SAMEN VOOR EEN
FIETSVEILIGE SCHOOLOMGEVING
‘Weg Van ‘t School’ is een boeiend schoolproject van Go With The Velo. Dit project is
op maat gemaakt voor de eerste graad secundair onderwijs en leent zich als ideaal
STEM-project in de klas.
In de verkeersongevallencijfers vallen vaak jonge slachtoffers tussen 12 en 14 jaar te
betreuren. Het project Weg Van ‘t School wil hier verandering in brengen! Samen met
hun leerkracht brengen leerlingen fietsroutes van en naar de school nauwkeurig in kaart.
Dit doen ze aan de hand van het burgerwetenschapsproject Fietsbarometer van UGent.
Ervaren ze deze routes als onveilig, dan worden ze aangemoedigd om een inventieve
oplossing te bedenken om hun route veilig maken.
Als rode draad doorheen dit traject, worden de jongeren aangemoedigd om te
communiceren over hun activiteiten. Het project geeft de leerlingen tips & tricks om
gesprekken aan te gaan met het lokaal gemeentebestuur om zo verandering teweeg te
brengen en om visibiliteit te creëren rond hun project.
Door in het onderzoeksproces problemen te analyseren en in het ontwerpproces
over oplossingen na te denken, geven we leerlingen inzicht en verantwoordelijkheid.
Dat is nodig voor gedragsverandering.
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Dit is een Go With The Velo
project van Cera en Brightlab
in samenwerking met
Fietsbarometer en
Don Bosco Haacht

JONGEREN VAN 12-14 JAAR

LEEFWERELD van jongeren

slachtoffers

KRACHTIG STEM-PROJECT

FIETSONGEVALLEN

belang van wetenschap
en technologie

Inventieve
OPLOSSINGEN
Pilootscholen

verkeersveilige routes

communicatie
participerende burgers

MOBILITEITSBELEID
VISIBILITEIT

Fietsbarometer UGent

BURGERWETENSCHAPPEN
verkeersopvoeding

HET PROJECT
Is dit project iets voor mij of een collega?
Weg Van ‘t School is een volwaardig STEM-project en
richt zich tot leerlingen uit de eerste graad A&B-stroom.
In een notendop:
* Analyseren we het probleem tijdens
het onderzoeksproces;
* Bedenken we oplossingen tijdens
het ontwerpproces;
* Neemt het project een achttal lesuren in beslag;
* Sluit Weg Van ‘t School aan bij de eindtermen van
het vak STEM en/of de vakken aardrijkskunde,
wiskunde en techniek.

n
Maak zeker ook gebruik va
s!
dje
de handige werkblaa
lo.be/school
check www.gowiththeve

-2-

brightlab.be
Mail naar kristien@
g over
voor een toelichtin
via een
Weg Van ‘t School
je vakgroep,
online meeting, op
rswerkgroep
tijdens jullie verkee
overleg.
of het leerkrachten

Wat willen we bereiken? Gedragsverandering!
Weg Van ‘t School werkt mee aan het bereiken van de eindtermen rond verkeersopvoeding. Door in het onderzoeksproces problemen te
analyseren en in het ontwerpproces over oplossingen na te denken, geven we leerlingen inzicht en verantwoordelijkheid. Dat is nodig voor
gedragsverandering. Om verdere impact te realiseren moeten we communiceren, zowel over de problemen als de mogelijke oplossingen.
Op die manier krijgen we zoveel mogelijk mensen – zowel bij de leerlingen, hun ouders en de hele omgeving – om een veiligere
schoolomgeving te realiseren.

Doelstellingen van het project
1
Tijdens en vlak na het project
* Verhoogd inzicht van de
deelnemende jongeren in potentieel
veilige en onveilige verkeerssituaties;
* De jongeren zien de mogelijkheden
van technologie en wetenschappen
voor duurzame maatschappelijke
oplossingen;
* De jongeren worden gehoord door
lokale mobiliteitsverantwoordelijken
en het beleid houdt rekening met de
input van ﬁetsende jongeren;
* De jongeren worden actief betrokken
bij het verzamelen van relevante
data.

2
Na 1 jaar
* Blijvende gedragsverandering van
de deelnemende jongeren;
* De jongeren staan positiever
ten opzichte STEM-opleidingen
en –beroepen;
* De jongeren participeren in het
lokaal beleid;
* Het lokale mobiliteitsbeleid maakt
duurzame keuzes;
* Het Vlaamse en lokale mobiliteitsbeleid worden ondersteund door
relevante onderzoeksdata om
onderbouwde, duurzame
beleidsbeslissingen te maken.

