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Leerlingen van basisschool Victor Van de Walle leggen het ‘Grote Fietsexamen’ af, een
educatief pakket dat werd ontwikkeld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met
de steun van de Vlaamse Overheid en Fidea

LEERLINGEN LEGGEN FIETSEXAMEN AF
GOEDKEUREND OOG VAN BART WELLENS

ONDER

Fietsvaardigheid is voor jonge fietsers van kapitaal belang om zich veilig en
zelfstandig in het verkeer te kunnen verplaatsen. Om die fietsvaardigheid te testen,
ontwikkelde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van de Vlaamse
Overheid en Fidea het Grote Fietsexamen, een kant-en-klaar educatief pakket waarmee
scholen aan de slag kunnen om zelf een fietsexamen in de praktijk te organiseren.
Meervoudig wereldkampioen veldrijden Bart Wellens stond vandaag mee aan de aftrap
van het project in Mechelen, waar hij de leerlingen van de Victor Van de Walle-school
alvast goed op weg hielp naar een geslaagd fietsexamen.
Al 3 jaar op rij haalt basisschool Victor Van de Walle het 10 op 10 label voor
verkeersopvoeding. “Toen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde mij vroeg of de
persconferentie op onze school kon georganiseerd worden, twijfelde ik geen moment. Wij
zijn overtuigd van het nut van een goede verkeersopvoeding”, zegt Marleen De Coninck,
directeur van basisschool Victor Van de Walle.
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
daarbij horende examen 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.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ondersteunt het project:
‘Zich als fietser veilig in het verkeer verplaatsen maakt deel uit van de eindtermen in het
lager onderwijs. Die bepalen wat kinderen op het einde van het zesde leerjaar moeten
kunnen’, aldus de minister. ‘En zoals je alleen maar kan leren zwemmen in een zwembad,
betekent fietseducatie vooral ook oefenen in de praktijk. Eerst in een beveiligde omgeving,
bijvoorbeeld op de speelplaats, nadien onder toezicht in het echte verkeer. Het Grote
Fietsexamen is de afsluiter van dit leertraject.’
Kant-en-klaar pakket
De afgelopen jaren organiseerden al heel wat scholen, gemeenten en politiezones
fietsexamens voor leerlingen uit het zesde leerjaar. Het Grote Fietsexamen is bedoeld om
deze goede initiatieven te ondersteunen, en scholen die tot nu toe achterwege bleven over
de streep te trekken, aldus VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer: ‘Met het Grote
Fietsexamen biedt de VSV hen nu een volledig kant-en-klaar pakket dat werd ontwikkeld in
overleg met ervaringsdeskundigen en experts. Hiermee kunnen scholen gemakkelijk aan de
slag om zelf een fietsexamen te organiseren én om hun leerlingen erop voor te bereiden’.

De voorbereiding gebeurt met oefeningen rond vijf basisvaardigheden: rechts op de rijbaan
fietsen, rechts afslaan, links afslaan, langs een hindernis fietsen en voorrang verlenen.
Allemaal dingen die elke fietser voortdurend doet en die je in elke (school)omgeving
tegenkomt. Elke vaardigheid is gedetailleerd beschreven op een oefenfiche waarmee
scholen dadelijk aan de slag kunnen. Scholen kunnen die vijf basispunten overigens naar
behoeven uitbreiden met andere vaardigheden, bijvoorbeeld fietsen op een rotonde als er
zo’n rondpunt in de buurt van de school is.
Fietsbewijs
Vervolgens organiseert de school het Grote Fietsexamen op een dag naar keuze. Tijdens
het examen fietsen de leerlingen individueel een vooraf uitgestippelde route. Langs de route
staan controleurs die noteren of de leerlingen alles op een veilige manier uitvoeren. Nadien
volgt een eindevaluatie. Elke leerling ontvangt dan een fietsbewijs, waarop staat voor welke
vaardigheden hij geslaagd is en voor welke hij nog moet oefenen. ‘Het fietsbewijs is leuk
voor de leerlingen en op die manier weten ook de ouders meteen hoe behendig hun kind
fietst. Dat is belangrijk, want fietseducatie is geen taak van de school alleen. Ook ouders
hebben daarin een rol te spelen’, licht Werner De Dobbeleer toe.
Met de steun van Fidea zijn 7500 fluohesjes beschikbaar voor de klassen die aan het Grote
Fietsexamen deelnemen. ‘Fidea breekt graag een lans voor veiliger fietsverkeer’, benadrukt
Christel Michiels, merkverantwoordelijke van Fidea. ‘Ongevallen bij fietsers voorkomen staat
bovenaan ons prioriteitenlijstje en past in ons beleid rond duurzaam verantwoord
ondernemen. Met onze steun aan het Grote Fietsexamen benadrukken we het belang van
fietsvaardigheid en het testen van jonge fietsers op hun kunde. We geloven hierin en willen
de VSV steunen om dit initiatief in zoveel mogelijk scholen van de grond te krijgen.’
De VSV hoopt met het Grote Fietsexamen dit schooljaar alvast een maximaal aantal
leerlingen te bereiken. ‘Momenteel hebben al meer dan 550 klassen uit Vlaanderen en
Brussel zich ingeschreven’, bevestigt Werner De Dobbeleer. De vooruitzichten zijn dus
bijzonder positief. ‘We willen ertoe komen dat een fietsexamen op elke school binnen enkele
jaren vanzelfsprekend is. Meer fietsvaardigheid betekent immers meer veiligheid, en daar is
het ons om te doen’, besluit de VSV-woordvoerder.
Praktisch
Inschrijven voor het Grote Fietsexamen kan nog tot 30 april via www.grotefietsexamen.be.
Scholen bepalen zelf wanneer ze het examen organiseren.
Klassen die zich inschrijven krijgen een welkomstpakket met daarin een handleiding,
oefenfiches, flyers voor de ouders, een klasposter en een klembord voor notities tijdens de
oefeningen en het examen. Via een paswoord krijgen ze bovendien toegang tot de
gepersonaliseerde pagina’s van de website, waar ze de gegevens van hun dossier kunnen
aanvullen en allerlei tips, materiaal en praktische informatie voor elke stap van het project
kunnen downloaden. Alle materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
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Basisschool Victor Van de Walle is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen is één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen
van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is
Linda Van Achter.

