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Stad Gent wil veilige en aangename 

schoolomgevingen. Dat doen we door de 

infrastructuur aan te passen en met handhaving. 

Ook educatie en sensibilisatie zijn belangrijk. 

Van chauffeurs en andere weggebruikers, maar 

ook op school. Hoe meer kinderen leren over 

het verkeer, hoe zekerder ze zich zullen voelen.

Het aanbod van verkeers- en 

mobiliteitseducatie in Vlaanderen is heel 

ruim. Om u te helpen het bos door de bomen 

te zien, geven de schoolconsulenten van het 

Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent in deze

brochure een overzicht van alle organisaties 

die een aanbod hebben voor scholen.

tips om te 
ontdekken

#46

Veilig en duurzaam  
naar school

Onze schoolconsulenten staan klaar 

om samen met u werk te maken van 

een veilige schoolomgeving.

Hebt u nog vragen over het aanbod in deze 

brochure? Aarzel dan niet om hen te contacteren.

Mobiliteitsbedrijf

Sint-Michielsplein 8

9000 Gent

Tel. 09 266 28 00

Mail mobiliteit.scholenwerking@stad.gent
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#01
Raadpleeg een schoolconsulent
Het Mobiliteitsbedrijf promoot een veilige schoolomgeving en duurzame mobiliteit. 
Dat gebeurt niet enkel via deze brochure. Scholen kunnen ook een beroep doen op de 
schoolconsulenten om de mobiliteitssituatie ter plaatse te bekijken en te bespreken. 
De schoolconsulenten zoeken samen met de school naar oplossingen voor problemen: 
aanpassingen aan de infrastructuur of sensibilisatie. Scholen kunnen ook subsidies 
aanvragen voor acties over duurzame en veilige mobiliteit.

Richt een schoolstraat in
Last van chaos aan de schoolpoort? De straat van de school tweemaal per dag een 
half uur autovrij maken, kan een oplossing zijn. Vanuit het Mobiliteitsbedrijf bekijken 
we samen met de school of dit een haalbare en aangewezen oplossing is. Wij nemen 
het vooronderzoek,  de communicatie en de evaluatie voor onze rekening. Van de 
school wordt ook een engagement verwacht: zij zorgt voor gemachtigde opzichters die 
tweemaal per dag bij het afsluitbord postvatten.  

Contact

Mobiliteitsbedrijf
Sint-Michielsplein 8
9000 Gent
Tel. 09 266 28 00
Mail mobiliteit.scholenwerking@stad.
gent 

Contact

Mobiliteitsbedrijf
Sint-Michielsplein 8
9000 Gent
Tel. 09 266 28 00
Mail mobiliteit.scholenwerking@stad.gent 

#02

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

http://www.stad.gent/scholenmobiliteit
http://www.stad.gent/mobiliteit
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#03 Vraag subsidies aan voor uw eigen project
Zowel bij de Stad Gent als Provincie Oost-Vlaanderen kunt u subsidies 

aanvragen om zelf als school te werken rond duurzame mobiliteit.

Subsidies voor scholen vanuit het 
Mobiliteitsbedrijf

Met de subsidie wil het Mobiliteitsbedrijf scholen 
stimuleren om in te zetten op verkeersveiligheid 
en duurzaamheid. Scholen kunnen kiezen tussen 
een kleine subsidie (tot maximaal 1.500 euro) die 
een school alleen kan aanvragen en een grote 
subsidie (tot 6.000 euro) waarbij meerdere scholen 
samenwerken (bijvoorbeeld een aantal scholen uit 
dezelfde buurt). 

Innovatieve ideeën voor meer duurzaamheid en 
verkeersveiligheid krijgen zo een extra duwtje in  
de rug.

Subsidies voor verenigingen vanuit het 
Mobiliteitsbedrijf

Gent kiest voluit voor duurzaam vervoer: voor 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Ook heel 
wat organisaties leveren inspanningen om duurzame 
mobiliteit te bevorderen. De Stad Gent ondersteunt 
deze initiatieven met een subsidie.

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en 
feitelijke verenigingen die acties of campagnes 
organiseren om duurzame mobiliteit in Gent te 
promoten, kunnen een financiële tegemoetkoming 
ontvangen. De subsidie bedraagt minimaal 30% en 
maximaal 60% van de vooropgestelde projectkost 
met een maximum van 10.000 euro per project. 
Per jaar wordt hiervoor 50.000 euro voorzien. Het 
reglement en het aanvraagformulier vindt u op de 
website.

Subsidies van de Dienst Milieu en Klimaat

Ook vanuit de Dienst Milieu en Klimaat worden 
subsidies gegeven aan scholen die inzetten op meer 
duurzaamheid. Met deze subsidie wil de Stad Gent 
scholen stimuleren om klimaatacties op te zetten 
die bijdragen tot Klimaatstad Gent. De resultaten 
van deze acties moeten verankerd worden in een 
duurzaam schoolbeleid. Klimaatwinst op lange 
termijn staat centraal.

Subsidies van Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een subsidie 
om duurzame en verkeersveilige mobiliteit te 
stimuleren bij woon-schoolverplaatsingen, 
dienstverplaatsingen en verplaatsingen tijdens 
schooluren.

Er zijn twee categorieën van subsidies. Afhankelijk 
van de activiteiten die u wilt organiseren kunt u 
maximaal 2.000 tot maximaal 7.500 euro subsidie 
krijgen.

