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1. Het fietsende kind



SCHOOL OP SEEF

Leerdoelen 
I, II, III, IV, V, VI en VII

Budget gedekt in 

meerjarenprogramma

Doelstelling
Leerlingen van het primair onderwijs leren zich redzaam 

te gedragen, in sociaal opzicht, als fietsende verkeers-

deelnemers. Scholen die deelnemen aan SCHOOL op 

SEEF hebben verkeersveiligheid hoog in het vaandel 

staan.

- Elk jaar wordt in alle groepen zelfstandig theoretische 

en praktische verkeerseducatie aan de kinderen  

gegeven; 

- Verkeersveiligheid en structurele verkeerseducatie  

zijn opgenomen in het schoolbeleid; 

- Er wordt uitvoerig gecommuniceerd met de ouders/ 

verzorgers over alle activiteiten en de rol van de  

opvoeders binnen verkeersveiligheid; 

- De school onderhoudt contact met de gemeente  

bij problemen in de schoolomgeving.

SCHOOL op SEEF is een breed programma dat kinderen 

voorbereidt op het veilig deelnemen aan het verkeer  

als voetganger, fietser en passagier. De verkeersregels  

en gedragingen die aangeleerd worden, gelden voor 

alle verkeersdeelnemers en niet alleen voor fietsers.  

Leer methoden moeten structureel aandacht geven  

aan praktische fietseducatie, zoals de methode  

Verkeers kunsten dat doet.

Essentiële partners:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: Bassischolen, 

ROV-ZH

Financierder: Gemeentes, 

ROV-ZH, MRDH, provincie 

Zuid-Holland

Uitvoerder: RVP’s en markt-

partijen.

Uitvoering: ROV-ZH samen 

met een netwerk van 

regionale projectleiders, 

gemeentelijke verkeers-

veiligheid coördinatoren, 

wijkcoördinatoren en  

(op schoolniveau)  

de verkeer coördinator  

en verkeers ouders.

Mogelijke partners:
Uitvoering en facilitator: 

RVP’s, Onderwijs Advies, 

HALO jobbing, verkeers- 

leerkrachten, VVN,  

bedrijven.

Inhoud project
-  Actueel houden van de website;

-  Ontwikkelen van lesmaterialen en informatiematerialen;

- Lesmateriaal beschikbaar stellen op website;

-  Verkeersleerkrachten opleiden;

- Netwerkwerk bijeenkomsten organiseren;

-  Workshops voor leerkrachten;

-  Informatieverstrekking aan bestuurders;

-  Verkeersveiligheids-ambassadeurs;

-  Stimuleren en vergroten van ouderbetrokkenheid.

Rol van het ROV: 

-  aanjaagfunctie en stimuleren in de regio’s;

-  faciliteren van SCHOOL op SEEF door materialen te 

ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Marktpartijen 

zorgen voor productie en uitgifte van de materialen. 

Bereik
Er zijn op dit moment 159 van de ca. 1587 schoolloca-

ties in Zuid-Holland (10%) in het bezit van het verkeers-

veiligheidslabel. Ca. 50% van de scholen is actief met  

de activiteiten uit het programma SCHOOL op SEEF.

In 2020 neemt 80% van de basisscholen in Zuid-Holland 

deel aan SCHOOL op SEEF, conform het meerjaren 

programma van ROV-ZH. Het uiteindelijke doel is 100% 

deelname van alle basisscholen in provincie Zuid-Holland. 

www.schoolopseef.nl


Essentiële partners:
Financierder: Gemeentes, 

ROV-ZH, MRDH, provincie 

Zuid-Holland

Uitvoering: Marktpartijen,  

belangenorganisaties,  

gemeentes

Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: Gemeentes en 

Regionale Projectgroepen 

Verkeersveiligheid 

Facilitator: Belangenorgani- 

saties, gemeentes, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH,  

gemeentes, belangen- 

organisaties, marktpartijen.

Voorbeelden van  
bestaande organisaties 
die onder andere  
activiteiten uitvoeren  
op dit terrein:
- Stichting Leergeld, ANWB 

Kinderfietsenplan. Er zijn  

in Den Haag containers  

met fietsen voor scholen,  

maar niet voor wijken. 

-  Veilige plek om te spelen 

met de fietsen: straatspeel-

dag (VVN), Leefstraten

-  Een reden om de fiets te 

gaan gebruiken: School-

brengdag, buurtsport- 

werkers die spelen met de 

fiets helpen aanleren, BMX 

fietsschool, Fietsen op Zuid.

Onderzoeksbudget

Leerdoelen 
I, II, III, IV, V, VI en VII

Kilometers maken
Doelstelling
Ouders leveren een belangrijke bijdrage in de verkeersopvoe-

ding van hun kinderenen. Ze vinden het ook een belangrijk 

onderwerp, maar in de praktijk heeft het geen prioriteit. De eigen 

rol en verantwoordelijkheid van ouders moet meer aandacht  

krijgen, door hen te faciliteren in het laten maken van veel 

fietskilometers met en door hun kinderen. Het streven is dat alle 

kinderen in Zuid-Holland voldoende gelegenheid hebben om 

kilometers te maken met de fiets. Dat heeft als doel het fietsen  

te automatiseren en de basis te leggen voor een veilige  

deelname aan het verkeer op de fiets.

Onderzoeksvragen
De randvoorwaarden om kilometers te maken met de fiets zijn:

-  beschikking hebben over een fiets (al dan niet met  

hulpmiddelen, zoals zijwieltjes);

-  een veilige plek hebben om te spelen met fietsen;

-  een reden hebben om de fiets te gaan gebruiken.

Om deze randvoorwaarden te realiseren, moet er antwoord 

worden gegeven op:

-  wat is er in Zuid-Holland nodig om deze randvoorwaarden  

te vervullen? 

-  welke partijen zijn hier al bij betrokken? 

-  welke partijen, anders dan de basisscholen moeten we  

betrekken? 

- welke relatie is hier mogelijk met SCHOOL op SEEF,  

de daarbij behorende structuur en partners?

- welke rol kan en wil het ROV hierin spelen?

Benodigde stappen
Het maken van kilometers is essentieel voor het ontwikkelen  

van voldoende fietsvaardigheid. Om antwoord te krijgen  

op de onderzoeksvragen zijn er een aantal denkrichtingen 

te volgen:

-  bestaan er mogelijkheden om containers met fietsen en 

fiets-spel-materiaal in de wijken te realiseren? Hoe kun je  

dit voor elkaar krijgen en wie zijn er nodig voor promotie  

en veilig gebruik van de containers?