3
Impact!
* Fietsveilige schoolomgeving;
* Het aantal ﬁetsongevallen en
ﬁetsdoden (bij de doelgroep) daalt.

START MET
EEN BREED DRAAGVLAK
Een fietsveilige schoolomgeving en minder fietsslachtoffers willen we allemaal. Dit project is een uitnodiging om verder te gaan dan de
STEM-inhoud van dit lespakket en om samen met de leerlingen, de school en het beleid het verschil te maken op vlak van fietsveiligheid.

Hoe pakken we dit aan?
En op welk niveau?

1
Leerlingen
Dit project vertrekt vanuit de beleving, analyses en oplossingen van
de leerlingen zelf. Weg Van ‘t School is daarom een belangrijke toevoeging
aan reeds bestaande initiatieven.
De leerlingen worden zich bewust van potentieel onveilige situaties,
en zullen daardoor hopelijk hun gedrag aanpassen. Maar om de meeste
impact te genereren zijn er wellicht ook infrastructuurmaatregelen en bovenal
een attitudewijziging van iedereen nodig.
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3

School
Dit is een project dat impact wil realiseren.
De leerlingen worden gemotiveerd om
onderzoekscompetenties in te zetten
om de fietsveiligheid op hun route te
analyseren.
Ze ontwikkelen hun ontwerpcompetenties om naar een oplossing
toe te werken.
De mening en input van de leerlingen is
van belang. Hun input zal gebruikt worden
in het burgerwetenschapsproject
Fietsbarometer.
Jullie kunnen het project in jullie school
nog straffer maken. Laat de jongeren hun
input tonen aan de lokale beleidsmakers
en leer hen impactvol communiceren
over hun werk. Dat sluit ook perfect
aan bij de transversale eindtermen
rond burgerschap en de eindtermen
van het vak Nederlands of project
algemene vorming.

Lokale mobiliteitsinitiatieven
Wellicht wordt er op je school al gewerkt
rond verkeersveiligheid, misschien is
er een mobiliteitswerkgroep al dan niet
in samenwerking met de ouderraad, de
lokale gemeenschap of andere scholen.
Dit project kan een hefboom zijn voor
jullie mobiliteitsinitiatieven.
Vertel daarom over dit project aan je
collega’s, kaart het aan bij de directie,
het lokaal beleid, de ouderraad.

WIE KUNNEN
WE BETREKKEN?

LEERLINGEN

SCHOOL

DIRECTIE
Maak contact met de lokale
gemeenschap, de lokale afdeling van
de Fietsersbond weet zonder twijfel wat
er in jullie gemeente goed loopt qua
fietsveiligheid en wat er beter kan.
Kijk ook bij de andere partners van
Go With The Velo, misschien zijn er in
jouw buurt?

OUDERRAAD

LOKALE
GEMEENSCHAP

Ga naar:
www.gowiththevelo.be/partners

Idealiter creëren jij en je collega’s hiervoor
samen ruimte in het jaarplan.

1, 2, 3 START!
Begin met wat je wil bereiken
onderzoek
rder om te participeren in
Jongeren zijn gemotivee
resultaten zal gebeuren.
als ze weten wat er met de

Schets de volledig context van het
project bij jullie leerlingen. Leg hen
duidelijk de volgende dingen uit:
* Wat ga je met de resultaten doen?
* Wie zal de resultaten zien? (Vertel
van bij het begin dat je met de
resultaten naar buiten wil komen.)
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Laat hen ook nadenken over het volgende:
Vraag aan de leerlingen welke kansen zij zien om over
het project te communiceren.
Bespreek met de leerlingen welke mogelijkheden zij
zien om:
* Bij te dragen aan het schoolbeleid;
* Bij te dragen aan het lokaal beleid;
* Om over hun project te communiceren.
Ideeën:
* Sociale media
* De leerlingenraad
* Het schoolfeest
* De website
* ....