De subsidie dekt maximaal 60% van de geraamde 
kosten.

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de websiteNeem een kijkje op de website

http://www.stad.gent/scholenmobiliteit
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/plannen-projecten-subsidies-cijfers-scholenwerking/subsidie-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit
https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-klimaatprojecten
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit-van-scholen.html
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#05

Plan een schooluitstap met de 
fietskaart en fietsrouteplanner
Met de fietsrouteplanner van Stad Gent kunt u 
voor uzelf of uw klas de meest geschikte fietsroute 
uitstippelen. U kunt er zelfs aanvinken dat u 
tramsporen, kasseien of hellingen wilt vermijden. 

Alle fietsroutes van de Stad Gent zijn ook opgenomen 
op de ‘Fietskaart Gent’. Haal een gratis exemplaar 
in de Stadswinkel, bij het Mobiliteitsbedrijf en in de 
fietspunten van De Fietsambassade.

Contact 

Mobiliteitsbedrijf
Sint-Michielsplein 8
9000 Gent
Tel. 09 266 28 00
Mail mobiliteit.scholenwerking@stad.gent

#06
Laat alle fietsen op school markeren 
De fietsen van studenten en scholieren maar ook van ouders of buren kunnen 
op school gemarkeerd worden. 

De Fietsambassade kan een heuse fietsmarkeeractie organiseren bij u op de 
speelplaats. U kunt ook vooraf rijkregistratienummers aanleveren waarna de 
markeerstickers in uw bus vallen. In dat geval kunt u de fietsen zelf markeren.

Contact

De Fietsambassade Gent
Tel: 09 266 77 00
Mail info.defietsambassade@stad.gent

#04

Blijf op de hoogte 
van het laatste 
mobiliteitsnieuws
Blijf op de hoogte van de laatste 
Gentse mobiliteitsnieuwtjes via onze 
nieuwsbrief en onze Facebookpagina’s.

Volg de Facebookpagina’s hier:  

Neem een kijkje op de website

De fietsrouteplanner vindt u hier

Mobiliteit Gent Gent Fietst

Neem een kijkje op de website

Abonneren op de nieuwsbrief

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/met-de-fiets/fietsroutes/fietskaart-en-fietsrouteplanner
http://fietsrouteplanner.gentfietst.be/
https://www.facebook.com/MobiliteitGent
https://www.facebook.com/gentfietst/
https://fietsambassade.gent.be/nl
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuwsbrieven
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#07

#08

Registreer zoveel mogelijk verkeersouders 
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde nodigt alle (groot)ouders die soms 
meewerken aan verkeersacties op school uit om zich (gratis) te registreren als 
verkeersouder op www.verkeersouders.be. Nieuwe verkeersouders krijgen een 
startpakket met een fluohesje. De website biedt ook heel wat inspiratie, tips en 
informatie om verkeers- en mobiliteitsacties te organiseren. 

Organiseer Het Grote Voetgangersexamen 
Een voetgangersexamen is een praktijktest in het echte verkeer. Kinderen 
van het vierde leerjaar volgen een parcours om te controleren of ze de 5 
basisvaardigheden beheersen om veilig en zelfstandig te stappen.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker  
 een kijkje op www.vsv.be.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker  
 een kijkje op www.vsv.be.

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

http://www.verkeersouders.be
http://www.hetgrotevoetgangersexamen.be
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#09
Neem deel aan De Grote Verkeerstoets 
Elk schooljaar organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor het vijfde 
leerjaar een gratis online theorietoets met foto’s en filmpjes. De leerlingen 
beantwoorden 20 meerkeuzevragen aan de hand van digitale foto’s en filmpjes. 
Ze krijgen vragen over de verkeersregels, maar ook over gedrag en en over het 
inschatten van risico’s bij voetgangers en fietsers.

Blink uit tijdens Het Grote Fietsexamen
Het Grote Fietsexamen is bedoeld voor leerlingen uit het zesde leerjaar van 
het basisonderwijs: kinderen die bij de overstap naar de middelbare school 
vaak zelfstandig naar school zullen fietsen, doorgaans verder van huis. Met het 
educatieve pakket en het examen dat erbij hoort, kunnen scholen hun leerlingen 
voorbereiden op die grote stap. 

Het Grote Fietsexamen maakt ook meteen duidelijk aan welke verkeersregels en 
praktische vaardigheden de jonge fietsers nog speciale aandacht moeten besteden. 
Het Grote Fietsexamen is zo het logische vervolg op De Grote Verkeerstoets.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker  
 een kijkje op www.vsv.be.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker  
 een kijkje op www.vsv.be.

#10

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

https://www.verkeerstoets.be/
http://www.hetgrotefietsexamen.be/
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#12

Laat u ondersteunen via  
Slimme Mobiele Scholen
SMS staat voor Slimme Mobiele Scholen. Het biedt 
secundaire scholen inhoudelijke en financiële 
ondersteuning om verkeers- en mobiliteitseducatie in 
alle graden op de agenda te zetten. 
In de SMS-webshop vindt u een overzicht van 
wat beschikbaar is op het vlak van verkeers- en 
mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs.