-  hoe zorg je ervoor dat kinderen daadwerkelijk spelenderwijs  

leren fietsen en vaardigheden opdoen zoals in groepen  

te fietsen en hoe groepen fietsers moeten worden begeleid 

door bijvoorbeeld de zorgzame fietser? Kunnen apps en  

Virtual Reality hierin een rol spelen? Fietstochten?  

Straatspeeldagen?

De rol van het ROV is het aanjagen van het gesprek en  

samenwerken met andere partijen in Nederland die dit  

onderwerp oppakken.

Resultaten en output 
Het resultaat van het onderzoek is dat met verschillende partijen een project wordt opgestart om kinderen meer fietskilometers 

te laten maken. Fietskilometers maken sluit goed aan op de gedachte dat informeel leren een belangrijke bijdrage levert aan 

de verkeersopvoeding. Het gaat om het mobiliseren van ouders om hun rol steviger op te pakken via een brede aanpak en 

vanuit verschillende kanalen (niet alleen via SCHOOL op SEEF).



Leerdoelen 
I en IV

Budget p.m.

Fietstechniek

Doelstelling
Kinderen in Zuid-Holland moeten voldoende basiskennis hebben van de techniek van 

een fiets, om zorg te kunnen dragen voor de eigen fietsveiligheid. Dit is inclusief het 

kennis maken met nieuwe soorten fietsen die zij in het verkeer tegen kunnen komen.

Het kunnen benoemen van en inzicht hebben in de basistechniek van de fiets is een 

voorwaarde om een veilige fiets te kunnen hebben. Kinderen zullen het minimaal  

moeten kunnen voelen, begrijpen en uitleggen wanneer hun fiets een technisch  

mankement heeft. Zelf leren repareren is dan nog een bonus.

Inhoud
Het opzetten van een pilotproject waarbij een gemeente, VVN / ANWB / Fietsersbond 

en andere lokale partijen betrokken zijn, om de samenwerking te versterken en het 

gesprek over dit onderwerp concreet verder te kunnen brengen.

Bij het opzetten van de pilot moet voorkomen worden dat de pilot de acties in 

SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic op dit thema overlapt maar dat deze elkaar juist 

kunnen versterken. 

Bereik
Het gaat bij dit programma onderdeel om het bereiken van kinderen via bestaande 

kanalen, anders dan de basisschool. Bijvoorbeeld via bestaande projecten in wijken.  

In totaal moeten in 2020 20 projecten worden uitgevoerd. 

De rol van het ROV is het aanjagen van het gesprek en samenwerken met andere 

partijen in Nederland die dit onderwerp oppakken.

Essentiële partners:
Financierder: ROV-ZH, MRDH, provincie Zuid-Holland

Uitvoering: Marktpartijen en belangenorganisaties

Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: Gemeentes en Regionale Projectgroepen 

Verkeersveiligheid

Facilitator: Belangenorganisaties, gemeentes, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH, gemeentes, belangenorganisaties, 

marktpartijen.

Voorbeelden van bestaande 
organisaties die activiteiten 
uitvoeren op dit terrein:

-  Repair café’s (niet bekend of het ook geschikt is voor 

kinderen)

-  Wijkorganisaties (sommige wijkorganisaties besteden 

aandacht aan het repareren van fietsen of knutselen 

met fietsen (pimpen). Het is op dit moment onbekend 

waar en wie dat momenteel doen in Zuid-Holland.

-  In Nederland bestaan diverse fietsfestivals die mensen 

kennis laten maken met diverse soorten fietsen  

(bakfiets, ligfiets, e-bike, duofiets, tandem, driewieler). 

Het is niet duidelijk of daar voldoende componenten  

in zitten die ook geschikt zijn voor kinderen, of dat er 

ook kinderfestivals zijn, waar de fiets een rol in speelt.

-  Bedrijven zoals fietsenwinkels spelen hier wellicht ook  

al op in.



2. De jongere fietser

12 – 16 jaar



Doelstelling
De hoofddoelstelling van TotallyTraffic is om verkeerskennis 

en verkeersvaardigheden in Zuid-Holland van middel bare 

scholieren te vergroten door leerlingen lessen te laten vol-

gen van TotallyTraffic zodat zij inzicht in hun eigen verkeers-

gedrag krijgen en leren zich veilig te gedragen om risico’s 

voor zichzelf en andere weggebruikers te minimaliseren. 

TotallyTraffic omvat een aantal lessen die op fietsveiligheid 

zijn gericht. Deze lessen dragen direct bij aan het 

vergroten van de fietskennis en -vaardigheden van  

jongere fietsers tussen de 12 en 16 jaar. 

Inhoud project 
-  TotallyTraffic is een programma dat faciliteiten en  

materialen biedt aan middelbare scholen om verkeers-

educatie voor hun leerlingen in te vullen.

-  Het programma in Zuid-Holland bestaat uit een mix van 

gastlessen, doe-het-zelf lessen, tool voor in kaart brengen 

school-thuisroutes. Deze lessen zijn gericht op de thema’s 

die besproken worden op de andere projectbladen 

voor de jongere fietser van 12 tot en met 16 jaar.

-  Organisatorische middelen zoals menskracht in 

de persoon van de accountmanager in de regio  

en gastdocenten en activeren partners in de regio

-  Raamwerk voor overeenkomst tussen gemeente, 

school en RPV.

-  Advies op maat over inzet middelen rondom  

verkeerseducatie zoals contact met ouders.

Bereik
Op dit moment nemen 147 van de 283 middelbare 

scholen in Zuid-Holland lessen af bij TotallyTraffic.  

55% van de middelbare scholen in Zuid-Holland  

moet in 2020 meedoen aan TotallyTraffic en  

daarbij ten minste van ieder thema (afleiding op  

de fiets, fietsvaar digheden, verantwoordelijk fietsen, 

zicht op eigen fietsgedrag) één les afnemen.

TotallyTraffic 

Leerdoelen 
I, II, III, IV, V en VI 

Budget is opgenomen 

meerjarenprogramma

Essentiële 
organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: ROV-ZH

Financierder: Provincie 

Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH

Uitvoerder: Gemeentes, 

middelbare scholen,  

marktpartijen.

Mogelijke partners:
Uitvoerder: Educatie 

aanbieders, ondernemers 

(bijvoorbeeld bij: dodehoek 

les en les Veilige Fiets) leer-

krachten bij de doe-het-zelf-

lessen en ouders.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X

www.totallytraffic.nl

12 – 1
6 ja

ar



Doelstelling
Aan het eind van de les weten leerlingen waardoor ze afgeleid kunnen worden  

op de fiets, welke risico’s hieraan zijn verbonden, wat voor een effect dit heeft  

op hun fiets gedrag en wat dit betekent voor andere verkeersdeelnemers.

