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Een schoolstraat zorgt voor 
meer ruimte voor voetgangers 
en fietsers. Je vindt een handig 
stappenplan voor lokale besturen 
op paraatvoordeschoolstraat.be.

Werk met proefperiodes en testopstellingen.
Evalueer samen met de school, buurt, ouders 
én de kinderen zelf. Zet je eens op je knieën om te 
ervaren hoe kinderen de mobiliteitssituatie beleven.

Vervoersarmoede is meer 
dan ‘geen vervoersmiddel 

hebben’: fysieke en mentale ruimte om te (leren) fietsen, 
beschikken over een veilige fiets, fietsvaardigheden, kennis van de wegcode bij jong en 

oud, ...

Sensibiliseer en 

informeer ouders rond 

verkeersveiligheid. 

Ingrepen aan een 
gewestweg? Geen 
onbegonnen werk. 
Ga in dialoog met je 

contactpersoon van het 
Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken.

Communiceer samen 
met de scholen 
regelmatig over 
de parkings op 

wandelafstand van de 
schoolpoort. 

Neem belangrijke 
plekken voor  
kinderen mee 
op in het vast  
fietsparcours. 

Tips voor een veilige 
schoolomgeving

Maak van de schoolomgeving een visueel 
opvallende plek in het straatbeeld.

Hang signalisatie op 
schoolgebouwen in  

het gezichtsveld van 
automobilisten en 

banners bij voorkeur op 
de zijgevel.

Oversteekplaatsen aan scholen worden niet 
aangelegd in het verlengde van logische looproutes 
om te vermijden dat kinderen rechtstreeks de 
rijbaan oplopen. 
Gevleugelde zebrapaden moeten het aantal 
dodehoekongevallen doen dalen.

Stel fietsen ter 

beschikking aan 

(lagere) scholen via 

uitleendienst, fietsbib, 

budget flankerend 

onderwijs en zorg voor 

het onderhoud. 

Pas de principes voor een veilige 
schoolomgeving ook toe in 
de buurt van jeugdlokalen of 
sportsites.

Met het Charter Werftransport slaan lokale 
besturen en de bouwsector de handen in elkaar 
voor een maximaal bereikbare, leefbare en veilige 
schoolomgeving: charterwerftransport.be. 

 � In het Grote Fietsexamen worden zesdeklassers getest op 
hun fietsvaardigheden. Help scholen bij de organisatie van 
deze grote dag. 
 �Ontwikkel een vast en  bewegwijzerd fietsparcours  
of een verkeerseducatieve route. Organisaties als Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (VSV) en Mobiel 21 helpen je graag 
op weg. 
 �Ondersteun secundaire scholen bij de organisatie van een 
Verkeersweek of neem de Mobibus voor leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs voor rekening van het bestuur.
 �De VSV biedt lokale besturen, scholen en politie gratis 
begeleiding op maat om de verkeersveiligheid in en rond de 
school te verbeteren. Het Octopusplan biedt tegen betaling 
een uitgebreidere begeleiding aan.
 � Er bestaan heel wat subsidies om de verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving te verbeteren. 
 �Meer info? veilignaarschool.be.