Beoefenaars van wetenschap
In het onderzoeksproces zullen de leerlingen Fietsbarometer gebruiken,
een burgerwetenschapsproject van UGent.
De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om
beleidsmakers te ondersteunen en de kennis over subjectieve beleving van
verkeersveiligheid te vergroten. De leerlingen dragen dus als
burgerwetenschappers bij aan wetenschappelijk onderzoek, zij zijn
beoefenaars van wetenschap. Hun werk is belangrijk.

et de
Check het filmpje m
n Fietsbarometer
wetenschapper va
derzoeksgroep
die vertelt wat de on
ten en toelicht
doet met de resulta
van jongeren
waarom de bijdrage
belangrijk is.
o.be/school
www.gowiththevel

Ontwerpers van een fietsveilige samenleving
In het ontwerpproces worden de leerlingen gestimuleerd om na te denken
over oplossingen. Dat kan gaan over lokale verkeerssituaties, gedrag en/of
attitude. Wat betreft infrastructuur kunnen de leerlingen ook aangemoedigd
worden om na te denken over snelle ingrepen, denk bijvoorbeeld aan hoe er
met verf en betonblokken zeer snel een fietspad werd gecreëerd in de
Wetstraat in Brussel.

Burgerwetenschappen wat?
Citizen science of burgerwetenschap is
wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of
gedeeltelijk door niet-wetenschappers (burgers)
wordt uitgevoerd, vaak in samenwerking met of
onder begeleiding van professionele wetenschappers.
De burgers die deelnemen aan een citizen-science
project worden burgerwetenschappers of citizen
scientists genoemd. Citizen science is ideaal om
leerlingen te boeien voor wetenschappelijk
onderzoek zonder de maatschappelijke insteek uit
het oog te verliezen.

Naar gedragsverandering in het verkeer bij de leerlingen
Gedragsverandering is moeilijk. Het puberbrein is bovendien nog volop in evolutie en houdt wel van wat risico.
Volgende manieren helpen om jongeren tot gedragsverandering te motiveren:

1

ie: Hoe kunnen we
n verantwoordelijke posit
ee
in
n
ge
rlin
lee
de
ats
Pla
?
en voor jongere kinderen
verkeerssituatie verbeter
Van verplichting
Motiveer de leerlingen door hen in een verantwoordelijke
naar inzicht
positie te plaatsen. Een goede manier hiervoor is om hen te
vragen om na te denken vanuit het standpunt van jongere
kinderen: Hoe kunnen we de verkeerssituatie verbeteren
voor jongere kinderen? Wat maakt het hier voor jongere
kinderen onveilig, hoe kunnen we hen helpen om zich
veiliger te verplaatsen?
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Jongeren zijn veel meer gemotiveerd om
hun eigen gedrag te veranderen als ze zelf
tot de conclusie komen dat dit nodig is.
Weg Van ‘t School hecht daarom veel belang
aan inzicht in veilige en onveilige situaties.

LAAT JE HOREN
Communiceren voor impact

Volgende aspecten kunnen hier aan bod komen:
* Na het onderzoeksproces:
* Wat heeft de analyse geleerd, wat zijn de conclusies?
* Welk probleem willen de leerlingen in het
ontwerpproces aanpakken?
* Na het ontwerpproces:
* Welk probleem hebben ze aangepakt?
* Wat waren de criteria?
* Wat is hun oplossing?
* Wat is daar zo straf aan?

Moedig de leerlingen in de loop van het project aan om erover
te communiceren naar de buitenwereld. Alleen door erover te
communiceren zullen ze meer impact realiseren.
Vraag aan de leerlingen zelf hoe ze dat willen doen.
Voorzie tijdens de lessenreeks ook kansen voor de leerlingen
om hun resultaten aan elkaar voor te stellen. Misschien kan dat
tijdens de les Nederlands? Of een ander vak?

Niet altijd die saaie PowerPoint...
Resultaten voorstellen hoeft niet altijd via
een klassikale presentatie. Een filmpje of webpagina kunnen bijvoorbeeld ook...
Afhankelijk van de betrokken leerkrachten en vakken en
de eindtermen die nagestreefd worden in dit project, zijn er
verschillende kanalen die de leerlingen kunnen gebruiken
om te communiceren over hun project.
* Leerlingen kunnen aan digitale vaardigheden werken via
* Een vlog;
* Een blog;
k
* Een webpagina.
Chec
chool
/s
be
o.
el
ev
*
Leerlingen
kunnen aan schriftelijk functioneel taalgebruik
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w
www.go
!
tie
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werken
via
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* Een verslag;
* Een interview.
* Leerlingen kunnen aan mondeling taalgebruik werken
door hun project te presenteren.