#11

Organiseer een 
praktijkgerichte 
verkeersles
Twee keer per schooljaar biedt de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
een reeks gratis praktijkgerichte 
nascholingen aan over verkeers- en 
mobiliteitseducatie (VME) voor het 
onderwijs.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker  
 een kijkje op www.vsv.be.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker 
 een kijkje op www.vsv.be.

Neem een kijkje op de websiteNeem een kijkje op de website

http://www.slimmemobielescholen.be/
https://www.verkeeropschool.be/
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#14 Volg als leerkracht een gratis 
verkeersopleiding
De gratis opleidingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten die 
verkeersles geven of het mobiliteitsthema willen implementeren in hun lessen. 
Studenten lerarenopleiding, verkeersouders en politieagenten zijn ook welkom.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker 
 een kijkje op www.vsv.be.

#13
Spring op de Mobibus, een interactieve 
tentoonstelling 
De Mobibus is een mobiele interactieve tentoonstelling die zich richt op de tweede 
graad van het secundair onderwijs. Deelnemen aan het verkeer is een complexe 
zaak, zeker voor jongeren. Bij jongeren van 15 tot 29 jaar is het verkeer doodsoorzaak 
nummer één. Het is dan ook levensbelangrijk dat jongeren de nodige kennis en 
vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat jongeren zich op een duurzame manier leren te verplaatsen.

De doe-tentoonstelling Mobibus heeft als uitgangspunt het Educatief actieplan 
verkeers- en mobiliteitseducatie voor het secundair onderwijs (educatieve uitgave – 
VSV 2010). De Mobibus werkt met vijf modules.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker 
 een kijkje op www.vsv.be.

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

https://www.verkeeropschool.be/project/mobibus
https://www.verkeeropschool.be/
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#16 Doe met de klas de  
Mobibrein-test
Mobibrein is een gratis online test voor de tweede graad secundair onderwijs. 
Mobibrein test het verkeersinzicht en de attitude van de jongeren aan de hand van 25 
meerkeuzevragen. Het project is de opvolger van De Grote Verkeerstoets die bedoeld 
is voor het basisonderwijs. Zie ook #09 en #10.
Mobibrein behandelt 5 thema’s: gedrag en attitude, fietsers, voetgangers, 
zichtbaarheid en algemene verkeersregels. De focus ligt niet op de kennis van de 
wegcode, maar op aangepast gedrag en attitude in het verkeer. Jongeren van de 
tweede graad krijgen namelijk vaak te maken met groepsdruk.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Meer info op www.mobibrein.be.

#15 Gebruik kant-en-klare lesfiches van de VSV
De VSV verstuurt tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief. Daarin is er steeds een 
praktijkgerichte nieuwe lesfiche opgenomen. Met deze kant-en-klare lesfiches kunt 
u aan de slag om een les over verkeer en mobiliteit te geven.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker 
 een kijkje op www.vsv.be.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

https://www.verkeeropschool.be/
https://www.mobibrein.be/
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#17

Test fietsvaardigheid 
met de FietSOmeter
Dit project van de VSV test de 
vaardigheid van leerlingen van het 
eerste jaar secundair onderwijs om 
zich op een veilige manier met de fiets 
in groep te verplaatsen, in het echte 
verkeer.
Tijdens de test gaan de leerlingen in 
kleine groepjes op pad. Zij worden 
getest op veilig verkeersgedrag, 
ritsen, communicatie, compact 
rijden (gegroepeerd) en van richting 
veranderen.
Scholen die hieraan deelnemen, 
ontvangen een gratis doe-pakket met 
daarin al het nodige materiaal om van de 
FietSOmeter een succes te maken.

Contact

Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel. 015 44 65 50
Fax 015 44 65 59
Mail info@vsv.be

✔	 De VSV heeft met regelmaat nieuwe   
 activiteiten in haar aanbod. Neem zeker  
 een kijkje op www.vsv.be.

Neem een kijkje op de website

http://www.fietsometer.be/
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#19

Reserveer de Dodehoekkoffer
Dit educatief lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen 
van de derde graad van het basisonderwijs én 
leerkrachten. Het dient om kinderen bewust te maken 
van het gevaar van vrachtwagens in het verkeer en om 
hen te leren dit gevaar juist in te schatten.

Er is een handleiding voor de leerkracht en er zijn 
werkboekjes voor de leerlingen.

Contact 

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Jan Lescrauwaet – tel. 09 267 78 29
Mail mobiliteit@oost-vlaanderen.be

#18

Doe aan Fietspoolen
Elke school die wil starten met een 
fietspoolproject, kan rekenen op 
steun van het provinciebestuur. Het 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen geeft 
een volledige fietspooluitrusting aan 
kinderen en begeleiders die instappen in 
het project.

Contact 

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 
9000 Gent
Jan Lescrauwaet – tel. 09 267 78 29
Mail mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Neem een kijkje op de website Neem een kijkje op de website

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur/Schoolroutekaarten%20en%20fietspoolen.html
https://oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal/educatief-materiaal-mobiliteit/dodehoekkoffer-en-dodehoekzeil.html
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#20
Reserveer de zichtbaarheidskoffer en het 
zichtbaarheidsmateriaal  
Provincie Oost-Vlaanderen promoot verkeersveiligheid en een goede 
zichtbaarheid in het verkeer. 

De Provincie heeft heel wat zichtbaarheidsmateriaal om tijdens activiteiten te 
gebruiken: fluohesjes, fluobanden, oversteekbordjes en fietslampjes.

