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Te voet, met de fiets … of        
toch met de auto? 
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Legende 

 Kleuterschool ‘t Kranske
 

leerlingen verder 2 km (70)
 

leerlingen tussen 500 m en 2 km (108)
 

leerlingen binnen 500 m (40)
 

Omtrek van 500 m rondom de school
 

Omtrek van 2 km rondom de school
 

VERLOOP VAN DE LES 

Veel leerlingen wonen op korte afstand van de school, makkelijk te voet of met de fiets af te leggen. Toch 
komt meer dan de helft van de kinderen uit het basisonderwijs met de auto. Dagelijks bewegen zorgt voor 
een gezonde lichamelijke ontwikkeling en betere prestaties op school. Met deze klasfiche onderzoek je 
samen met de leerlingen de keuze van vervoersmiddel op basis van de woon-school afstand. 

VERPLAATSINGSGEDRAG METEN MET HET 
10op10-MEETINSTRUMENT 

STAP 1 
Met het 10op10-meetinstrument onderzoek je met 
de leerlingen zelf hun verplaatsingsgedrag. Vul per 
klas in hoe elke leerling die dag naar school kwam. 
Het meetinstrument vind je op: 
• www.provincieantwerpen.be 
• Tik in de zoekbalk ‘vervoerskeuze’ 

Wanneer je het Excel-document invult, krijg je 
onmiddellijk een grafische voorstelling van het 
verplaatsingsgedrag. 

60 min 

VERVOERSWIJZE: 
4DE LEERJAAR 

AANTAL 

LEERLINGEN 

Te voet (ook loopfiets, 
step, rollerskates, …) 

10 

Met de fiets 12 

Met de schoolbus 0 

Met het openbaar 
vervoer (bus, tram, trein) 

0 

Carpoolen 2 

Met de auto 6 

Totaal 30 

Te voet 
Met de fiets 
Met de schoolbus 
Openbaar vervoer 
Carpoolen 
Met de auto 

20% 
33% 

40% 

7% 

http:www.provincieantwerpen.be


    

    

 
  
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
  
 

   

PER KLAS DE WOONPLAATS VAN ELKE 
LEERLING IN KAART BRENGEN 

STAP 2 
In googlemaps duid je de ligging van je school aan of 
je gebruikt de digitale schoolroutekaart van je stad of 
gemeente. 

Teken een rood bolletje op het woonadres van elke 
leerling die met de auto komt, een blauw als de leerling 
fietst en een groen als de leerling naar school stapt. Valt 
het adres van een leerling buiten de kaart, zet dan een 
bolletje aan de rand van de kaart. De leerlingen kunnen 
zelf via googlemaps de afstand van thuis tot aan de 
school berekenen. 

Woon-school afstand berekenen 
• www.google.be/maps 
• tik het adres van de school in de balk ‘zoeken’ 
• klik in het witte vakje op ‘routebeschrijving’ 
• vul het thuisadres in bij ‘kies uw vertrekpunt’ 
• klik op ‘fiets, te voet, auto of openbaar vervoer’ 
• klik op ‘vertrekken’
 
Het scherm toont hoever een leerling van de school 

woont en hoelang de verplaatsing duurt. 


STAP 3 
Voor wie met de auto naar school komt, maak je een 
vergelijking in tijd tussen de verplaatsing met de auto, de 
fiets en te voet. 
• Duurt het langer als je te voet of met de fiets naar 

school komt? Kies hiervoor dezelfde weg als de 
autopassagier. 

• Kan je te voet of met de fiets een kortere weg nemen 
via een enkelrichtingstraat, een landweg? 

STAP 4 
• Bekijk aan de hand van de kaart wie er in dezelfde 

buurt woont. 
• Hoe komen leerlingen uit deze buurt naar school? 
• Kunnen ze samen naar school stappen, fietsen of met 

de auto rijden? 

Samen naar school? Een verkeersweek of een autoluwe 
dag is een goed moment om een stap- of fietspool te 
organiseren. 

UITBREIDING 

Als school heb je nu een goed zicht op het verplaatsingsgedrag van de leerlingen. Breng vervolgens met de 
werkgroep verkeer de knelpunten in de schoolomgeving in kaart en signaleer deze aan de gemeente en de politie.  
Neem samen bijkomende initiatieven zoals: 
• het uitwerken van een schoolroutekaart met veilige stap- en fietsroutes 
• het ontwikkelen van een kus- en rijzone 
• het inzetten van gemachtigde opzichters op knelpunten 

Maatregelen die de verkeersveiligheid van de kinderen verhogen en de duurzame verplaatsingen bevorderen, kun je 
vastleggen in een schoolvervoerplan. Maak dit geïntegreerd actieplan op met verschillende partners en omschrijf de 
diverse maatregelen op vlak van: 
• informatie: een schoolroutekaart… 
• sensibilisatie: de autovrije schooldagen… 
• educatie: een verkeerseducatieve route… 
• vervoersorganisatie: stap- of fietspool… 
• infrastructuurwerken die de veiligheid op de schoolroute verbeteren 
Meer info: www.verkeersslang.be/campagne/begeleiding 
www.mobielvlaanderen.be       schoolvervoerplan 

  INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders, ook bij de keuze van hun vervoersmiddel.  Als ouders bewust 
kiezen voor milieuvriendelijke verplaatsingen, krijgen kinderen bovendien meer kans om ervaringen op te 
doen als voetganger of fietser. 
Kinderen die regelmatig onder begeleiding deelnemen aan het verkeer, bereiden zich beter voor op hun 
latere zelfstandige verplaatsingen. 

www.google.be/maps
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