WERK VAN IN HET BEGIN TOE
NAAR EEN EINDPUNT MET TOONMOMENT
Overleg met de collega’s en directie, maar zeker ook met de leerlingen wat zij een goed toonmoment vinden.
Het toonmoment laat de leerlingen schitteren. Laat hen hun werk, analyses en oplossingen tonen en toelichten:
* Aan de andere leerlingen (waarbij ze al een keer oefenen voor het toonmoment);
* Aan de buitenwereld tijdens een toonmoment.
Kies voor een toonmoment dat voor jullie haalbaar is.

1

Bedenk
een concept
Kies een concept in
functie van wat je wil
bereiken en wat voor
jou haalbaar is.
Een themahoek op
de opendeurdag is
iets anders dan een
lokaal event met
500 deelnemers.

Belangrijke aspecten om het concept te bepalen kunnen zijn:
* De jongeren kunnen in interactie gaan met lokale beleidsmakers
(participatie, mondigheid, burgerzin);
* De jongeren kunnen hun ideeën helder formuleren (‘pitchen’);
* De brede buurt wordt betrokken;
* De school presenteert zich als een STEM-school die nadrukkelijk werkt aan
fietsveiligheid en burgerparticipatie;
* Open of minder open?
* Wil je graag dat zoveel mogelijk mensen komen en de jongeren hun bevindingen
en oplossingen kunnen tonen?
* Of wil je een-op-eengesprekken tussen de leerlingen en beslissingsmakers faciliteren?
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2

Mogelijke concepten voor toonmomenten (eventueel te combineren):
* Speeddating
* de beleidsmakers of het beperkt aantal
* De rondetafelconferentie
genodigden moeten elk groepje bezoeken
* met een beperkt aantal deelnemers
volgens een vastgelegd tijdsschema
* De standenbeurs
* wanneer de tijd voorbij is schuiven ze door
* elk groepje heeft een standje, de bezoekers
* De jongeren “pitchen” hun ideeën
lopen vrij rond en laten de leerlingen aan
* De (online) show met filmpjes, presentaties
hun stand hun werk toelichten
en/of demonstraties
* eventueel zijn hier (anonieme) juryleden
* het publiek volgt vanuit de (virtuele) zaal de
tussen de bezoekers
presentatie van de verschillende teams
* interactie is hier relatief beperkt

Bedenk * De themahoek op een ander event
een concept * bv. de opendeurdag van de school

Lokale impact,
lokaal beleid, lokale pers
Om lokaal impact te
hebben, moet je het
beleid mee hebben.

Nodig dus zeker verschillende belanghebbenden uit:
* De jeugdambtenaar;
* De mobiliteitsambtenaar;
* De politiecommissaris;
* De schepenen van onderwijs, mobiliteit, duurzaamheid...;
* De regionale adviesraad van Cera – RAR
(www.cera.coop/nl/particulieren/over-cera/cera-in-jouw-buurt).
Zorg dat de leerlingen aan het woord komen, zodat hun stem gehoord wordt.
Zo bouwen we ook aan democratische samenleving waar jongeren leren te
participeren aan het beleid. Faciliteer daarom ook actief gesprekken van de
leerlingen met de beleidsmaker (zie ook concepten).

!! NODIG ZEKER OOK DE LOKALE PERS UIT
Wellicht weet je directeur welke lokale journalist
al over jullie school berichtte. Voor journalisten
zijn dit interessante en relevante projecten waar
ze in onze ervaring graag verslag over uitbrengen.
Nodig haar of hem zeker uit.
En misschien wil ook de regionale
televisie komen? Bezorg hen
alleszins achteraf ook een
hapklare perstekst en foto’s.

!! SHARING IS CARING
Mits je
* het logo van Go With The Velo duidelijk
vermeldt in de uitnodigingen
* je de regionale adviesraad (RAR) van Cera
uitnodigt (www.cera.coop/nl/particulieren/
over-cera/cera-in-jouw-buurt)

thevelo.be/school
Check: www.gowith
d materiaal zoals
voor ondersteunen
elden van een
draaiboeken, voorbe
bericht en ander
uitnodiging of pers
eriaal.
communicatiemat
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… ondersteunen wij je gratis
met communicatiemateriaal!

NAAR EEN FIETSVEILIG BELEID ROND JOUW SCHOOL
EN JOUW GEMEENTE
Weg Van ‘t School kan deel uitmaken van het mobiliteitsbeleid in jouw school en
hefboom zijn voor het beleid in jouw gemeente.