De zichtbaarheidskoffer bevat educatief lesmateriaal voor leerlingen van het 
basisonderwijs én het secundair onderwijs. De koffer helpt om de leerlingen te 
laten kennismaken met de brede waaier aan materiaal om beter zichtbaar te zijn 
in het verkeer en hen bewust te maken van de voordelen.

Contact

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Jan Lescrauwaet – tel. 09 267 78 29
Mail mobiliteit@oost-vlaanderen.be

#21 Ontwerp een schoolroutekaart met veilige routes 
In samenwerking met de school, Stad Gent, de politie en lokale organisaties wordt 
een papieren en digitale schoolkaart opgemaakt. Deze kaart geeft een overzicht van 
de veilige fietsroutes en bevat tips over veilig fietsen. De schoolroutekaart biedt ook 
de juiste informatie over de fietsuitrusting en het verkeersreglement en ze moedigt 
jonge mensen aan om gezond te bewegen.

Contact

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Jan Lescrauwaet – tel. 09 267 78 29
Mail mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

https://oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal/educatief-materiaal-mobiliteit/zichtbaarheidskoffer.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur/Schoolroutekaarten%20en%20fietspoolen.html
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#22 Praat over ongevallen met de Zebrakit  
De Zebrakit ondersteunt leerkrachten uit de lagere school om gepast te kunnen 
reageren op de vragen en gevoelens waarmee kinderen kunnen worstelen als zij een 
ongeval zien of meemaken.

De trolley bevat materiaal geschikt voor verschillende leeftijden, om ruimte te geven 
aan de emotionele impact van het ongeval.

Contact

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Jan Lescrauwaet – tel. 09 267 78 29
Mail mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Neem een kijkje op de website

https://oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal/educatief-materiaal-mobiliteit/zebrakit.html
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#23 Maak uw school milieuvriendelijk (MOS)
MOS is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samen leren duurzame keuzes maken voor de 
planeet, in de basis- en secundaire school: dat is waar MOS voor staat.

Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier 
een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Een van de thema’s is mobiliteit. 
Op de website vindt u onder de link ‘Educatief aanbod basis’ een ruim aanbod 
aan lessuggesties en activiteiten. Via een stappenplan boekt de school niet 
alleen milieuwinst, maar ook educatieve winst. De begeleiding gebeurt door een 
medewerker van Provincie Oost-Vlaanderen.

Contact

Sandra Vandevelde (basisonderwijs)
Tel. 055 23 71 42
Mail sandra.vandevelde@oost-vlaanderen.be
Wouter De Tandt (basisonderwijs)
Tel. 055 23 71 44
Mail wouter.de.tandt@oost-vlaanderen.be

Mike Stoens (secundair onderwijs)
Tel. 055 23 71 43
Mail mike.stoens@oost-vlaanderen.be

Provinciaal Natuureducatief Centrum De 
Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16
9630 Meiligem (Zwalm)

Nuttige links op de websites
MOS-vertelplaten, MOS-liedjes en kant-en-
klaar educatief materiaal voor kleuters, 1ste 
graad, 2de graad, 3de graad

Actiefiches en goede praktijkvoorbeelden

 

Gratis op natuur- en/of milieu-uitstap met de 
MOS-pas (gebruik openbaar vervoer)

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Neem een kijkje op de website

https://www.lne.be/educatief-aanbod-basis-kleuter-en-lager
https://www.lne.be/basisonderwijs-inspiratie
https://www.lne.be/mos-pas-voor-bus-en-tram
http://www.mosvlaanderen.be
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#26 Leer fietsen herstellen met de Fietskoffer van 
Politie Gent 
Deze koffer kunt u gratis lenen. De koffer bevat allerlei materiaal om zelf fietsen te 
leren herstellen. De koffer is bedoeld voor de derde graad lager onderwijs en de 
lessen technologische opvoeding in het eerste en tweede jaar secundair onderwijs.  

Contact

Bureau Aanspreekpunt Scholen – Politie Gent
Tel. 09 266 67 50 
Mail BAS.Gent@police.belgium.eu

#25

Leen het 
Fietsbehendigheids-
parcours
Dit volledig ‘opbouwpakket’ kunt u gratis 
lenen. Het maakt de leerlingen op een 
veilige manier fietsbehendig (op de 
speelplaats, niet op de weg).

Contact 

Bureau Aanspreekpunt Scholen – Politie Gent
Tel. 09 266 67 50 
Mail BAS.Gent@police.belgium.eu

#24

Word gemachtigd opzichter
Scholen kunnen ouders en leerkrachten laten 
opleiden tot gemachtigd opzichter. Zij mogen dan 
leerlingen helpen oversteken aan de schoolingang. 
De cursus duurt drie uur en wordt gegeven aan een 
groep van minstens 11 deelnemers. Dit kan zowel op 
school als op het politiekantoor.

Van begeleiders van een schoolstraat wordt verwacht 
dat ze deze opleiding volgen.

Contact 

Verkeersdienst –  Politie Gent
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Tel. 09 266 61 11
Mail PZ.Gent.Verkeer@police.belgium.eu
Contactpersoon: Tony Godart
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#27

#28

Blader in de educatieve 
catalogus van de politie
In deze catalogus vindt u educatief materiaal over 
het thema politie en verkeer.