Inhoud project 
Binnen TotallyTraffic worden verschillende lessen aangeboden gericht op  

bewust wording en kennisuitbreiding over afleiding op de fiets. De focus ligt  

op smartphonegebruik bij 12/13/14 jarigen en alcohol en drugs bij 15/16 jarigen.

Het project bestaat uit:

-  theorie over afleiding, risico’s en de effecten hiervan;

-  praktijk door middel van een interactieve werkvorm om te reflecteren op  

eigen gedrag en leren om eigen keuzes te maken. 

Een les biedt ruimte 20 tot 32 leerlingen.

Bereik
In 2020 neemt 50% van de scholen die deelnemen aan TotallyTraffic minstens  

één les gericht op afleiding op de fiets per schooljaar af. 

www.totallytraffic.nl

Fietsrisico’s

Leerdoelen 
II en II 

Budget onderdeel 

TotallyTraffic

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: Aanbieder lessen en ROV-ZH

Facilitator: ROV-ZH

Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH

Uitvoerder: Middelbare scholen of marktpartijen.

Mogelijke partners:
Uitvoerder: Samenwerking met experts,  

politie en/of ouders.

Bestaande projecten 
in TotallyTraffic:
‘Alcohol & Drugs in het Verkeer’

‘CampagneCrew’

‘Clean en clear in ’t verkeer’

‘Sociale Media in het verkeer’ 

‘Op de fiets even niets’ 

‘Meneer Sanders leert fietsen’ 

‘Dode hoek’

‘PazzUp’.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X

12 – 1
6 ja

ar



Doelstelling
De jongere fietser weet aan het eind van het project wat de effecten zijn  

van zijn/haar fietsgedrag (afleiding op de fiets, fietsen in groepen, fietsen  

met bagage) op zijn/haar fietsvaardigheden door in de praktijk te oefenen.

Inhoud project 
Binnen TotallyTraffic worden verschillende lessen aangeboden gericht op

de effecten van afleiding op de fiets op het fietsgedrag door:

-  activeren voorkennis;

-  een of meerdere uitdagende fietsparcoursen om fietsen met mobiel,  

bagage of in een groep te oefenen;

-  nabespreking met de groep.

Een les biedt ruimte aan een klas van minstens 20 en maximaal 30 leerlingen.

Bereik
In 2020 neemt 50% van de middelbare scholen die deelnemen aan  

TotallyTraffic minstens één les gericht op fietsvaardigheden voor jongere  

fietsers per schooljaar af. 

 

www.totallytraffic.nl

Fietsvaardigheden  
voor jongere fietsers

Leerdoelen 
II, IV en V 

Budget onderdeel 

TotallyTraffic

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: Middelbare scholen

Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH 

Ontwikkelaar: ROV-ZH in samenwerking met 

marktpartijen

Uitvoerder: Marktpartijen in samenwerking met  

middelbare school.

Mogelijke partners:
Uitvoerder: Ouders, jongerenorganisaties, 

marktpartijen. 

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X
Bestaande projecten binnen
TotallyTraffic:
‘Voortgezet fietsvaardig’ 

‘Op de fiets even niets’

‘Pats-boem’.

12 – 1
6 ja

ar



Doelstelling
De jongere fietser weet aan het eind van het project dat hij/zij de eigen keuzes 

in het verkeer maakt en dat deze keuzes van invloed zijn op hun eigen veiligheid 

en die van andere verkeersdeelnemers, door verkeerssituaties op hun  

schoolroute te bespreken.

Inhoud project 
Binnen TotallyTraffic worden verschillende lessen aangeboden gericht op  

het bespreken van het eigen gedrag van de jongere fietsers door een  

verkeers presentatie waarin stellingen worden besproken rondom:

- telefoongebruik op de fiets;

- door rood licht fietsen;

- in groepen fietsen;

- een veilige fiets;

- complexe verkeerssituaties op de schoolroute.

Leerlingen worden actief betrokken bij het bespreken van stellingen en  

gaan met elkaar discussie aan over veilig fietsgedrag.

Een les biedt ruimte aan 20 tot 35 leerlingen. 

Bereik
In 2020 neemt 50% van de middelbare scholen die deelnemen aan TotallyTraffic 

minstens één les gericht op verantwoordelijk fietsen per schooljaar af.

www.totallytraffic.nl

Verantwoordelijk fietsen als jongere

Leerdoelen 
I, II, III, IV en V

Budget onderdeel 

TotallyTraffic

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: Middelbare scholen

Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH

Uitvoerder: Marktpartijen.

Mogelijke partners:
Uitvoerder: Ouders, marktpartijen.

Bestaande projecten in TotallyTraffic:
‘Jouw route… jouw keuze’

‘Dode hoek praktijk en theorie’

‘Meneer Sanders leert fietsen’ 

‘PatsBoem!’  ‘Schoolroute.nl’ 

‘Kruispunt-S’  ‘Pazzup’.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X

12 – 1
6 ja

ar

http://www.totallytraffic.nl


Doelstelling
De leerlingen weten aan het eind van het project wat veilig verkeersgedrag 

inhoudt door kennis op te doen over complexe verkeerssituaties, op hun eigen 

gedrag te reflecteren en argumenten te formuleren voor veilig verkeersgedrag. 

Inhoud project 
Binnen TotallyTraffic worden verschillende lessen aangeboden gericht op het 

inzichtelijk maken van het eigen gedrag in het verkeer door middel van een 

actieve werkvorm.

Het project moet stellingen behandelen over: 

-  complexe verkeerssituaties;

-  andere verkeersdeelnemers;

-  je rol als verkeersdeelnemer ten opzichte van (jongere) verkeersdeelnemers.

Stellingen worden voorzien van informatie zodat leerlingen het goede gedrag

aanleren.

Per sessie kunnen er 55 tot 120 leerlingen deelnemen.

Bereik
In 2020 neemt 50% van de middelbare scholen die deelnemen aan TotallyTraffic

minstens één les gericht op het inzicht geven in eigen verkeersgedrag per 

schooljaar af. 

www.totallytraffic.nl

Zicht op eigen verkeersgedrag

Leerdoelen 
II, III en VI

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: Middelbare scholen en ROV-ZH

Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH in combinatie met 

marktpartijen

Uitvoerder: Marktpartijen en middelbare scholen.

Bestaande projecten in TotallyTraffic:
‘Kruispunt‘

Streetwise Next Level onderdeel ‘Ik en het verkeer’

Streetwise Next Level onderdeel ‘de Verkeersbus’

‘PatsBoem!’

