alternatief voor afstanden tot één kilometer (een kwartier voor een kind) en het is goed voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid. Kinderen worden er bovendien
wakker van en leren zelfstandig zijn.

Definite
De pedibus is een groep kinderen die onder begeleiding door ouders, opvoeders, leerkrachten... naar school
stapt. De pedibus kan werken met een vast uurrooster, zoals een busdienst.

Doelgroep
•

Vooral leerlingen die op minder dan een kilometer van de school wonen (of verder naargelang hun leeftijd). Een
route kan ook vertrekken van een vooraf afgesproken plaats waar de ouders hun kinderen kunnen afzetten met
de wagen of met het openbaar vervoer (wel oppassen voor eventuele vertragingen).

Partners
De gemeente
• De mobiliteitsambtenaar kan tips geven voor het uitstippelen van de route.
• Als een bepaalde zone beveiligd moet worden, kan de schepen van Mobiliteit en/of Openbare Werken een
interessante gesprekspartner zijn.
• Gemeenschapswachten en gemachtigde opzichters kunnen de leerlingen begeleiden en helpen wanneer ze
onderweg een gevaarlijk kruispunt moeten oversteken.
De politie
• De ouders... opleiden tot gemachtigde opzichters.
• De kinderen de verkeersregels bijbrengen.
Het Gewest (in het kader van het Schoolvervoerplan)
• De woonplaatsenkaart van de leerlingen opstellen en fluohesjes voorzien.
BIVV: educatief materiaal.

Actoren
•

Een administratief verantwoordelijke (ouder,
secretaris van de school…) beheert de verschillende routes en verzamelt de
inschrijvingen.

•

Vrijwillige ouders of leerkrachten (of opvoeders) begeleiden de groep leerlingen.

•

Eén verantwoordelijke per route: wordt gecontacteerd wanneer een leerling afwezig is. Hij
zorgt voor het goede verloop van de tocht.

3.1

Organisatie: stappen
Informeren naar de belangstelling en de geïnteresseerden samenbrengen
•

Navragen bij de ouders of ze willen meewerken en of ze bereid zijn om hun kinderen in groep naar school te
laten stappen.
Een lijst opstellen van de kandidaten en de geïnteresseerde gezinnen uitnodigen voor een eerste ontmoeting.
Een administratief verantwoordelijke aanwijzen die de inschrijvingen beheert, vragen beantwoordt...

•
•

Routes, haltes en uurroosters vastleggen
•
•
•
•
•

De woonplaats van de geïnteresseerde leerlingen in kaart brengen en verschillende routes voorstellen.
Eén verantwoordelijke per route van 8 à 10 leerlingen aanduiden.
Twee begeleiders voorzien: één vooraan en één achteraan de rij.
Bepalen tijdens welke periode(s) van het jaar de pedibus georganiseerd wordt.
De verschillende routes afstappen en een lijst opstellen met de knelpunten. De route aanpassen in samenwerking met de partners.
De gekozen routes en het uurrooster meedelen aan alle ouders en leerkrachten (informatievergadering, brief...).

•

Opstarten van de pedibus
•

Een proefwandeling organiseren. Bepalen hoe laat de groep vertrekt aan het eerste huis en berekenen wanneer
de groep bij de andere kinderen aankomt. Het uurrooster, de routes, de afspraken... eventueel aanpassen.
De route één keer samen met de leerlingen afleggen en hun aandacht vestigen op de moeilijkheden onderweg.
De startdatum van de begeleide rijen bepalen: de eerste dagen kan de politie of de gemeente meestappen.
Samen met de ouders een charter opstellen: wie waarschuwen wanneer het kind afwezig is? Wordt er gewacht
op laatkomers? Moeten de ouders thuis zijn? Hoe zorgen de ouders ervoor dat de boekentassen niet te zwaar
zijn en dat de kinderen aangepaste kledij dragen?...
Ervoor zorgen dat de wandeling een leuk moment is door ze onderweg een liedje te laten verzinnen, ze in dezelfde kleur te kleden, ze een hoedje op te zetten...

•
•
•

•

Evaluatie
•

Met een evaluatie en/of kleine rondvraag kunnen de begeleide rijen van het volgend jaar verbeterd en gepland
worden.

Meer weten?
In Kristus Koning Assumpta begeleiden leerkrachten twee pedibussen wanneer de school uit is.
Paul Jansonstraat 57, 1020 Laken, 02/268.19.73

Opmerkingen
•

•
•
•

De leerlingen sensibiliseren om mee te stappen,
maar ook om ze te leren hoe ze veilig moeten
wandelen.
De begeleiders voorstellen de opleiding ‘gemachtigde opzichter’ van de lokale politie te volgen.
Voor elke leerling een fluohesje voorzien.
Aan de verzekeringsmaatschappij vragen of
de polis van de school de verplaatsing van de
leerlingen en de begeleiders dekt.  Zie bijlage:
‘Verzekeringen’.

Kosten en materiaal
•
•
•
•

Affiche, brieven en communicatiemateriaal.
Aanvullende verzekering voor de leerlingen
en de begeleiders.
Fluohesjes: aangeboden door het Gewest in
het kader van het Schoolvervoerplan.
Educatief materiaal van het BIVV: zie catalogus van het BIVV.

Infofiche 2:

Fietspooling

of velobus
Organisatie van de verplaatsingen

Leerlingen worden vaak met de auto naar school gebracht. Meestal gaat het om korte afstanden en de eerste kilometers met de auto zijn het meest belastend voor het milieu. Fietsen is een goed alternatief voor afstanden tussen
0 en 4 kilometer (+/- 20 minuten) en is beter voor de verkeersstroom, de conditie en het milieu.
Omdat de leerlingen nog jong zijn en niet altijd ervaring hebben met fietsen, vinden heel wat ouders het maar eng
om hun kinderen alleen met de fiets te laten rijden. Fietspooling of de velobus is een goed alternatief voor de auto.

Definitie
De velobus is een groep kinderen die begeleid door ouders, leerkrachten, gemachtigde opzichters, stadswachten...
van hun woonplaats of een verzamelpunt naar school fietst. Fietspooling betekent dat kinderen veilig in groep naar
school rijden via een bepaalde route en een vooraf vastgelegd tijdschema.

Doelgroep
•

Leerlingen van de lagere school die op minder dan 4 kilometer van de school wonen.