Breng een klasbezoek aan het 
algemeen Politiecentrum Gent 
(Ekkergem)
Tijdens deze rondleiding maken de leerlingen onder 
andere kennis met de fietsbrigade, het lokaal waar 
vingerafdrukken en foto’s genomen worden, de 
wapenmeester en de hondenbrigade. 
De bezoeken vinden plaats op woensdagvoormiddag 
tijdens het schooljaar. 

Contact 

Bureau Aanspreekpunt Scholen – Politie Gent
Tel. 09 266 67 50 
Mail BAS.Gent@police.belgium.eu 

Contact 

Bureau Aanspreekpunt Scholen – Politie Gent
Tel. 09 266 67 50 
Mail BAS.Gent@police.belgium.eu 

U vindt de catalogus hier

http://www.lokalepolitie.be/5415/vragen/jongeren
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#29

#30

Nodig een politieagent uit in de klas 
U kunt een bezoek van de politie aanvragen als aanvulling op verkeerslessen in de 
klas, vanaf de 3de kleuterklas.

Leer ouders fietsen
De fietslessen van de Sportdienst van de Stad Gent zijn volledig op maat van de 
beginnende volwassen fietser. Ook fietsers met weinig ervaring kunnen er baat bij 
hebben. 
In 10 lessen leren volwassenen (ouders) fietsen, stap voor stap, in de eigen buurt. 
Per jaar zijn er 6 reeksen van fietslessen.

Elk fietslessenpakket bestaat uit 10 lessen en kost 15 euro. Het gebruik van een 
fiets en fietshelm en een verzekering is  inbegrepen. Deelnemers die zelf een fiets 
hebben, mogen die uiteraard meebrengen.

De fietslessen worden georganiseerd in samenwerking met  verschillende 
wijkgezondheidscentra.
Ouders kunnen inschrijven voor deze fietslessen via de wijkgezondheidscentra 
Nieuw Gent, Rabot, Kapelleberg, Watersportbaan, De Punt, De Sloep, De Sleep, 
Brugse Poort, De Kaai en Botermarkt.

Meer info over de lesreeksen is te vinden op onderstaande website of in de folder 
‘Leer fietsen! Een cursus voor volwassenen – 2018.’

Contact

Bureau Aanspreekpunt Scholen – Politie Gent
Tel. 09 266 67 50 
Mail BAS.Gent@police.belgium.eu

Doelgroep

Volwassenen

Contact

Sportdienst Stad Gent 
Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Tel. 09 266 80 00
Mail sportdienst@stad.gent

Neem een kijkje op de website

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/met-de-fiets/veilig-fietsen/fietslessen-voor-volwassenen
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#31 Laat via Route2school een digitale 
schoolroutekaart aanmaken
Route2school helpt scholen en gemeenten om een  grondige analyse te 
maken van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag 
van schoolkinderen. Via Route2school kunnen schoolkinderen of scholieren 
mobiliteitsknelpunten op hun schoolroute melden. Zij kunnen ook mee nadenken 
over oplossingen voor deze mobiliteitsknelpunten. Er wordt in kaart gebracht hoe 
de kinderen naar school komen en hoe zij hun schoolroute ervaren. Op basis van 
al die informatie maken ze een gericht actieplan op om de verkeersveiligheid van 
schoolkinderen te verbeteren. 

Met Route2school kunt u ook een digitale schoolroutekaart opmaken. Naast de 
digitale kaarten heeft Route2school nu ook een nieuw platform Route2school 
Educatie. Dat kan gebruikt worden in de scholen zelf. Het biedt specifiek 
lesmateriaal aan voor de probleempunten die in Route2School zijn vastgelegd en 
voor andere meer algemene problemen los van de schoolomgeving. 

Route2School Educatie werkt onder andere met ‘gamification’. Kinderen en scholen 
worden gestimuleerd om bijvoorbeeld prijzen en badges te winnen. Ook scholen die 
nog geen voortraject van Route2school hebben gevolgd, kunnen in Route2School 
Educatie instappen. 

Contact

Route2school 
Wetenschapspark 5 bus 6
3590 Diepenbeek
Tel. 011 269 165
Mail info@route2school.be

Doelgroep 

Volwassenen

Neem een kijkje op de website

https://www.route2school.be/educatie/
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#33

Speel je slim met Sam de 
Verkeersslang
De campagne Sam de Verkeersslang stimuleert 
kinderen van de basisschool en hun ouders om veilig 
en milieuvriendelijk naar school te gaan.  

De Samweek en Woensdag Samdag zijn initiatieven 
van Mobiel 21 in samenwerking met KBC. Met Sam 
de Verkeersslang kunnen Vlaamse kleuter- en lagere 
scholen aan de hand van gratis spelmateriaal werken 
rond milieuvriendelijke en veilige verplaatsingen.

Contact 

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Tel. 016 23 94 65 of 016 31 77 00
Fax 016 29 02 10
Mail info@mobiel21.be

Neem een kijkje op de website van: 

#32

Werk aan 
verkeersveiligheid met 
Zeppe en Zikki
Met Zeppe & Zikki is bijleren over het 
verkeer altijd leuk!  
Ze zijn de Vlaamse boegbeelden van 
de  verkeersveiligheid geworden 
via hun tv-programma en de grote 
sensibilisatiecampagnes. Zo veroverden 
zij de harten van jong en oud.  Op vraag 
van leerkrachten uit het basisonderwijs 
ontstond er educatief lesmateriaal 
met dezelfde speelse en humoristische 
aanpak als op televisie. Er zijn gratis 
kant-en-klare lesfiches voor leerkrachten 
en werkbundels voor leerlingen van de 
lagere school.  
Via de E-shop op de website is er 
materiaal te koop:  een dvd, een 
luisterboek, de Zeppe en Zikkisong, 
fluojasjes, enzovoort.
De opbrengst gaat integraal naar 
verkeersveiligheidsprojecten en 
een betere opvang van jonge 
verkeersslachtoffers.