‘Studio Flits’ 

‘The Battle’ 

‘CampagneCrew’. 

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X

Budget onderdeel 

TotallyTraffic

12 – 1
6 ja

ar



Doelstelling
De jongere fietser kan aan het eind van het project zijn eigen fiets beoordelen 

op de wettelijke technische eisen en kent de meest recente gedragsregels 

van fietsers.

Inhoud project 
Binnen TotallyTraffic worden verschillende lessen aangeboden gericht op  

het bijspijkeren van kennis over de fiets en verkeersregels.

Het project bestaat uit:

-  activeren voorkennis;

-  kennisnemen van de wettelijke technische eisen van de fiets en  

gedrags regels in het verkeer;

-  het controleren van elkaars fiets;

-  instructie voor docent om zelf de les uit te voeren.

Een les biedt ruimte aan een klas van minstens 20 en maximaal 30 leerlingen.

Bereik
In 2020 neemt 50% van de middelbare scholen die deelnemen aan  

TotallyTraffic minstens één les gericht op fietskennis per schooljaar af. 

www.totallytraffic.nl

Fietskennis

Leerdoelen 
IV

Budget onderdeel 

TotallyTraffic

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: Middelbare scholen en ROV-ZH

Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH 

Uitvoerder: Middelbare scholen en marktpartijen.

Bestaande projecten 
binnen TotallyTraffic:
‘De veilige fiets’

‘Opfrissen verkeerskennis’

‘Dode hoek les’.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X

12 – 1
6 ja

ar



Doelstelling
Het doel van het inzetten van Virtual Reality is om jongere fietsers inzicht te  

geven in zijn / haar kwetsbaarheid als fietser door in een ‘veilige’ VR-omgeving 

te leren hoe verkeersdeelnemers anticiperen op fietsers en welke effecten  

het eigen fietsgedrag heeft op andere verkeersdeelnemers. 

Inhoud project 
Binnen TotallyTraffic kan een les verrijkt worden met de inzet van Virtual Reality 

om jongere fietsers te leren hoe andere verkeersdeelnemers zich in het  

verkeer bewegen en om inzichtelijk  te maken voor de jongere fietsers hoe 

deze verkeersdeelnemers omgaan met fietsers. 

Een aanbieder dient aan te tonen op welke wijze Virtual Reality bijdraagt aan 

het behalen van leerdoelen door leerlingen. 

Bereik
In 2020 zijn in de provincie Zuid-Holland minimaal vijf pilots / voorbeeld-

projecten uitgevoerd gericht op Virtual Reality en de fiets.

Virtual Reality en de fiets

Leerdoelen 
I en III

Ontwikkelkosten:

€ 5.000,- excl. btw

Uitvoeringskosten:

€ 500,- excl. btw per les

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: Middelbare scholen

Financierder: ROV-ZH, Provincie Zuid-Holland, MRDH

Ontwikkelaar: Marktpartijen

Uitvoerder: Marktpartijen.

Mogelijke partners:
Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH

Uitvoerder: NHTV.

Bestaande projecten:
Totally Traffic, onderdeel ‘Streetwise Next Level  

Virtual Reality Les’ 

Responsible Young Drivers.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X

12 – 1
6 ja

ar



2. De jongere fietser

17 – 25 jaar



Inlevingsvermogen 
jongere fietser 17 – 25 jaar

Leerdoelen 
I en II

Essentiële 
organisaties:
Aanjager: ROV-ZH 

Coördinator: ROV-ZH

Facilitator: ROV-ZH

Financierder: ROV’s en  

provincies

Ontwikkelaar: -

Uitvoerder: Marktpartijen.

Mogelijke partners:
Financierder: gemeentes

Uitvoerder: onderzoeks-

bureau

Facilitator: TeamAlert, 

Responsible Young Driver.

Doelstelling 
Kennis verzamelen bij verschillende organisaties over  

de kanalen die aangesproken kunnen worden en  

potentiële effectieve acties die uitgevoerd kunnen  

worden om jongere fietsers (17 – 25 jaar):

1. in gesprek te laten gaan over zijn / haar eigen fiets-

gedrag;

2. bewust te maken van de andere verkeersdeelnemers 

en hun gedrag, ofwel het bevorderen van inlevings-

vermogen;

3. de effecten van het eigen gedrag en keuzes op andere 

verkeersdeelnemers en vice versa inzichtelijk maken.

Onderzoeksvragen
-  Welke segmenten zijn er binnen de jongere fietser  

17 – 25 jaar?

-  Hoe bereik je jongere fietsers van 17 – 25 jaar, rekening 

houdend met verschillende segmenten in deze groep?

-  Welke boodschap dien je voor welk segment in te zetten?

-  Welke actie activeert de jongere fietser en zorgt  

voor resultaat als het gaat om  het bevorderen  

van inlevingsvermogen en inzicht in eigen en  

andermans gedrag?

-  Wanneer en waar voer je een actie uit? 

-  Wat willen we bereiken met een pilot en hoe toetsen 

we of we succesvol zijn geweest?

Benodigde stappen
-  Onderzoeksplan opstellen;

-  Experts betrekken zoals organisaties als TeamAlert, 

Responsible Young Driver;

-  Aanknopingspunten zoeken bij andere instanties  

die contact hebben met deze doelgroep;

-  Contacten en kennis andere ROV’s of provincies 

benutten;

-  Ontwikkelen pilots en uitvoeren aan de hand van 

Plan Do Check Act Cyclus.

Resultaten en output
Het resultaat van het onderzoek is het ontsluiten van kennis over de kanalen die aangesproken kunnen worden en 

potentieel effectieve acties om het inlevingsvermogen van jongere fietsers in de leeftijdscategorie 17 – 25 jaar als 

fietsers in het verkeer te vergroten. Dit leidt tot het formuleren van een aantal concrete acties om jongere fietsers  

in gesprek te laten gaan over hun eigen fietsgedrag, het gedrag van andere verkeersdeelnemers en de relatie  

hier tussen zodat op termijn leerdoel I en II worden gedekt door georganiseerde activiteiten.

17 – 2
5 ja

ar

Budget p.m.



Doelstelling
Na deelname aan het project is de jongere fietser zich (opnieuw) bewust van 

de kenmerken van een veilige fiets en handelt hiernaar. Daarnaast weet de 

jongere fietser aan het eind van het project hoe hij / zij ervoor kan zorgen dat 

de fiets veilig functioneert. 