Mobiliteitsbeleid op school

Naar een fietsveilig beleid in
jouw gemeente

* Mogelijke pistes zijn
* Leerlingen die gemotiveerd zijn uitnodigen
voor de leerlingenraad;
* Mobiliteit en verkeer als agendapunt op de
schoolraad, vertrekkende vanuit de ervaringen van
de leerlingen zelf.
* Vervolgproject in de derde graad: Fietsbarometer kan
verder gebruikt worden in de derde graad, ideaal werken
deze leerlingen verder met de gegevens die de leerlingen
in de eerste graad verzamelden.
* De Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt gratis
begeleiding op maat aan aan secundaire scholen met
onder meer een workshop”Veilige schoolomgeving en
schoolroutes” (www.verkeeropschool.be/projecten/
begeleiding-op-maat).
* Een schoolvervoerplan is een actieplan voor veiliger
en milieuvriendelijker verkeer naar school.
Mobiel21 ontwikkelde een gebruiksvriendelijke methode
met een handige vragenlijst en een online kaart
om te ondersteunen bij het opmaken van zo’n
schoolvervoerplan. www.mobiel21.be/campagnes-enprojecten/schoolvervoerplan

Weg Van ‘t School wil impact realiseren. Dat betekent
gedrags- en attitudeverandering. En vaak ook
infrastructuuraanpassingen. Zoek daarom naar
medestanders: denk zeker aan de andere scholen in
de buurt en de lokale afdelingen van de Fietsersbond,
de partners van Go With The Velo...
Tip: Een schoolroutekaart is een plattegrond van de
ruime schoolomgeving. Vaak neemt een gemeente
of stad het initiatief om een schoolroutekaart te
laten maken.
Mobiel 21 ontwikkelde een handboek voor gemeentes.
Je vindt dat hier: www.mobiel21.be/assets/documents/
schoolroutekaart_werkboek.pdf.

Op onze webpagina
o.be/partners
www.gowiththevel
van
vind je de partners
lo
Go With The Ve .
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COMMUNICATIE
Maak zeker gebruik van ons communicatiemateriaal!
Deze kan je downloaden op www.gowiththevelo.be/downloads.
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Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, je doet er ook je gezondheid én de mobiliteitsknoop een groot plezier mee. Met de campagne
Go With The Velo wil Cera samen met vele trappende partners zoveel mogelijk mensen overtuigen om op de fiets te springen.

Ken je Cera al?
Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste
coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en
organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven
en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen
investeren in welvaart en welzijn.

Ken je Brightlab al?
Brightlab is het STEM-onderwijslabo van RVO-Society.
Brightlab stoomt jongeren klaar voor de uitdagingen van
de 21ste eeuw met stimulerend, krachtig en innoverend
STEM-onderwijs.

Samen met onze vennoten stimuleren we sociale cohesie
‘over muurtjes’ heen om de leefbaarheid en de sociale
samenhang te verhogen.
Daarom moedigen we onze vennoten, lokale verenigingen,
organisaties en vrijwilligers aan om projecten en
initiatieven op te zetten waarin ze zelf betrokken zijn of
verantwoordelijkheden in opnemen.
Positieve verandering in dorpen en buurten, via ontmoeting
en verbinding tussen mensen: zo maakt Cera lokaal mee
het verschil.

Een grotere instroom in STEM, technische en wetenschappelijke
studierichtingen zijn daarbij de ultieme doelstellingen.
Brightlab wil via ‘teach the teacher’ zoveel mogelijk jongeren
bereiken; het biedt leerkrachten de juiste content, didactiek
en didactische leermiddelen om leerlingen te inspireren en
activeren met innovatieve, ervaringsgerichte lessen en krachtige
lesomgevingen. De nieuwste methodieken en technologieën
worden binnen Brightlab of in cocreatie met leerkrachten getest,
bijgeschaafd en goedgekeurd.

Het project Weg Van ‘t School is een boeiend schoolproject dat
we realiseren in partnerschap met Brightlab. Ook op dit Cera
project zijn we enorm fier. Het komt tegemoet aan een reële
maatschappelijke behoefte, heeft aandacht voor lokale noden
en werkt samen met leerlingen, leerkrachten en lokale besturen
aan lokale oplossingen. Samen is veel mogelijk! We kijken dan
ook enorm uit naar jullie lokale inspanningen.

Ontdek ons educatief aanbod op www.brightlab.be.

Veel succes!
www.cera.be
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