Partners
Pro Velo
• Hulp bieden bij het verzamelen van informatie en het uitstippelen van de routes.
• Volwassenen opleiden voor de begeleiding van groepen op de fiets en kinderen leren fietsen.
• Testdag.
De gemeente
• De mobiliteitsambtenaar kan tips geven voor het uitstippelen van de veiligste routes.
•
•
•

Als een bepaalde zone beveiligd moet worden, kan de schepen van Mobiliteit en/of Openbare Werken een
interessante gesprekspartner zijn.
De gemeente kan personeel ter beschikking stellen voor de begeleiding van de groep.
Gemeenschapswachten en gemachtigde opzichters kunnen de leerlingen begeleiden en helpen wanneer ze
onderweg een gevaarlijk kruispunt moeten oversteken.

De politie
• Geeft tips voor het uitstippelen van de trajecten en verzorgt de begeleiding tijdens de eerste dagen.
Fietsersbond Brussel en zijn lokale afdelingen
• Tips voor de routes, begeleiding.
Het Gewest
• Het Gewest geeft een fluohesje en een helm aan de leerlingen die deelnemen aan de fietspooling.
BIVV: educatief materiaal.

Actoren
•

Een administratief verantwoordelijke (ouder,
de secretaris van de school...) beheert de
verschillende routes en verzamelt de inschrijvingen.

•

Vrijwillige ouders of leerkrachten (of opvoeders) staan in voor de begeleiding van de
groep leerlingen.

•

Eén verantwoordelijke per route wordt gecontacteerd als een leerling afwezig zal zijn. Hij
zorgt voor het goede verloop van de tocht.

3.2

Organisatie: stappen
Informeren naar de belangstelling en de geïnteresseerden samenbrengen
• Navragen bij de ouders of ze willen meewerken en of ze bereid zijn hun kinderen in groep naar school te laten
fietsen.
• Informatievergadering voor de ouders, mogelijke partners…
Routes, haltes en uurroosters vastleggen
• De woonplaats van de leerlingen in kaart brengen en verschillende routes voorstellen.
• Een administratief verantwoordelijke en één verantwoordelijke per route aanduiden.
• De uurroosters vastleggen.
Wat de keuze van de routes betreft: vermijd al te grote hoogteverschillen, neem bij voorkeur dezelfde route voor de
heen- en de terugrit. Kies waar mogelijk voor rustige straten, ingericht voor fietsers.
Opstarten van de velobus
• De verschillende routes fietsen en een lijst opstellen met de knelpunten. De route aanpassen in samenwerking
met de partners.
• De begeleiders en de leerlingen volgen een opleiding bij Pro Velo (2 à 3 uur).
• Voor elke deelnemende leerling een helm en een fluohesje voorzien en voldoende fietsenrekken plaatsen.
• Navragen bij de verzekeringsmaatschappij of de polis van de school de verplaatsingen dekt.  Zie bijlage:
‘Verzekeringen’.
• Proefrit langs de verschillende routes met de begeleiders en de leerlingen, onder begeleiding van Pro Velo.
• De uurroosters, routes, afspraken... indien nodig aanpassen.
• De startdatum van de velobus vastleggen en bepalen tijdens welke periode(s) en op welke dagen hij georganiseerd wordt.
• Het definitieve routeblad met de routes, uurroosters en contactpersonen per route en per dag uitdelen.
• Een charter opstellen met de gedragsregels die nageleefd moeten worden.
Evaluatie
• Een evaluatie en een rondvraag aan het eind van het schooljaar om de velobus van het volgende schooljaar te
plannen en te verbeteren.

Meer weten?
Velobussen worden georganiseerd in 8 scholen in Evere (L’Aubier, la Source...) en Schaarbeek (Ecole 17...), in
samenwerking met de betrokken gemeenten, de politiezone Brussel-Noord en Pro Velo: vijf routes voor in totaal +/- 70
kinderen. De begeleiding gebeurt door ouders en gemachtigde opzichters.
Bikepooling: Eric Mavakala, 02/244.75.90

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

•

Affiches, brieven en communicatiemateriaal.

•

Aanvullende verzekering.

•

Fluohesjes, helmen: aangeboden door het Gewest in het kader van het Schoolvervoerplan.

•

Opvolging en opleiding door Pro Velo: gratis.

•

'Guide du ramassage scolaire' van Pro Velo alleen in het Frans.

•

Educatief materiaal van het BIVV: zie catalogus.

•

•

Organiseer vooraf een fietseducatieprogramma van Pro Velo om er zeker van te zijn dat
de leerlingen goed kunnen fietsen.
Informeer de politie en de gemeente over de
gekozen routes en vraag hen begeleiding
voor de eerste dagen.
Zorg ervoor dat de boekentassen niet te
zwaar zijn en dat de kinderen een fluohesje,
helm en aangepaste kledij dragen. Zorg voor
een goed fietsslot in U-vorm.

infofiche

3:

Fietspeterschap
Organisatie van de verplaatsingen

Naar school fietsen lijkt voor velen een avontuur en bij elk avontuur is het noodzakelijk dat pioniers anderen de weg
wijzen.

Definitie
Fietspeterschap is wanneer een kind uit het lager onderwijs begeleid wordt door een jongere uit een naburige
secundaire school. De peter omkadert en begeleidt zijn petekind tijdens de fietstocht van en naar school. Het
fietspeterschap heeft niet tot doel de kinderen te leren fietsen, maar wel om de relaties tussen de jongeren te
bevorderen en samen veilig naar school te fietsen. Het fietspeterschap zorgt ervoor dat de leerlingen van het lager
onderwijs meer zelfvertrouwen krijgen op de fiets.

Doelgroep
•
•

De kinderen van het 4de, 5de en 6de jaar van het lager onderwijs en jongeren ouder dan 16 jaar die kunnen fietsen.
De ouders van de leerlingen van het lager onderwijs.

Partners
Pro Velo: helpt leerlingen leren fietsen.  Zie infofiche: 'Fietsopleiding'.
GRACQ: helpt bij de keuze van de fietsroutes en leert kinderen fietsen in het verkeer.
De gemeente: steunt de concrete uitvoering (financieel, keuze van de routes…).
De politie: keuze van de routes.
BIVV: pedagogisch materiaal en informatie (posters, folders, brochures…).
Het Gewest: bezorgt de leerlingen die zich inschrijven een fluohesje en een helm.
Empreintes vzw: project 'Génération Tandem Scolaire'. Deze vereniging coördineert het project binnen de scholen
van de Franse Gemeenschap en staat in voor de opleiding van de leerlingen.