Inhoud project 
Het project is gericht op de leeftijdsgroep van 17 – 25 jaar, om deze jongere 

fietsers bij te spijkeren over de eigenschappen van een veilige fiets en hoe 

een fiets opgeknapt dient te worden. Onderdelen hierbij zijn:

- instructie veilige fiets;

- instructie opknappen fiets;

- fiets opknappen;

- strategie bereiken jongere fietser 17 – 25 jaar;

- strategie samenwerken met gemeentes.

Bereik
Per jaar worden in de provincie Zuid-Holland 250 jongere fietsers bereikt  

met dit project, ervan uitgaande dat het project met een totale duur van  

10 dagen wordt uitgevoerd. 

 

Veilige fiets
17 – 2

5 ja
ar

Leerdoelen 
III

€ 500,- per dag 

op locatie

Essentiële organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: Marktpartijen

Financierder: Provincie Zuid-Holland, MRDH, ROV-ZH

Ontwikkelaar: ROV-ZH

Uitvoerder: Markpartij.

Mogelijke partners:
Facilitator: Onderwijsinstellingen, grote werkgevers, 

gemeentes, fietsenmakers en -handelaren

Financierder: Onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO), 

gemeentes.

Bestaande projecten:
‘FietsFix’ zoals aangeboden door TeamAlert.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X X X X X X X



3. De zorgzame fietser



Doelstelling
Kennis ontwikkelen over de kanalen die aangesproken 

kunnen worden en potentiële effectieve acties die 

uitgevoerd kunnen worden om ouders:

1. te informeren over hun rol in verkeerseducatie;

2. te motiveren deze rol actief op te pakken indien zij  

dit niet zelf doen;

3. inzicht en praktische handvatten te geven om met  

hun kinderen te fietsen;

4. waar nodig te helpen met het toepassen van  

het juiste gedrag.

Onderzoeksvragen
- Hoe bereik je zorgzame fietsers (los van het kind en 

school, combinaties met andere acties)? Welke seg-

menten kunnen we binnen deze groep onderscheiden?

- Op welke manier worden zorgzame fietsers geactiveerd 

en kan resultaat behaald worden?

- Welke boodschappen kunnen voor de verschillende 

segmenten ingezet worden?

- Wanneer, waar en hoe vaak verspreid je de  

boodschap?

- Welke interventies zijn effectief voor deze groep?

- Hoe en welke inhoudelijke kennis moet overgedragen 

worden aan ouders? Zoals het leren begeleiden van 

groepen op de fiets.

Benodigde stappen
- Bij bestaande projecten zoals SCHOOL op SEEF  

en Veilig Leren Fietsen (bijvoorbeeld veilig fietsen  

in groepen als ouders scholen ondersteunen bij  

uitstapjes op de fiets) aanknopingspunten en  

beschikbare informatie inventariseren;

- Contacten en kennis andere ROV’s benutten;

- Samen onderzoek doen met SWOV en/of instanties 

gespecialiseerd in opvoeden.

Resultaten en output
Het resultaat van het onderzoek is het ontsluiten van kennis over de kanalen die aangesproken kunnen worden en 

potentiële effectieve acties om ouders bewust te maken van hun rol in verkeerseducatie en hen te ondersteunen 

bij het overbrengen van fietsvaardigheden en -kennis aan het kind. Hiermee kunnen een aantal concrete acties 

geformuleerd worden die gebruikt kunnen worden in activiteiten en projecten. 

Ondersteunen relatie ouder-kind

Leerdoelen 
I, III, IV en V

Budget p.m.

Essentiële 
organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördineren: Gezamenlijke 

ROV’s of ministerie I&W

Facilitator: ROV’s

Financierder: Provincies, 

MRDH en ROV’s 

Ontwikkelaar: -

Uitvoerder: Gezamenlijke 

ROV’s, SWOV, kennisinstel-

lingen, onderzoeksbureaus, 

Tabula Rasa

GGD en centra voor jeugd 

en gezin.

Mogelijke partners:
Financierder: Ministerie 

I&W, ZonMW.



Doelstelling
De zorgzame fietser krijgt inzicht in zijn/haar kennis van de meest recente  

verkeersregels, fietsinfrastructuur en verkeerssituaties en nieuwe type fietsen. 

Door deze kennis te verrijken kan de zorgzame fietser zorgvuldig anticiperen 

op de bekende en nieuwe verkeerssituaties.

Inhoud project
1. Aanleren fietsvaardigheden, gericht op het gebruik van verschillende fiets-

vormen (waaronder nieuwe fietsvormen zoals de e-bike en speed pedelec);

2. Update kennis van verkeersregels en infrastructuur in het algemeen;

3. Update kennis over het gebruik van hulpmiddelen op fietsen;

4. Voorzien van werving of verspreiding, organisatie en projectmanagement;

5. Opvolging en evaluatie.

Bereik
Er dient een bijspijkerprogramma te worden aangeboden in elke gemeente  

in Zuid-Holland.

Het bereik kan mogelijk vergroot worden door samen te werken met:

Werkgevers, Lokaal en regionaal verenigingsleven. 

Bijspijkeren fietskennis

Leerdoelen 
II en VI

€ 1000,- per bijeenkomst

Essentiële partners:
Aanjager: ROV-ZH 

Coördinator: ROV-ZH, Regionale Projectgroepen 

Verkeersveiligheid

Facilitator: Fietshandelaren, gemeentes,  

(zorg)verzekeraars, werkgevers

Financierder: ROV-ZH, provincie Zuid-Holland, MRDH 

Ontwikkelaar: Marktpartijen

Uitvoerder: Marktpartijen.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

X X X X X X



Doelstelling
Kennis ontwikkelen over laagdrempelige en effectieve 

werkwijzen om de verschillende typen zorgzame fietsers 

te stimuleren om de generatie ervaren fietsers aan te 

spreken op hun fietsgedrag en mogelijkheden om veilig 

te blijven fietsen. 

Onderzoeksvragen
- Hoe bereik je zorgzame fietsers? Zijn hier verschillende 

segmenten in te onderscheiden?

- Zijn er taboes of gevoelige onderwerpen die spelen  

bij zorgzame fietsers bij het aanspreken van ervaren  

fietsers?

- Welke knelpunten en barrières ervaren zorgzame fietsers 

om anderen aan te spreken op hun fietsgedrag?

- Op welke manier willen ervaren fietsers zelf worden 

aangesproken op hun fietsgedrag?

- Hoe zijn vergelijkbare onderwerpen, waarin de  

doelgroep zorgzame fietsers de doelgroep ervaren  

fietsers heeft moeten aanspreken op gedrag,  

eerder opgepakt?