Contact 

Levenslijn
Medialaan 1
1800 Vilvoorde
Tel. (02)255 39 70
Mail info@zeppezikki.be

Neem een kijkje op de website

Mobiel 21

Verkeersslang

http://www.zeppezikki.be
http://www.mobiel21.be
http://www.verkeersslang.be
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#34

#35

Speel het Mobiliteitsspel met Aya
Aya, een knalgeel animatiefiguurtje, helpt kleuters op weg om het verkeer 
beter te begrijpen. Met zijn vriendjes Otto en Belle beleeft dit ruimtewezentje 
knotsgekke avonturen. Onze allerkleinsten leren samen met hem het juiste 
verkeersgedrag en de verkeersregels. Hoe? Door het Aya-bordspel te spelen, 
door deel te nemen aan de Aya-schoolcampagne of Aya te volgen op tv. 
Mobiliteitsspel voor kleuters van 4 tot 6 jaar.

Check de digitale handleiding fietspoolen
Start samen met ouders een fiets- of wandelpool op. De schoolomgeving wordt 
er veiliger door. En samen stappen of fietsen is veel gezonder en prettiger voor 
kinderen. Hulp nodig? Doe een beroep op onze jarenlange ervaring. 
Fietspoolen.be is een website die leerkrachten, directies en ouders informeert 
over veilige en milieuvriendelijke alternatieven voor de vele autoverplaatsingen 
naar school.

Contact

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Tel.  016 23 94 65 of 016 31 77 00
Fax 016 29 02 10
Mail info@mobiel21.be

Contact

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Tel.  016 23 94 65 of 016 31 77 00
Fax 016 29 02 10
Mail info@mobiel21.be

Neem een kijkje op de website van:

Neem een kijkje op de website

Mobiel 21

Fietspoolen

http://www.mobiel21.be
http://www.mobiel21.be
http://www.fietspoolen.be
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#36 Voer Woensdag Fietsdag in
Sneller, handiger, gezonder … Doe uw voordeel met de fiets. Woensdagfietsdag.be 
wil van fietsen een gewoonte maken. Want 1 dag per week op de trappers, maakt al 
een groot verschil. Voor de mobiliteit, het milieu, maar in de eerste plaats voor uzelf. 
De campagne geeft u als fietser dat trapje extra, met fietsquizjes, fiets-je-datjes, 
fotowedstrijden en ... Doe mee! 

Mobiel 21 voorziet geregeld nieuwe activiteiten. Neem zeker een kijkje op hun 
website.

Contact

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A/0101
3000 Leuven
Tel.  016 23 94 65 of 016 31 77 00
Fax 016 29 02 10
Mail info@mobiel21.be

Neem een kijkje op de website van:

Mobiel 21

Woensdag Fietsdag

http://www.mobiel21.be
http://www.woensdagfietsdag.be
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#37 Krijg les van de fietsmeester of fietsjuf
‘Meester op de Fiets’ is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in de lagere 
school. MOEV (de nieuwe naam van de Vlaamse Stichting Schoolsport), VIAS en Mobiel 
21 sloegen daarvoor de handen. Samen willen zij fietsvaardigheid bevorderen bij de 
leerlingen van de lagere school. Het project werd ontwikkeld met de steun van het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Met dit project kan de school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met 
de leerkracht op school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Zo willen 
zij leerlingen op een leuke en veilige manier leren deelnemen aan het verkeer. Eerst 
in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het echte 
verkeer. De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materiaal mee en stelt een 
fietsparcours op in de school.

Naast de fietslessen op school met een praktische handleiding, zijn er ook lesfiches 
voor meer theoretische lessen in de klas, praktijkfiches per leerjaar, algemene tips 
voor ouders én tips voor ouders voor fietsvaardigheidstraining thuis. Meer over het 
hoe, wat en waarom vindt u op de website. Het materiaal is  ook gratis beschikbaar 
op de website.

Contact

MOEV
Leopold II-laan 184D
1080 Brussel
Tel. 02 420 06 80
Mail info@moev.be

Neem een kijkje op de website van:

Mobiel 21 Meester op de fiets

http://www.moev.be
http://www.meesteropdefiets.be/voorstelling/
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#39

Werk rond 
fietsveiligheid met CLW 
verkeer(t)
Leerjongeren worden ingeschakeld om 
binnen het Centrum Leren en Werken en 
in verschillende Gentse scholen te werken 
rond verkeersveiligheid.

Contact 

CLW-Gent
Wittemolenstraat 9    
9040 Sint-Amandsberg  
Tel. 09 224 48 93
Mail clw.onthaalwm@gent.be  
Wolfputstraat 38
9041 Oostakker
Tel. 09 251 11 05
Mail clw.onthaalwp@gent.be

#40
Nodig fietsherstellers uit op school
Heel wat fietsherstellers hebben een aanbod voor scholen. Ze komen 
naar de school en geven workshops. Leerlingen leren hoe zij zelf hun fiets 
kunnen herstellen en onderhouden. Kinderen en jongeren worden op een 
ervaringsgerichte manier bewust gemaakt van het belang van een veilige fiets.