Organisatie: stappen
Het fietspeterschap wordt georganiseerd in verschillende scholen die zich op dezelfde campus of in dezelfde wijk
bevinden (minimum 1 lagere en 1 secundaire school). Hieronder ziet u hoe u schooltandems kunt organiseren:
• Voorstelling van het project aan de schooldirecties, leerlingen en ouders, gemeenteverantwoordelijken (schepen
van Mobiliteit en/of Onderwijs, mobiliteitsadviseur). De informatie wordt via verschillende kanalen verstrekt: brieven, ontmoetingen, stands tijdens schoolfeesten, voorstelling in de klas door de leerkrachten…
• Organisatie van een informatievergadering.

Actoren
•

Leerlingen van lager en secundair onderwijs.

•

Ouders.

3.3

•

De deelnemers en hun ouders komen samen om de tandems te vormen en een route en tijdstip om naar school
te fietsen voor te stellen.
De routes worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en de politie.
Vervolmakinglessen fietsen. Idealiter beschikken de deelnemende leerlingen over een fietsbrevet. De leerlingen van het secundair onderwijs moeten ook aantonen voldoende fietservaring te hebben in het verkeer en
moeten noties hebben van de werking van de fiets.
Scholen die deelnemen aan het project 'Génération Tandem Scolaire' van de vzw Empreintes krijgen een aangepaste opleiding voor de leerlingen van het lager en het secundair onderwijs.
Bekendmaking van de routes aan de deelnemers, ouders, gemeente en lokale politie. Bovendien ondertekenen
de deelnemers een charter.
De verschillende deelnemers laten kennismaken met de routes.
De school moet ervoor zorgen dat de fietsen op school veilig gestald kunnen worden. Er moet ook aandacht
gaan naar de staat van de fietsen, de zichtbaarheid van de leerlingen (lichten, reflectoren, fluohesjes…) en het
feit dat de leerlingen een helm dragen (geschonken door het gewest).
Vervolgens wordt een testdag of -week georganiseerd. In deze eerste fase en de eerste dag van het peterschap
kan het interessant zijn een ontbijt te organiseren om de deelnemers te verwelkomen. De school kan ook een
persconferentie organiseren.
Evaluatie van het project en start van de peterschappen.

•
•

•
•
•
•

•

•

Meer weten?
www.generationtandemscolaire.be - alleen in het Frans.

opmerkingen

Kosten en materiaal

•

•

Communicatiemateriaal.

•

Coördinatie en opleiding van de leerlingen van
de vzw Empreintes: gratis indien men gesteund
wordt door de gemeente, anders €2500.

•

Gratis indien de coördinatie gebeurt door de
scholen die zich vrijwillig opgeven.

•

De opleidingen.  Zie infofiche: ‘Fietsopleiding’.

•
•

Om zich ervan te overtuigen dat de leerlingen
hun fiets beheersen, een fietseducatieprogramma voorzien door Pro Velo.
De politie en de gemeente informeren over de
trajecten en hen vragen om deze te beveiligen
de eerste dagen.
Zorg ervoor dat de boekentassen niet te
zwaar zijn en dat de kinderen een fluohesje, helm en aangepaste kledij dragen. Zorg
voor een goed fietsslot in U-vorm.

Infofiche 4:

Openbaar

vervoer
Organisatie van de verplaatsingen

Stedelijke omgevingen zoals Brussel worden sterk geconfronteerd met problemen als verkeersoverlast en luchtvervuiling. Deze problemen ontstaan doordat te veel mensen een eigen wagen gebruiken. Toch zijn er verschillende alternatieven. Zo kunnen leerlingen en leerkrachten vaker met het openbaar vervoer naar school gaan. In
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen de meeste gezinnen immers op ongeveer 500 meter van een openbaar
vervoerhalte. Daarnaast kunnen scholen in plaats van dure schoolbussen van privé-bedrijven te huren voor hun
verplaatsingen het openbaar vervoer gebruiken en zo heel wat geld besparen.

Definitie
Het openbaar vervoer is een collectieve verplaatsingswijze met vooraf bepaalde routes en dienstregelingen.

Doelgroep
•
•

Alle leerlingen, hun ouders en leerkrachten die in een zone wonen die goed bediend wordt door het openbaar
vervoer.
Elke school die het openbaar vervoer wil gebruiken voor haar externe activiteiten.

Partners
MIVB
•
•

Grootste openbare vervoersmaatschappij in Brussel.
Stelt dienstregeling en netplan ter beschikking.

DE LIJN
•
•

56 buslijnen van De Lijn vullen het netwerk van de MIVB en de NMBS in Brussel aan.
Stelt dienstregeling en netplan ter beschikking.

TEC
•
•

8 buslijnen van de TEC verbeteren de intermodaliteit in Brussel.
Stelt dienstregeling en netplan ter beschikking.

NMBS
•
•

Het Gewest telt 28 NMBS-stations die het mogelijk maken zowel in Brussel als in het hele land te reizen.
Stelt dienstregeling en netplan ter beschikking.

Actoren
•

Ouders en leerlingen.

•

Leerkrachten.

3.4

Organisatie: promotie van het openbaar vervoer
1. VERVOERBEWIJZEN
MIVB
 Kinderen jonger dan 6 jaar rijden gratis op voorwaarde dat ze begeleid worden door een volwassene (maximum 4 kinderen per volwassene).
 Kinderen van 6 tot 12 jaar rijden gratis maar het kind moet in het bezit zijn van een J-Abonnement op zijn/haar
MOBIB-kaart.
 Met het MTB-schoolabonnement kunnen de leerlingen gedurende 1 jaar naast het MIVB-net, inclusief het
nachtnet Noctis, ook de Brusselse stadsnetten van De Lijn, TEC en de NMBS gebruiken.
 De schoolkaart is voorbehouden aan kleuter- en lagere scholen en geeft een groep van maximum 30 personen een dag lang recht op een onbeperkt aantal ritten op het hele MIVB-net.
 Studenten tussen 12 en 24 jaar die les volgen in het dag- (ten minste 20u/week) of avondonderwijs (ten
minste10u/week) reizen met een schoolabonnement dat een jaar lang onbeperkte toegang geeft tot het hele
MIVB-net.
Voorwaarden en tarieven op de website van MIVB, Julie Craps, 02/515.50.68, b2b@mivb.irisnet.be
De Lijn
 Kinderen jonger dan 6 jaar rijden gratis.
 Kinderen van 6 tot 24 jaar kunnen met een Buzzy Pazz onbeperkt reizen op de bussen van De Lijn. Een
Buzzy Pazz kan genomen worden voor een maand, een trimester of een jaar en kan gecombineerd worden met
een abonnement voor het net van de MIVB, TEC of de NMBS.
 Kinderen tussen 6 en 12 jaar reizen gratis als ze vergezeld zijn door een reiziger ouder dan 12 in het bezit
van een abonnement geldig op De Lijn (inclusief Omnipas 65+) en hoeven dus niet in het bezit te zijn van een
Buzzy Pazz. Maximum 4 kinderen per abonnee.
 Kinderen tussen 6 en 12 die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen kunnen een gratis J-abonnement
van de MIVB krijgen dat in Brussel ook geldig is op de bussen van De Lijn.
Abonnementendienst: 016/31.37.20, abonnementen.vlbrab@delijn.be
TEC
 Kinderen jonger dan 12 jaar rijden gratis.
 Kinderen tussen 6 en 12 rijden gratis met een LYNX JUNIOR-abonnement.
 Jongeren van 12 tot 24 jaar kunnen een LYNX-abonnement kopen: de prijs hangt af van het aantal zones
waar men door reist, met een minimum van 2 en een maximum van 6 zones. Kan genomen worden voor een
week, een maand of een jaar en kan gecombineerd worden met een abonnement op het net van De Lijn of
NMBS.
Abonnementendienst: 010/23.53.53, www.infotec.be, rubriek ‘Contact’, ‘Abonnementsaanvragen