Benodigde stappen
- Dit onderzoek dient verbonden te worden aan het 

onderzoeksblad ‘Ondersteunen relatie ouder-kind’;

- Zorgzame fietsers benaderen en ondervragen naar 

ervaringen rondom het aanspreken van ervaren 

fietsers op onveilig of onverantwoord fietsgedrag  

of rijgedrag;

- Inventariseren welke situaties zich lenen voor  

zorg zame fietsers om ervaren fietsers te kunnen  

aan spreken op fietsgedrag;

- Inventariseren welke informatiekanalen beschikbaar 

zijn voor zorgzame fietsers om informatie hierover  

op te vragen;

- Onderzoeken welke bestaande instanties en  

projecten op andere beleidsterreinen zich lenen  

voor het aanspreken van ervaren fietsers door de 

zorgzame fietser. 

Resultaten en output
Het doel is dat zoveel mogelijk zorgzame fietsers weten op welke momenten zij ervaren fietsers kunnen of moeten 

aanspreken op hun fietsgedrag en hoe zij de ervaren fietser kunnen ondersteunen om hen veilig te laten fietsen.

In gesprek met ervaren fietsers

Leerdoelen 
VII 

Budget p.m.

Essentiële 
organisaties:
Aanjager: ROV-ZH

Coördinator: Gezamenlijke 

ROV’s of ministerie I&W

Facilitator: ROV-ZH

Financierder: ROV’s, MRDH, 

Provincie Zuid-Holland

Ontwikkelaar: -

Uitvoerder: Marktpartijen, 

ROV-ZH, andere ROV’s.

Mogelijke partners:
Uitvoerder: GGD, 

Huisartsenplatform.



4. De ervaren fietser



Doelstelling
Het doel van het programma Doortrappen is dat ervaren fietsers bewust zijn 

van hun veranderende vaardigheden en leren op welke manier zij hiermee 

om kunnen gaan. Dit draagt bij aan de fietsveiligheid van alle fietsers en  

andere verkeersdeelnemers in de gemeente.

Inhoud project 
-  Het concept Doortrappen is nog in ontwikkeling en dat betekent dat de rol 

van het ROV niet vast staat en exact duidelijk is. 

-  Het programma Doortrappen biedt heldere informatie, tips en activiteiten 

aan de ervaren fietser ter bewustwording en om simpele aanpassingen in 

de praktijk te brengen.

Benodigde stappen om het programma Doortrappers te faciliteren en  

stimuleren:

-  aanwijzen coördinatoren Doortrappen per regio;

-  lokale partners voorbereiden door kennis te delen over Doortrappen; 

-  herkennen en handelen naar de klantreis zoals deze is onderzocht en getest 

in de pilots van Doortrappen;

-  mogelijk maken van fietstrainingen zoals bedoeld op het projectblad  

Fietstraining;

-  gebruik maken van de netwerken in het sociale domein om de ervaren 

fietser te bereiken. 

Bereik
In 2020 neemt 20% van de gemeentes in Zuid-Holland deel aan Doortrappen.

Essentiële partners:
Aanjager: ROV-ZH 

Coördinator: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Facilitator: Gemeentes, ROV-ZH, Ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat

Financierder: Gemeentes, MRDH, provincie  

Zuid-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ontwikkelaar: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Uitvoerder: Gemeentes.

De rol van ROV-ZH is nog in ontwikkeling. ROV-ZH zou 

kunnen ondersteunen en bijdragen aan de uitrol van 

Doortrappen in de provincie Zuid-Holland.

Bestaande projecten:
‘Pilots Doortrappen’ in Alphen aan de Rijn, 

‘Ouder-Amstel’, Amsterdam Noord en Amersfoort.

Doortrappen
(in ontwikkeling)

Leerdoelen 
I, II, III, IV en V 

Budget voor cofinancieren 

van een kwartiermaker 



Doelstelling
De ervaren fietser heeft aan het einde van de training inzicht gekregen in zijn/haar  

eigen fietsvaardigheden en fysieke bekwaamheid, het ouderhouden hiervan, de fiets  

en meest recente verkeersregels. Deze vaardigheden heeft hij/zij tevens leren toepassen 

in de praktijk. De ervaren fietser is zich bewust van de eigen voorbeeldfunctie en  

handelt hiernaar. 

Inhoud project
1. Aanleren fietsvaardigheden, gericht op het gebruik van verschillende fietsvormen 

(waaronder nieuwe fietsvormen zoals de e-bike en speed pedelec) en in relatie tot 

fysieke gesteldheid, zowel theoretisch als met een praktijkgedeelte;

2. Updaten kennis van verkeersregels en infrastructuur in het algemeen;

3. Updaten kennis over het gebruik van hul¡iddelen op fietsen;

4. Bewustmaking van eigen voorbeeldfunctie en krijgt handvatten mee om de  

fietservaring over te dragen (bijvoorbeeld op het fietsende kind);

5. Voorzien van werving, organisatie en projectmanagement;

6. Opvolging en evaluatie.

Bereik
In 2020 wordt voor iedere inwoner van de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid  

aangeboden om deel te nemen aan een fietstraining. In totaal worden per jaar  

30 trainingen gegeven.

Het bereik kan mogelijk vergroot worden door samen te werken met: Ouderenbonden, 

Lokaal en regionaal verenigingsleven. De fietstraining wordt in samenwerking met de 

gemeentes in Zuid-Holland aangeboden.

Essentiële partners:
Aanjager: ROV-ZH in combinatie met Regionale  

Projectgroepen Verkeersveiligheid 

Coördinator: ROV-ZH

Financierder: Gemeentes, provincie Zuid-Holland, MRDH 

Ontwikkelaar: Marktpartijen

Uitvoerder: Gemeentes, in combinatie met marktpartijen.

Mogelijke partners:
Facilitator: Fietshandelaren, gemeentes, buurt- en 

sportcoaches, (zorg)verzekeraars

Uitvoerder: Fietsersbond, VVN of andere marktpartijen.

Bestaande projecten:
‘Fietsinformatiedag Gelderland’ door de Fietsersbond,

‘E-bike trainingen’ door VVN, SOAB, Fiets Clinics 

‘Nederland, opfriscursus verkeersregels’ VVN.

Fiets training

Leerdoelen 
I, II, III, IV en V

€ 3.000,- per trainingsdag

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
X X X X X X X X



Doelstelling
Aan het eind van de cursus weet de ervaren fietsers wat de meest  

recente verkeersregels zijn, welke fietsinfrastructuur hij/zij tegen kan komen 

en welke weggebruikers er allemaal zijn. 