Contact

Aanbieders zijn online te vinden: 
zoek naar ‘fietsherstellers Gent’

#38

Laat fietsen herstellen door 
het KTA MoBi 
Het KTA MoBi biedt de studierichting 
‘Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren’ 
aan in de derde graad BSO. Deze klas heeft ook 
een mobiele werkplaats waarmee de leerlingen 
op verplaatsing kunnen gaan om fietscontroles 
uit te voeren, advies te geven en kleine 
aanpassingen te doen. 

Contact 

KTA MoBi, de school voor mobiliteit, bouw en 
beweging
Coupure Rechts 312
9000 Gent
Tel. 09 225 33 04
Mail info@ktamobi.net

Neem een kijkje op de website

http://www.ktamobi.be
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#41 Werk aan een veilige schoolomgeving met  
het Octopusplan
Het Octopusplan is een project opgericht vanuit de Voetgangersbeweging vzw. 
Het streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen op een actieve wijze naar school 
komen. De octopus staat symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-school 
omgeving. Het Octopusplan helpt scholen en gemeenten om integraal te werken 
aan verkeersveiligheid en mobiliteit. Kinderen, ouders, leerkrachten, politie en 
gemeentebesturen spelen hierin een belangrijke rol. 

Het Octopusplan organiseert campagnes als de Strapdag en Flits! Het Octopus 
verkeersland is een online lesplatform. Het is een lesmethode voor verkeerseducatie 
in het kleuter- en lager onderwijs.

Het Octopusplan streeft sinds 2005 naar duurzaam woon-schoolverkeer en 
kindvriendelijke schoolomgevingen en –routes. De mobiliteitschaos aan de scholen 
neemt alleen maar toe. Daarom werd het concept ‘Schoolomgeving 2.0’ gelanceerd.

‘Schoolomgeving 2.0’ biedt een nieuwe kijk op schoolomgevingen met aandacht voor:
• Duurzame mobiliteit
• Vergroening en luchtkwaliteit
• Beweging en recreatie
• Participatie en samenwerking

Contact

Het Octopusplan (VGB vzw)
Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen
Tel. 03 270 06 30
Mail info@octopusplan.be

Doelgroep 

Basisschool
Neem een kijkje op de website

http://www.octopusplan.info/over-ons
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#42 Leer over de gevolgen van een verkeersongeval 
met Rondpunt vzw
Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.  
Rondpunt informeert leerkrachten, politie-inspecteurs, welzijnswerkers, verplegers 
... over de gevolgen van een verkeersongeval: psychologische opvang, medische 
gevolgen, schadevergoeding en aansprakelijkheid, lotgenotencontacten... Verder 
informeert Rondpunt professionals door middel van producten, informatie, advies 
en vorming.

In het kader van het project ‘Getuigen onderweg’ ondersteunt Rondpunt ook de 
theatervoorstelling ‘Fractie van een seconde’ over de risico’s in het verkeer en de 
gevolgen als er iets fout gaat.

Doelgroep 

Volwassenen 

Contact

Rondpunt vzw
President Building
Franklin Rooseveltplaats 12, 6de verdieping
2060 Antwerpen

Tel. 03 205 74 80
Fax 03 707 26 99
Mail info@rondpunt.be of
getuigenonderweg@rondpunt.be

Contact 

DUS
Stoepestraat 9a
9940 Ertvelde
Tel. 09 398 11 99
Mail info@dus.to

#43
Breng de verkeers- 
veiligheidsboodschap  
in jongerentaal
Drive up Safety!, kortweg DUS!, is een verkeersveiligheidsorganisatie voor en door 
jongeren. Het team combineert expertise in verkeersveiligheid en (jongeren)
communicatie. Zij proberen hun  boodschap op een ludieke en opvallende manier 
over te brengen. Hun aanbod bestaat onder andere uit een tolwagen, workshops, 
dronkenmansbrillen, gsm-afleidingsspel…

Neem een kijkje op de website

http://www.dus.to
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#45

Leer bij over openbaar vervoer 
met De Lijn
De openbare vervoersmaatschappij De Lijn heeft een 
uitgebreid educatief aanbod voor scholen

Lesmateriaal
Gratis lesmateriaal voor tweede en derde graad lager 
onderwijs.

Leerbus
Deze bijzondere bus kan in het TSO (6e jaar), het 
BSO (7e jaar) of het volwassenenonderwijs worden 
ingezet om technici in opleiding op een interactieve 
en originele manier te laten kennismaken met 
bustechniek. Aan de hand van praktijkgerichte 
oefeningen kunnen leerlingen hun kennis over 
bustechniek vergroten.

Trammelant
Trammelant is een participatief project waarbij 
medewerkers van De Lijn en jongeren (van de 2e 
graad van het secundair onderwijs) als één groep aan 
de slag gaan. Samen leren ze om respectvol om te 
gaan met het openbaar vervoer en met elkaar.
Trammelant kadert binnen het veiligheidsbeleid van 
De Lijn. Met dit project wil De Lijn de communicatie 
tussen de jonge reizigers en de personeelsleden 
verbeteren. Zo wordt het openbaar vervoer veiliger en 
aangenamer voor iedereen. 