NMBS
 Kinderen jonger dan 12 rijden gratis als ze begeleid worden door een persoon ouder dan 12 jaar, die in het
bezit is van een vervoerbewijs. Maximum 4 kinderen per begeleider. Dit is geldig van maandag tot en met vrijdag vanaf 9u01. In het weekend en op wettelijke feestdagen mag een kind ook vóór 9u01 gratis reizen. Het gaat
steeds om het werkelijke vertrekuur van de trein.
 Kinderen jonger dan 12 die een korting genieten via de ‘Gezinsbond’ zijn niet gebonden aan de uurbeperking
en reizen ook zonder begeleiding gratis.
 Kinderen jonger dan 6 mogen een zitplaats innemen. Bij gebrek aan voldoende zitplaatsen moeten ze die
afstaan aan een reiziger met een vervoerbewijs.
 Het gratis vervoer geldt alleen in treinen voor binnenlandse vervoer
 Jongeren tussen 12 en 26 jaar kunnen met de Schooltreinkaart tijdens de geldigheidsperiode van de kaart
(1, 3 of 12 maanden) een onbeperkt aantal keer een bepaald traject afleggen. De kaart kost 20% van de totale
prijs van een trajectkaart.
 Met een Go Pass kunnen jongeren tussen 12 en 26 jaar 10 ritten in 2de klas maken tussen twee Belgische
stations naar keuze (grenspunten uitgezonderd) voor €50. De Go Pass is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum
en is niet op naam: je kunt hem dus uitlenen aan vrienden of hen laten meereizen.
 Groepen kinderen/studenten:
• Reservatie voor groepen: vanaf 15 personen krijg je een korting van 70%, afhankelijk van de bezetting van
de gekozen trein.
• B-Dagtrips voor schoolgroepen: omvatten de treinreis heen en terug, de toegang tot de attractie die in het
programma is voorzien en het eventuele eindvervoer met metro, tram of bus. Ten laatste 12 werkdagen
voor de vertrekdatum neem je contact op met de ‘cel groepsreizen binnenland’ van de NMBS.
Cel groepsreizen binnenland: 09/241.23.68 (elke werkdag tussen 8u30 en 17u30),
groepen.nationaal@b-rail.be.

2. ORGANISATIE VAN DE VERPLAATSINGEN
Woon-schoolverplaatsingen
• Vergeet niet de bereikbaarheidsfiche van de school uit te delen aan de nieuwe ouders zodat ze hun traject
met het openbaar vervoer naar school kunnen plannen. → Zie infofiche: ‘Bereikbaarheidsfiche’.
• Begeleide rijen tussen een bus- en tramhalte of metrostation en de school → Zie infofiche: ‘Begeleide rijen
of pedibus’.
• Begeleid door ouders rijden de kinderen in groepjes met het openbaar vervoer naar school of naar huis.
Schoolverplaatsingen
• Verplaatsingen naar uitstappen organiseren met het openbaar vervoer. De bereikbaarheidsfiche van de
school, netplannen en websites van de openbaar vervoersmaatschappijen kunnen een nuttig instrument
zijn om de leerlingen te helpen zelf het traject uit te stippelen.

Opmerkingen
•

De bereikbaarheidsfiche van de school kan  
een nuttig instrument zijn.

•

Uitstappen doen met het openbaar vervoer
maakt de leerlingen bewust van de mogelijkheden.

Kosten en materiaal
•

Brochures, netkaarten: gratis.

•

Kopieën bereikbaarheidsfiche voor de
nieuwe leerlingen: gratis aangeboden door
het gewest aan het begin van het schooljaar
in het kader van het Schoolvervoerplan.

Infofiche 5:

Jeugdverkeersbrigadiers
Organisatie van de verplaatsingen

Jeugdverkeersbrigadiers helpen de leerlingen oversteken op het zebrapad voor of in de buurt van de school. Ze
creëren hierdoor een veilige schoolomgeving en leren de kinderen het verkeer in te schatten en zo zelfstandig over
te steken. Een jeugdverkeersbrigadier is niet zomaar een brigadiertje. Een jeugdverkeersbrigadier is erkend door
het verkeersreglement en heeft een opleiding bij de politie gevolgd. Daarom mag hij ingrijpen in het verkeer wanneer voetgangers oversteken in de buurt van een school.

Definitie
Jeugdverkeersbrigadiers zijn leerlingen van het 6de leerjaar die in het 5de leerjaar opgeleid werden door de politie
om leerlingen te helpen met oversteken voor of in de buurt van de school. Gewapend met een C3- (verboden toegang) of A23-bord (plaats waar speciaal veel kinderen komen) en met een fluorescerend hesje, patrouilleren ze per
twee voor en na schooltijd. Ze worden ‘gesuperviseerd’ door een volwassene, meestal iemand die een opleiding
'gemachtigd opzichter' gevolgd heeft. Herhaalde politiecontrole is noodzakelijk.

Doelgroep
•

De directie of de leerkrachten die de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar willen sensibiliseren voor mobiliteit
en de omgeving van de school willen beveiligen.