Inhoud project 
De cursus gaat in op de volgende aspecten:

-  verkeersregels; verkeersdeelnemers en infrastructuur in het algemeen;

-  verkeerssituaties in de eigen gemeente;

-  toetsing om resultaat te meten van instructie.

Bereik
In 2020 wordt voor iedere inwoner van de provincie Zuid-Holland de  

mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan een opfriscursus.  

In totaal worden per jaar 30 cursussen gegeven. 

De cursus zou aangeboden kunnen worden in combinatie met  

de fiets training. 

Essentiële partners:
Aanjager: ROV-ZH in combinatie met Regionale 

Projectgroepen Verkeersveiligheid 

Coördinator: ROV-ZH

Financierder: Gemeentes, provincie Zuid-Holland, MRDH 

Ontwikkelaar: Marktpartijen

Uitvoerder: Gemeentes, in combinatie met marktpartijen.

Mogelijke partners:
Facilitator: Fietshandelaren, gemeentes, buurt- en  

sportcoaches, (zorg)verzekeraars

Uitvoerder: Fietsersbond, VVN of andere marktpartijen.

Bestaande projecten:
‘Opfriscursus’ van het VVN.

Opfriscursus verkeersregels

Leerdoelen 
IV

€ 300,- per les excl. btw



5. Overzicht

leerdoelen en

en projectbladen



In dit hoofdstuk staat het overzicht van de leerdoelen zoals  

opgesteld in het programma Fietsveiligheid in relatie tot de  

project bladen die zijn opgenomen. In dit overzicht is te zien in  

hoeverre welk leerdoel door welk projectblad wordt gedekt.

Zoals is uitgelegd in hoofdstuk drie van het programma  

Fiets veiligheid, moeten er per leerdoel vier leerfases doorlopen 

worden om de compententie volledig te behalen. Niet ieder 

project zet hier alle stappen voor. Zo wordt het stukje ‘gedrag 

toepassen’ niet behaald als er theorie wordt aangeboden terwijl 

het leerdoel zegt dat iemand het moet kunnen gebruiken in het 

verkeer. Per doelgroep is er per leerdoel inzichtelijk gemaakt welk 

projectblad de leercurve op welke manier invult. 

Zowel onderzoeks- als bestaande projectbladen zijn opgenomen. 

De onderzoeksbladen zijn rood gemarkeerd om aan te geven dat 

deze projectbladen in potentie een bepaald of volledig deel van 

de leercurve in kunnen vullen maar nu nog niet gerealiseerd zijn. 

Vanaf de jongere fietser zijn er leerdoelen opgenomen ten aanzien 

van de  voorbeeldfunctie naar jongere groepen. Deze wordt niet 

altijd ingevuld door een project. Het programma Fietsveiligheid 

stelt namelijk dat dit een rode draad is bij projecten en niet expliciet 

wordt aangeleerd. Bij ieder project moet dit op de achter grond 

meespelen. 



 Leerdoel  Projectblad  Leerbehoefte creëren  Gedrag aanleren  Gedrag toepassen

I. Het fietsende kind kan beschrijven welke aspecten van belang zijn om veilig te kunnen 

fietsen in het verkeer, hoe een fiets werkt en het is in staat om de basisvaardigheden op  

een veilige manier toe te passen. Het fietsende kind kan beschrijven welke aspecten van 

belang zijn om veilig te kunnen fietsen in het verkeer, hoe een fiets werkt en het is in staat 

om de basisvaardigheden op een veilige manier toe te passen. 

a. Het fietsende kind kan beschrijven welke aspecten van belang zijn om veilig te kunnen 

fietsen in het verkeer, hoe een fiets werkt en het is in staat om de basisvaardigheden op  

een veilige manier toe te passen.

SCHOOL op SEEF 
Kilometers maken  
Fietstechniek

b. Bij het 6- en 7 jarige kind is het doel om de eigenschappen van een veilige fiets te leren 

kennen, de basisvaardigheden voor (samen) fietsen te kunnen toepassen in het verkeer  

en voorrangsregels te kennen.

SCHOOL op SEEF
Kilometers maken

Fietstechniek

c. Bij het 8- en 9 jarige kind is het doel om te kunnen oversteken in complexe situaties, de be-

langrijkste verkeersregels te kennen en toe te passen en rekening te houden met anderen.
SCHOOL op SEEF
Kilometers maken

d. Bij het 10- en 11 jarige kind is het doel om veilig te kunnen fietsen onder complexe  

omstandigheden en de toekomstige school-thuisroute veilig te kunnen fietsen.
SCHOOL op SEEF
Kilometers maken

II. Het fietsende kind kan aan het eind van deze leeftijdsfase inschatten welke verkeers- 

situaties met de fiets nog te moeilijk zijn en kan de hulp van een volwassene inroepen. 

SCHOOL op SEEF

Kilometers maken

III. Het fietsende kind kan beschrijven wat de belangrijkste verkeersregels (en -borden) zijn,  

hij/zij kan verklaren waarom het belangrijk is dat deze regels worden nageleefd en hij/zij  

kan de regels op een juiste wijze toepassen in concrete verkeerssituaties met de fiets.

SCHOOL op SEEF

Kilometers maken

IV. Het fietsende kind kan analyseren wat de invloed kan zijn van risicovol gedrag (fietsen in  

de dode hoek, fietsen zonder remmen, fietsen zonder licht) en kenmerken op zijn/haar 

gedrag in het verkeer en het weet wat het moet doen om te voorkomen dat ze een  

negatieve invloed hebben op het fietsgedrag  en het nemen van risico’s.

SCHOOL op SEEF

Kilometers maken

V. Het fietsende kind kan beschrijven welke risico’s een rol spelen op zijn/haar eigen route en 

het kan analyseren wat het moet doen om te voorkomen dat ze een negatieve invloed 

hebben op zijn/haar eigen fietsgedrag in het verkeer.

SCHOOL op SEEF

Kilometers maken

VI. Het fietsende kind is zich bewust van zijn/haar eigen sterke en zwakke punten bij het  

wandelen en fietsen en is in staat te anticiperen op het niveau van de eigen vaardigheden 

en andere weggebruikers.

SCHOOL op SEEF

Kilometers maken

VII. Het fietsende kind kan als fietser op een veilige manier communiceren met  

de medeweggebruikers.

SCHOOL op SEEF
Kilometers maken

Tabel 1 Fietsende kind 4 - 12 jaar



Tabel 2 Jongere fietser 12 - 16 jaar

 Leerdoel  Projectblad  Leerbehoefte creëren  Gedrag aanleren  Gedrag toepassen

I. De jongere fietser is zich bewust van zijn/haar kwetsbare positie als 

fietser in het verkeer, zowel in bekende als in nieuwe omgevingen en 

situaties.