#44

Krijg dodehoeklessen in 
de klas 
Veilig op Weg: dode-hoeklessen voor het 
lager onderwijs.

Jaarlijks worden 100 lagere scholen 
bezocht. De kinderen krijgen 
theoretische en praktische tips om uit 
de dode hoek van een vrachtwagen te 
blijven.

Doelgroep 

Derde tot zesde leerjaar lager onderwijs.

Contact 

Transport en Logistiek Vlaanderen
Jan Soenen, beleidsmedewerker
Beroepsvereniging van ondernemingen in 
transport en logistiek
Land van Rodelaan 20 - B-9050 Gentbrugge
Tel. +32 (0)9 210 82 10
Mail jan@tlv.be

Doelgroep 

Vanaf tweede graad lager onderwijs.

Contact 

De Lijn Oost-Vlaanderen
Brusselsesteenweg 361
9050 Gentbrugge
Tel. 09 211 91 11

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

http://www.tlv.be
http://www.transportenlogistiekvlaanderen.be/nl/Imago%20-%20verkeersveiligheid
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/educatief/


#46 Neem ook een kijkje bij deze organisaties

Departement Mobiliteit en Openbare werken 
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Op de website vindt u alle mogelijke informatie over verkeer en mobiliteit in 
Vlaanderen, België en Europa.

Fietsersbond 
De Fietsersbond is een onafhankelijke ledenvereniging, actief in Vlaanderen en 
Brussel. De Fietsersbond wil via een duurzaam mobiliteitsbeleid een veilige en 
comfortabele fietsomgeving creëren. 

Good Planet
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving op te 
bouwen, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. 

Als huidige én toekomstige weggebruikers, ondervinden ook jongeren de nodige 
voor- en nadelen van verschillende mobiliteitsvormen. Bovendien staan zij voor de 
belangrijkste keuzes wat mobiliteit betreft. Daarom gaat Good Planet samen met 
hen op zoek naar innovatieve en creatieve antwoorden op vragen van (duurzame) 
mobiliteitspartners.

Contact 

Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 553 85 20
Mail verkeersveiligheid@vlaanderen.be

Neem een kijkje op volgende websites:

Contact 

Fietsersbond
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Tel. 02 502 68 51
Mail info@fietsersbond.be

Contact 

Good Planet Belgium
Edinburgstraat 26
1050 Brussel

Provincieverantwoordelijke Oost-Vlaanderen: 
Charlotte Pattyn
Tel. 0474 98 09 51 
Mail c.pattyn@goodplanet.be

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

Departement mobiliteit

Mobiel Vlaanderen

http://www.fietsersbond.be
http://www.goodplanet.be/nl/index.php
http://departement-mow.vlaanderen.be/
http://www.mobielvlaanderen.be


Voetgangersbeweging
Samen met een groot netwerk van leden en partners zet de Voetgangersbeweging zich dagelijks 
in voor een voetgangersvriendelijke en voetgangersveilige publieke ruimte. Om haar rol als 
pleitbezorger voor kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimten optimaal te kunnen vervullen, 
steunt de organisatie op twee werkingen.

Met de werking ‘Infopunt Publieke Ruimte’ richt de Voetgangersbeweging zich op beleidsmakers, 
professionelen en geëngageerde burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.

Met de werking ‘Octopusplan’ zet de Voetgangersbeweging zich samen met gemeentebesturen, 
scholen en ouders in voor veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen zodat kinderen leren 
om zich zelfstandig te voet of met de fiets te verplaatsen.

Netwerk duurzame mobiliteit
Het Netwerk richt zich op iedereen (organisatie, bedrijf, vereniging, stad of gemeente, overheid, 
het individu) die zich wil inzetten voor duurzame mobiliteit, zowel van mensen als van goederen. 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt en versterkt als koepel en netwerk voortrekkers in de 
transitie naar duurzame mobiliteit. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit fungeert als platform voor 
wissel- en samenwerking.
Het netwerk stimuleert beleidsvoerders om te streven naar een  ander, duurzaam 
mobiliteitssysteem. Dat systeem is toekomstbestendig en gaat uit van ieders volwaardige 
deelname aan onze samenleving. De omslag vraagt een verminderde vervoersvraag, de 
verschuiving naar duurzame vervoermiddelen en schoner gemotoriseerd verkeer.
Op de website vindt u inspirerende voorbeelden, een concreet aanbod en handige tips voor 
iedereen die werk wil maken van duurzame mobiliteit. Klik op de link #goedopweg.

Contact 

Voetgangersbeweging vzw
Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03 270 06 30
Mail info@voetgangersbeweging.be

Contact 

Netwerk duurzame mobiliteit
Kasteellaan 349a
9000 Gent
Tel. 09 331 59 10
Mail info@duurzame-mobiliteit.be

Neem een kijkje op de website

Neem een kijkje op de website

http://www.duurzame-mobiliteit.be
http://www.voetgangersbeweging.be
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Hebt u nog vragen over het aanbod in 
deze brochure? Aarzel dan niet om het 

mobiliteitsbedrijf te contacteren.

Mobiliteitsbedrijf
Sint-Michielsplein 8

9000 Gent

Tel.: 09 266 28 00

E-mail: mobiliteit.

scholenwerking@stad.gent
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