Partners
De politiezone Brussel-Noord (Evere, Schaarbeek en Sint-Joost)
• Opleiding van de leerlingen: ± 3u (theorie en praktijk).
• De politie staat de eerste dag in voor de begeleiding.
• Regelmatige controle en bijscholing (indien nodig).
• Vanaf september in samenwerking met de gemeente: 'Operatie Levenstrein', campagne met kinderen, gericht
op onveilig rijgedrag.
De gemeente
• Stelt eventueel een stadswacht of gemachtigde opzichter ter beschikking die waakt over de veiligheid van de
verkeersbrigadiers.

Organisatie: stappen
•

De leerkrachten van het 5de leerjaar, de directie, maar ook geïnteresseerde ouders besluiten het project samen
te realiseren. Zij beslissen welke klassen zullen deelnemen.

Actoren
•

Leerlingen uit het 5de en het 6de leerjaar en
hun leerkrachten.

•

De leerkrachten die aangesteld werden als
begeleider voor de leerling-jeugdverkeersbrigadiers.

•

De politie verzorgt de opleiding en controleert
achteraf hoe alles verloopt.

3.5

•

De leerlingen van het 5de leerjaar ontvangen een brief of een andere informatiedrager waarin gevraagd wordt
wie volgend jaar vrijwilliger wil zijn. De vrijwilligers krijgen een opleiding van de politie. De groep kan leerlingen
uit verschillende klassen bevatten.
De leerlingen en de leerkrachten beslissen welke kruispunten beveiligd worden.
De leerlingen en leerkrachten voorzien zich van borden, fluohesjes, jasjes en eventueel ook nep PV’s.
De leerlingen stellen een kalender op en verdelen het werk, met de hulp van de leerkrachten.
Er moet altijd een volwassene waken over de veiligheid van de kinderen en ervoor zorgen dat correct en vlot
overgestoken wordt.
Er worden evaluaties gepland om de acties te corrigeren en te verbeteren.

•
•
•
•
•

Meer weten?
In Basisschool Clair-Vivre spelen de leerlingen van het 6de leerjaar, al 42 jaar, de rol van jeugdverkeersbrigadier
onder toezicht van leerkrachten en in samenwerking met de politiezone Brussel Noord.
Onze-Lieve-Vrouwlaan 40, 1140 Evere, 02/247.63.65

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

Er zijn minstens twee leerlingen per oversteekplaats.

•

Correspondentie en communicatiemateriaal.

•

Tijdens de eerste dagen is de politie, de stadswacht of de gemachtigde opzichter voortdurend aanwezig.

•

Opleiding door de politie: gratis.

•

De fluohesjes en de C3- of A23-borden worden aangeboden door het gemeentebestuur.

•

20 à 30 minuten voor de lessen beginnen en 5
minuten voor de lessen gedaan zijn, stellen de
jeugdverkeersbrigadiers zich op.

Infofiche 6:

Carpooling
Organisatie van de verplaatsingen

Pendelen tussen de woonplaats en de school gebeurt (te) vaak met de wagen. Het autoverkeer veroorzaakt verkeersoverlast, onveiligheid, plaatselijke luchtvervuiling en draagt bij tot de opwarming van de aarde. Bovendien
domineert de auto de openbare ruimte, ruimte die ontnomen wordt aan voetgangers en fietsers.
Schoolvervoerplannen willen de verplaatsingen met de wagen terugdringen, maar voor sommigen is de auto onmisbaar. Heel wat auto’s vervoeren echter slechts één of twee kinderen naar school. Carpooling is een waardig
alternatief om het aantal voertuigen in de omgeving van de scholen en op onze wegen te verminderen.

Definitie
Carpoolen is een vorm van collectief vervoer. Mensen die ongeveer hetzelfde traject afleggen spreken onderling af om samen te rijden. Carpoolen is een ecologisch alternatief wanneer de wagen noodzakelijk is en andere
vervoermiddelen (te voet, fiets, openbaar vervoer) niet haalbaar zijn.

Doelgroep
•

Kinderen en ouders die genoodzaakt zijn om met de auto naar school te komen en nog plaats vrij hebben in
de auto.

Partners
Taxistop
Biedt tegen betaling begeleiding bij het opstarten van carpooling met onder meer een informatievergadering, promotiemateriaal en het gebruik van een databank waarin de carpoolcoördinator alle vraag- en aanbodinformatie kan
invoeren. Het programma berekent alle mogelijke 'matches'.
Andere scholen in de buurt

Organisatie: stappen
Diagnose - verzamelen van vraag en aanbod
• In de mobiliteitsenquête voor de ouders peilen naar hun bereidwilligheid om te carpoolen.
• Een inventaris opmaken van wie geïnteresseerd is om samen te rijden en wie bereid is andere kinderen mee
te nemen.
• De woonplaatsenkaart geeft een indicatie van het potentieel aan carpoolers.
 Zie infofiche: ‘Woonplaatsenkaart van de leerlingen’.

Actoren
•

Carpoolcoördinator: coördineert het opstarten
van de carpooling. Hij fungeert als aanspreekpunt, kan gecontacteerd worden voor informatie en is tussenpersoon naar de school toe.

•

De school: zorgt voor een goede carpoolsfeer
en waakt erover dat de regels inzake gezelligheid en veiligheid nageleefd worden.

•

De carpoolpartners: ouders, grootouders,
familie.

3.6

Informatie en sensibilisering
• Organiseer een informatieavond om mensen te informeren over de voordelen van carpooling.
• Communiceer regelmatig over het initiatief via het infobord, op de website van de school, met een speciale
stand op het schoolfeest of een oudercontactavond.
• Publiceer de resultaten van de diagnose van de school (sensibilisering van de ouders).
De concrete organisatie van de carpooling
• De carpoolcoördinator neemt contact op met de potentiële carpoolpartners (per brief of telefoon) en verzamelt
de nodige gegevens over ieder van hen.
• De carpoolcoördinator tracht vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hij houdt rekening met de nabijheid van
de woonplaatsen, de opgegeven uren, het aantal beschikbare plaatsen én andere relevante factoren.
• De potentiële carpoolpartners contacteren elkaar en vormen samen een pool.
• Een gedragscode opstellen, met onder meer het engagement de verkeersregels na te leven.
• Als er geen beurtrol opgesteld wordt tussen twee gezinnen, kan een kilometervergoeding afgesproken worden
voor diegene die de kinderen dagelijks naar school brengt.
• Verzekeringen: navraag bij de verzekeringsmaatschapij of de polis van de school deze verplaatsingen dekt. 
Zie bijlage: ‘Verzekeringen’
• Welke stimulerende factoren, zoals bijvoorbeeld een carpoolparking, zijn mogelijk?
Zonder coördinator
• Indien er geen carpoolcoördinator is, kan carpooling ook worden georganiseerd door het aanbod bekend te
maken via het secretariaat, de website of het infobord. De geïnteresseerden moeten dan zelf contact opnemen
en carpooling organiseren.