Verantwoordelijk fietsen  

als jongere

Virtual Reality en de fiets

II. De jongere fietser kent de consequenties van risicovol gedrag op de 

fiets in het verkeer (gebruik mobiel, drugs, alcohol, muziek luisteren, 

fietsen zonder licht en dode hoek) en handelt hiernaar.

a. De jongere fietser van 12, 13 of 14 kent de consequenties van het  

gebruik van een mobiel, luisteren naar muziek, fietsen zonder licht en  

de dode hoek op fietsveiligheid en handelt hiernaar.

Fietsvaardigheden voor jongere 

fietsers

Afleiding op de fiets
Verantwoordelijke fietsen als jongere
Zicht op eigen verkeersgedrag

b. De jongere fietser van 15 en 16 jaar kent de consequenties van het 

gebruik van drugs en alcohol op fietsveiligheid en handelt hiernaar.

Afleiding op de fiets

Zicht op eigen verkeersgedrag

III. De jongere fietser kan beschrijven wat gevaarlijke verkeerssituaties  

en omstandigheden zijn en met welke eigenschappen van andere  

verkeersdeelnemers hij/zij rekening moet houden. Hier anticipeert  

de jongere op.

Verantwoordelijk fietsen als jongere

Virtual Reality en de fiets

Zicht op eigen verkeersgedrag

IV. De jongere fietser kan beschrijven welke aspecten van belang zijn  

bij een veilige (e-)fiets, een veilig gebruik van de (e-) fiets en welke  

hulpmiddelen veilig fietsen stimuleert.

Fietskennis

Fietsvaardigheden voor jongere 

fietsers

Verantwoordelijk fietsen als jongere

V. De jongere fietser kent de risico’s van het fietsen in groepen en kan 

veilig fietsen in groepen.

Fietsvaardigheden voor jongere 

fietsers
Zicht op eigen verkeersgedrag

VI. De jongere fietser is zich bewust van zijn voorbeeldrol naar jongere  

kinderen toe.
Zicht op eigen verkeersgedrag



Tabel 3 Jongere fietser 17 - 25 jaar

 Leerdoel   Projectblad  Leerbehoefte creëren  Gedrag aanleren  Gedrag toepassen

I. De jongere fietser kan persoonlijke motieven en impulsen die van 

invloed zijn op het eigen fietsgedrag en risicobereidheid herkennen  

bij zichzelf, hij/zij toont bereidheid om gedragskeuzen af te stemmen 

op de eigen beperkingen en die van anderen en om voor zijn/haar 

eigen veiligheid en die van anderen op te komen.

Inlevingsvermogen jongere fietser

II. De jongere fietser is in staat om van perspectief te wisselen en  

is zich bewust van de effecten van zijn/haar eigen fietsgedrag op 

medeweggebruikers.

Inlevingsvermogen jongere fietser

III. De jongere fietser is zich bewust van de aspecten van een veilige  

fiets en zorgt dat zijn/haar fiets veilig functioneert.  
Veilige Fiets

IV. De jongere fietser is zich bewust van zijn positie in het verkeer en zijn 

uitstraling op jongere verkeersdeelnemers.



Tabel 4 De zorgzame fietser

 Leerdoel  Projectblad  Leerbehoefte creëren  Gedrag aanleren  Gedrag toepassen

I. De zorgzame fietser kan beschrijven welke invloed persoonlijke  

risicovolle neigingen kunnen hebben op het eigen fietsgedrag en 

daarmee op het fietsgedrag van het fietsende kind in het verkeer  

en hij/zij kan analyseren wat hij/zij moet doen om te voorkomen dat 

ze een negatieve invloed hebben op de wijze waarop het fietsende 

kind fietst in het verkeer.

Ondersteunen relatie ouder - kind

II. De zorgzame fietser kent de nieuwste verkeersregels, nieuwe  

fietsinfrastructuur en verkeerssituaties en nieuwe type fietsen. 
Bijspijkeren fietskennis

III. De zorgzame fietser kan zijn/haar fietsvaardigheden (fietskennis, 

verkeersregels, risicoperceptie) uitleggen aan en aanleren bij zijn/haar 

kinderen en andere hulpbehoevende mensen.

Ondersteunen relatie ouder - kind 

IV. De zorgzame fietser is zich bewust van de toegenomen kwetsbaarheid  

wanneer hij of zij met kinderen fietst.
Ondersteunen relatie ouder - kind 

V. De zorgzame fietser kan beschrijven welke aspecten van belang zijn 

bij een veilig gebruik van de fiets met bijbehorende hulpmiddelen en 

beveiligingsmiddelen om kinderen op de (eigen) fiets mee te nemen.

Ondersteunen relatie ouder - kind 

VI. De zorgzame fietser kan als fietser anticiperen op verschillende  

nieuwe verkeerssituaties, rekening houdend met nieuwe infrastructuur, 

nieuwe fietsinfrastructuur en verkeersregels en andere weggebruikers.

Bijspijkeren fietskennis

VII. De zorgzame fietser heeft kennis van de veranderende bekwaamheid 

van de ervaren fietser en kan hierover met hem/haar in gesprek  

gaan wat betreft fietsvaardigheden, fietskennis en nieuwe  

(voertuig)technologiën. 

In gesprek met ervaren fietsers 



Tabel 5 De ervaren fietser

 Leerdoel  Projectblad  Leerbehoefte creëren  Gedrag aanleren  Gedrag toepassen

I. De ervaren fietser is op de hoogte van de meest recente verkeers- 

regels, verkeerssituaties, nieuwe fietsvoertuigen en benodigde fiets- 

vaardigheden en kan deze kennis toepassen als fietser in het verkeer.

Opfriscursus verkeersregels

Doortrappen

Fietstraining

II. De ervaren fietser is zich bewust van zijn/haar eigen fysieke bekwaam-

heid en kan aan de hand van optimalisatie, selectie en compensatie  

en correctie hiernaar handelen.

Doortrappen

Fietstraining

III. De ervaren fietser kent de technische mogelijkheden van de fiets en  

kan deze op de juiste manier gebruiken in iedere verkeerssituatie.

Doortrappen

Fietstraining

IV. De ervaren fietser weet hoe hij/zij anderen aan kan spreken op  

hun fietsgedrag.

Fietstraining

Anderen leren aanspreken

V. De ervaren fietser is zich bewust van de eigen voorbeeldfunctie –  

en daarmee ook bewust van zijn/haar eigen veiligheid.



Ik maak een punt

van nul

Doe mee!

verkeersslachtoffers