Meer weten?
www.taxistop.be, rubriek schoolpool
www.mobiel21.be, in de rubriek Pulicaties, brochure 'Poolen. Fietspoolen, voetpoolen en carpoolen’, gratis te
downloaden.

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•

•

Affiches, brieven en communicatiemateriaal.

•

Infovergadering Taxistop: gratis.

•

Databank en promotiemateriaal van Taxistop: €200.

Nieuwe inschrijvingscampagnes en opfrissing
van de bestanden zijn noodzakelijk. Organiseer regelmatig informele momenten waarop
carpoolpartners elkaar kunnen ontmoeten en
ervaringen kunnen uitwisselen, en twijfelaars
overtuigd kunnen worden.

•

Continue opvolging is zeer belangrijk om het
project te doen slagen.

•

Met de carpoolende ouders wordt een charter
opgesteld waarin o.m. bepaald wordt de verkeersregels na te leven.

Infofiche 7:

Kiss & Ride
Organisatie van de verplaatsingen

Scholen worden vaak geconfronteerd met chaos en onveiligheid aan de schoolpoort: auto’s parkeren dubbel, aan
bushaltes, op de stoep of voor een garage en voeren gevaarljke manoeuvres uit. Dergelijke situaties brengen de
veiligheid van alle weggebruikers in het gedrang.
Soms is de auto onmisbaar, bijvoorbeeld wanneer kinderen te ver van school wonen of wanneer de aansluitingen
met het openbaar vervoer niet voldoen. Een goed aangelegde Kiss & Ride (K&R) kan het verkeer aan de schoolpoort vlotter doen verlopen.

Definitie
Een Kiss & Ride of zoenstrook is een zone in de buurt van de schoolpoort waar kinderen met de auto worden afgezet. Deze plaats wordt bewaakt om te vermijden dat de auto’s andere weggebruikers zouden hinderen. Opdat
de zone optimaal zou renderen, is het primordiaal dat de automobilisten niet langer dan nodig blijven staan om de
kinderen af te zetten of op te pikken. Een zoenstrook is geen parkeerplaats van korte duur maar beoogt de vlotte
doorstroming van het autoverkeer aan de schoolpoort.

Doelgroep
•
•

Ouders waarvoor de auto een onmisbaar vervoermiddel is.
Ouders die carpoolen.

Partners
De overheid (afhankelijk van het type weg is dat de gemeente of het gewest).
• Is bevoegd voor de inrichting van de K&R.
De politie
• Kan advies geven over de plaats van de zone en het uurrooster.
• Kan regelmatig preventieve en repressieve controle uitvoeren om de zoenstrook te vrijwaren van foutparkeerders.
De buurtbewoners
• De buurtbewoners zullen de K&R respecteren wanneer ze goed geïnformeerd worden over de organisatie ervan, zeker als hiervoor tijdelijk een aantal parkeerplaatsen ingepalmd worden.
Scholen op dezelfde campus of in dezelfde omgeving
• Scholen kunnen samenwerken om een K&R in gebruik te nemen. Maar een kinderdagverblijf of kleuterschool
heeft eerder behoefte aan een kortparkeerplaats.

Actoren
•

Een opzichter, ouders of leerkrachten: bewaking van de K&R en verantwoordelijkheid voor
de vlotte doorstroming en de veiligheid van de
kinderen.

•

Leerlingen (bv. de jeugdverkeersbrigadiers)
helpen de K&R goed te beheren. Ze begeleiden de kinderen tussen de zoenstrook en de
schoolingang. Leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar krijgen hiervoor een opleiding van de
politie.

3.7

Organisatie: stappen
Voorbereiding: de analyse
•
•
•
•

Naar de interesse en de medewerking van de ouders peilen via een enquête.
De juiste vragen stellen: is de K&R noodzakelijk? Zet ze te veel aan tot het gebruik van de auto? Vergelijk hiervoor de woonplaatsenkaart met de verplaatsingsgegevens uit de enquête.
De parkeerdruk in de schoolomgeving nagaan (advies politie).
De specifieke problemen analyseren in de schoolomgeving en de buurt, het tijdstip waarop kinderen worden
gebracht of opgehaald en de openingstijden van de school en scholen in de onmiddellijke nabijheid.

Selectie van een geschikte K&R
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Advies inwinnen bij de politie.
Indien mogelijk gebruik maken van de parkeerplaats voor de schoolbus.
Een ventweg of parallelweg op privé-terrein is een duurdere optie.
De laatste optie is bestaande parkeerplaatsen inrichten als zoenstrook. Hiervoor is een collegebesluit (gemeenteweg) of beslissing van het gewest (gewestweg) nodig. Het is noodzakelijk de buurtbewoners nauw te
betrekken bij dit initiatief.
In het algemeen dient de zone ten minste 30 meter lang te zijn zodat er 4 voertuigen tegelijk kunnen stilstaan.
De inrichting heeft aangepaste signalisatie nodig. Het E1-bord verbiedt parkeren maar laat stilstaan toe. Een
onderbord biedt bijkomende informatie over de duur van het parkeerverbod en/of vermeldt 'Kiss & Ride'.
De zone moet duidelijk herkenbaar zijn. Een aangepaste wegmarkering of materiaalkeuze is daarom aangewezen.
De zone wordt dichtbij de schoolingang ingericht, zoniet verliest ze haar efficiëntie.
Het traject van de zoenstrook naar de school moet veilig zijn en kinderen moeten het zelfstandig kunnen afleggen (eventueel onder begeleiding).

Toezicht
•
•

Een gemachtigd opzichter, ouder of leerkracht ziet toe op het naleven van de vuistregels. Hij coördineert ook
de doorstroming van de wagens, opent het portier en helpt de kinderen uitstappen.
Ouderparticipatie (een beurtrolsysteem) biedt de beste garantie voor het goede functioneren van een K&R.
Ideaal is een 20-tal ouders die elk 1 dag per maand deze functie op zich nemen.

Communicatie
•
•
•

Het correcte gebruik van de zoenstrook wordt bepaald in een aantal vuistregels, opgenomen in een charter of
schoolreglement. Ouders ondertekenen dit charter bij het begin van het schooljaar.
Communiceer tijdig over de vuistregels met de ouders en de buurt. Gebruik hiervoor de gebruikelijke
communicatiekanalen (brief, e-mail).
Communiceer met de buurt in het Nederlands en het Frans.

Testfase (1 tot 2 maanden)
• Testen van de keuze van de zone, het reglement, het beurtrolsysteem en het effect op het verkeer in de schoolomgeving.
• Sensibiliseringsactie met de voortrekkersklas (nep PV’s).
• Preventief samenwerken met de politie, in een latere fase treedt de politie repressief op.
Evaluatie en bijsturing
• Bij de evaluatie worden de politie, de begeleidende ouders en indien nodig de buurt en de gemeente betrokken.

Meer weten?
Catteau-Aurore heeft een K&R op de parkeerplaats voor de bus. Ouders zorgen voor het toezicht via een beurtrolsysteem.
Dageraadstraat 23, 1000 Brussel, 02/626.14.00
Boodschapinstituut heeft een K&R gecombineerd met een kortparkeerzone voor de kleuters en het kinderdagverblijf. Ouders houden toezicht via een beurtrolsysteem. De kinderen worden begeleid tot aan de schoolpoort door
leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Vandenbusschestraat 36, 1030 Schaarbeek, 02/241.73.87

Opmerkingen

Kosten en materiaal

•
•

•

Affiche, brieven en communicatiemateriaal.

•

Fluohesjes voor de begeleiders: aangeboden
door het gewest in het kader van een Schoolvervoerplan.

•

Inrichting van de zone door de bevoegde overheid (E1-bord: parkeerverbod).

•
•

Kader de K&R in het Schoolvervoerplan.
De medewerking van politie en gemeente is
onontbeerlijk. Noteer het telefoonnummer van de
politie voor noodgevallen.
Een K&R is niet geschikt voor kinderdagverblijven
en kleuterscholen.
Om het traject tussen de zone en de schoolpoort
te overbruggen, kunnen jeugdverkeersbrigadiers
ingeschakeld worden. Leerlingen van het 5e en/
of 6e leerjaar krijgen hiervoor een vorming van de
politie.

Bijlage 1:

Verzekeringen
Organisatie van de verplaatsingen

De organisatie van begeleide rijen, fietspoolen of carpoolen roept vaak dezelfde vraag op:
wat met de verzekeringen?
Duidelijkheid over dit thema bevordert het wederzijds vertrouwen en kan bepaalde ouders over de streep trekken
voor activiteiten die de school onderneemt.
Alle scholen beschikken over 2 soorten verzekeringen die tevens de mogelijke ongevallen op weg van en naar
school dekken:
•

•

De ongevallenverzekering kan onmiddellijk ingeschakeld worden ongeacht de aansprakelijkheid bij zogenaamde ‘lichamelijke schade’, maar de dekking is beperkt. Deze verzekering is van toepassing op de kleinere
ongevallen die het meest voorkomen.
Het kan echter ook voorkomen dat zich een meer ernstig ongeval voordoet. Hoewel dit echter uitzonderlijk
voorkomt, is het goed te weten dat de aansprakelijkheidsverzekering desgevallend kan ingeschakeld worden.
Het verzekerde bedrag ligt hierbij hoger en men dient de aansprakelijkheid te bewijzen. Wie aansprakelijk is en
dus een zware fout begaan zou hebben, diens verzekering zal tussenkomen.

Doelgroep
•
•
•

Iedereen die een groep te voet of met de fiets leerlingen begeleidt voor de woon-schoolverplaatsingen en de
schoolse uitstappen.
Iedereen die andere kinderen vervoert in zijn auto voor de woon-schoolverplaatsingen.
Alle leerlingen die deelnemen aan een begeleide rij of fietspooling of die per carpooling naar school gebracht
worden.

Partners
De ouders
• Zijn burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor de materiële en lichamelijke schade die hun kind aan anderen berokkent.
De school
•
•

Is aansprakelijk voor lichamelijke schade die kan optreden tijdens de verplaatsingen van de leerlingen van en
naar school (bij carpooling is het geen probleem dat er een omweg gemaakt wordt).
Is aansprakelijk voor de lichamelijke ongevallen en materiële schade van de jeugdverkeersbrigadiers van haar
school.

Actoren
•
•
•

De verzekeringsondernemingen.
De organisator van de begeleiding: school,
gemeente, politie…
De leerlingen, ouders, leerkrachten.

Vrijwillige begeleider
•

Een (groot)ouder, een lid van een vereniging of iemand die zijn vrije tijd nuttig wil besteden… die dit onbezoldigd
doet (een vrijwilliger kan hiervoor wel een onkostenvergoeding krijgen, maar die wordt niet gezien als een loon).

Bezoldigde begeleider
• Een gemeentebeambte, een stadswacht, een leraar, een opvoeder, een politieagent… die voor zijn gepresteerde
diensten een verloning krijgt.
De gemeente
•
•

Is verantwoordelijk voor de opleiding van gemachtigde opzichters. De opzichters worden gevormd door de
lokale politie en worden daarna gemachtigd voor onbepaalde duur door de burgemeester.
Is aansprakelijk voor de gemachtigde opzichters en voor de gemeentebeambten.

De politie
•
•

Staat in voor de opleiding van de gemachtigde opzichters.
Is aansprakelijk voor haar politieagenten.

Verzekeringen per activiteit
1. Begeleide rij of fietspooling
De gemeente
•

Dient de gemachtigde opzichters correct te verzekeren, ongeacht of deze bezoldigd (bijvoorbeeld haar eigen
werknemers) of vrijwilliger (bijvoorbeeld ouders) zijn.

De gemeente/politie/school
•

Dienen als werkgever de nodige schikkingen treffen om hun burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te dekken
van de begeleiders die door haar instantie bezoldigd worden.

De school
•

Kan de vrijwillige begeleiders laten verzekeren voor lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid via de
verzekering van de school. Hierbij is het belangrijk dat de school de begeleide rij of fietspool erkent als een activiteit van de school. Sommige verzekeringsondernemingen laten toe deze begeleiders kosteloos toe te voegen
als personeelsleden van de school, andere verzekeringsondernemingen zullen dit zien als een uitbreiding van het
bestaande contract.

•

De kinderen zijn gedekt door de verzekering van de school voor lichamelijke ongevallen en materiële schade.

•

Artikel 6 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers voorziet dat de school een verzekering
moet nemen om de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid van de vrijwilligers te dekken.

Ouders
•

Het wordt sterk aangeraden aan alle ouders om een familiale verzekering af te sluiten om lichamelijke (en eventueel materiële) schade te dekken die aangericht wordt door één van hun gezinsleden.

2. Carpooling
De school
•

De meerijdende leerlingen zijn gedekt door de verzekering van de school (het is geen probleem dat er een omweg
gemaakt wordt). Het kind moet wel geregistreerd staan als carpooler.

De bestuurder
•

De verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de autobestuurder is verplicht. Alle passagiers, dus ook
de carpoolers, worden beschouwd als “zwakke weggebruiker” en worden door de betrokken autoverzekeraar
automatisch vergoed voor hun lichamelijke schade. Ongeacht of de meerijdende leerlingen een vergoeding betalen aan de chauffeur. De bestuurder mag hier echter geen winst op maken.

Het is belangrijk om aan de verzekeringsmaatschappij melden dat het volgende dient gedekt te zijn:
ÆÆ Lichamelijke schade van de leerlingen en de begeleiders die aan de begeleide rij of fietspooling voor de woonschoolverplaatsingen of in het kader van schoolse verplaatsingen deelnemen.
ÆÆ De burgerlijke aansprakelijkheid van de begeleiders en de leerlingen die deelnemen aan de voetgangersrij
van een derde.
ÆÆ De burgerlijke aansprakelijkheid van de begeleiders ten aanzien van de begeleide kinderen.

Meer weten?
•
•
•

Wet van 3 juli 2005 en de wet tot wijziging van 19 juli 2006 betreffende de rechten van vrijwilligers.
Ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999 betreffende de gemachtigde opzichters.
Brochure: ‘Poolen. Fietspoolen, voetpoolen en carpoolen’. www.Mobiel21.be  Publicaties.

Opmerkingen
•

•

Het is aangeraden de verzekeringsonderneming zo spoedig mogelijk te verwittigen na
een incident.
Toezicht door de politie bij de opstart van
een begeleide rij of fietspooling kan helpen
om ongevallen te voorkomen. Zo kunnen de
knelpunten besproken en eventueel opgelost
worden.

•

De begeleiders zijn enkel op de afgesproken
routes verantwoordelijk voor de deelnemende
leerlingen, daarbuiten niet.

•

Bij carpooling mag de bestuurder niet meer
kinderen vervoeren dan er plaatsen beschikbaar zijn in de wagen.

•

Bij carpooling is het nuttig om de vergoedingen goed op papier te zetten, zodat het
duidelijk is dat het niet om bezoldigd personenvervoer gaat.

Aanpassing

Luik 4:
van de infrastructuur

Tijdens de bereikbaarheidsanalyse van de school heeft u misschien knelpunten ontdekt op de woon-schooltrajecten en in de schoolomgeving, hindernissen
die voor leerlingen en hun ouders moeilijk te nemen zijn. Bij de uitvoering van
uw project en acties, heeft u misschien hulp op het veld nodig. Via uw actieplan
kunt u het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstellen om de infrastructuur te
verbeteren. Het Gewest stuurt uw suggesties door naar de bevoegde diensten
van de gemeente, het gewest of de openbaar vervoermaatschappijen.
Let op! Geen enkele weginrichting compenseert onaangepast gedrag van de
weggebruikers, of het nu voetgangers, fietsers of automobilisten zijn. De aanpassing van de infrastructuur alleen is geen oplossing voor alle mobiliteits- en
verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving. Soms zijn bepaalde weginrichtingen en infrastructuuraanpassingen echter nodig om het gedrag van de
weggebruikers te sturen in de richting van meer respect voor de verkeersregels
en de omgangsregels tussen alle gebruikers van de openbare ruimte.
Elke aanpassing aan de infrastructuur is bijzonder duur en er moeten veel wegen verbeterd worden. Daarom worden prioriteiten bepaald.
De informatie die u bezorgt wordt doorgestuurd naar en ondersteund bij de
wegbeheerder. Er zijn gemeentewegen, waar de gemeente verantwoordelijk
voor is, en gewestwegen, die de verantwoordelijkheid zijn van het Gewest. De
beheerder die verantwoordelijk is voor de inrichting van de weg hangt dus af
van het type weg. De meeste, maar niet alle, grote assen met veel verkeer zijn
gewestwegen.
Contacten
•

Binnen de gemeente
De mobiliteitsambtenaar van de gemeente is de schakel met de dienst die
de werkzaamheden moet uitvoeren: openbare werken, mobiliteit of leefmilieu.

•

Binnen het Gewest
Mobiel Brussel, directie Beleid, 02/204.19.29, svp@mbhg.irisnet.be

N uttige

contactgegevens

Overheden
•

Mobiel Brussel
0800.94.001, mobielbrussel@mbhg.irisnet.be
www.mobielbrussel.irisnet.be

•

Leefmilieu Brussel
02/775.75.75, www.ibgebim.be

•

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV)
02/244.15.11, info@bivv.be, www.bivv.be

Vzw’s
•

GREEN
02/893.08.08, www.greenbelgium.org

•

COREN
02/640.53.23, www.coren.be

•

Centrum Informatieve Spelen
016/22.25.17, cis@spelinfo.be, www.spelinfo.be

•

Arkadia
02/563.61.53, www.asbl-arkadia.be

•

Mobiel 21
016/23.94.65, www.mobiel21.be

•

Empreintes
081/39.06.60, www.empreintesasbl.be

•

Réseau idée
02/268.95.70, www.reseau-idee.be

•

La Ligue des Familles
02/507.72.11, www.citoyenparent.be

Voetgangers
•

Voetgangersbeweging (Octopusteam)
03/270.06.30, team@octopusplan.be, www.octopusplan.be

Fiets
•

Pro Velo
02/502.73.55, info@provelo.org, www.provelo.org

•

Fietsersbond
02/502.68.51, www.fietsersbond.be

•

Gracq
02/502.61.30, www.gracq.be

•

Ateliers de la rue Voot
02/762.48.93, info@voot.be, www.voot.be

•

CyCLO
02/412.72.41, www.recyclo.org, liesbeth@recyclo.org

Motor
•

Motorcycle Action Group (MAG)
03/888.41.63, info@mag.be, www.mag.be

•

Fédération francophone des motocyclistes (FEDEMOT)
04/235.61.69, fedemot@skynet.be, www.fedemot.be

Auto
•

Responsible Youg Drivers (RYD)
www.ryd.be

•

DriVE up Safety (DUS)
info@dus.to, www.dus.to

•

Taxistop
02/227.93.07, www.taxistop.be

Openbaar vervoermaatschappijen
•

NMBS
02/528.28.28, www.b-rail.be

•

MIVB
070/23.20.00, www.mivb.be

•

De Lijn
070/22.02.00, www.delijn.be

•

TEC
010/23.53.53, www.infotec.be
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