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Doelstelling van het project

• In kaart brengen van de omvang van het probleem van gebrek aan 
fietsvaardigheden bij kinderen in Leuven

• De juiste partners aan tafel brengen voor uitwerken van een gepast 
fietslesaanbod

• Een piloot-aanbod starten in Leuven om aan te tonen op welke 
manier een dergelijk aanbod kan werken met het oog op verdere 
bestendiging.

Realisatie met middelen van #KBCverbindt
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Probleemstelling/aanleiding van het project

• Signalen binnen Fietsschool Leuven dat er een nood is aan fietslessen 
voor kinderen in Leuven
• Niet alle kinderen op lagereschoolleeftijd kunnen fietsen, leerdoelen worden 

niet bereikt, schooluitstappen met de fiets kunnen niet

• Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen zelf te leren fietsen (geen 
ruimte, ouders kunnen zelf niet fietsen, hebben geen fiets, enz..)

• Succesvolle ervaring met fietslessen aan jonge kinderen van 
Fietsschool Leuven en zin om deze aanpak kinderen samen met 
ouders verder uit te werken
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Onderzoeksluikje

Online enquête bij alle lagereschoolvestigingen in Leuven, verspreiding enquête 
door Preventiedienst stad Leuven (begin januari- 6 feb/2021). Vragen:

• Hoe groot is de groep van kinderen van lagereschoolleeftijd die niet kan fietsen in 
Leuven?

• Wat zijn de redenen?

• Wie zijn deze kinderen?

• Waar wordt het probleem nu al aangepakt?
• Welk aanbod is er buiten de schoolcontext?

Vervolgens gesprekken met mogelijke partners: buurtwerking, buurtsport, 
geïnteresseerde scholen (cf. bevraging), huidige/potentiële aanbieders fietslessen 
in buurt van Leuven
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Respons online enquête

• 64% van de Lagere 
schoolvestigingen in Leuven 
vulde de vragenlijst in 
(23 van de 36 vestigingen)

• samen 4 720 leerlingen LO 
(populatie: 7 268 lln (65%))

• Waaronder 2 vestigingen BuBao

• Naar grootte van de scholen:
• 13 vestigingen met <150 

leerlingen
• 10 vestigingen met >150 

leerlingen
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Totaal aantal leerlingen dat helemaal niet kan fietsen*

• Naar schatting 369 leerlingen** (tss 6 
en 12jaar) kunnen helemaal niet 
fietsen

• Dit is gemiddeld ongeveer 7,8% van het 
totaal aantal kinderen 
lagereschoolleeftijd (tss 6 en 12jaar) in 
die scholen.

• 2/3de van de niet-fietsers in de 1ste 
graad (ong 16% of 1 op 6)

(n=23 scholen)

248; 
67%

74; 20%

47; 
13%

Spreiding aantal leerlingen dat niet 
kan fietsen over de 3 graden 

Aantal leerlingen
1ste graad

Aantal leerlingen
2ste graad

Aantal leerlingen
3de graad
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* Hoe groot schat jij binnen jouw school de groep van leerlingen tussen 6 en 12 jaar die helemaal niet kan 
fietsen? (Met niet fietsen bedoelen we dat deze leerlingen hun evenwicht niet of onvoldoende kunnen behouden 
op de fiets)
** Bij extrapolatie naar alle Leuvense lagere scholen: 568 leerlingen



Oorzaken en tendensen volgens de scholen

Oorzaken
Redenen waarom kinderen niet kunnen fietsen, 
combinatie van:
• Kinderen hebben geen fiets
• Kinderen oefenen thuis niet
• Kansarmoede
• Migratie-achtergrond
• Ouders kunnen niet fietsen
• Geen interesse bij de ouders
• Woonplaats in centrum, alles te voet
• Motorische vaardigheden
• … 
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Een daling in het aantal
kinderen in de lagere…

Ik weet het niet.

Een stijging in het aantal
kinderen in de lagere…

Geen stijging en geen daling.

Merk je over een periode van 5 jaar (in % 
scholen),

Tendens
Volgens de helft van scholen gaat het om een 
stabiele situatie, 1 op 4 ziet een stijgende trend in 
aantal leerlingen dat niet kan fietsen in het LO



Ondernomen acties inzake fietslessen door de scholen

11; 48%

4; 17%

8; 35%

Organiseert jouw school 
momenteel een aanbod om deze 

leerlingen te leren fietsen?

Ja, er is
regelmatig een
aanbod

Neen,
momenteel niet
maar vroeger wel
al gebeurd.

Neen

• Tijdens sportlessen, 
• op de speelplaats
• MOF
• Volledig uitgebouwde werking 

(Woudlucht)
• kiné
• Samenwerking met buurtcentrum
• Meeste scholen zijn in het 

kleuteronderwijs actief bezig 
rond fietsvaardigheden.

• Focus in LO ligt op verkeersvaardigheden
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Bijna de helft van de scholen werkt aan dit 
probleem.

Hoe?



Fietsbezit bij kinderen lager onderwijs

Naar schatting zouden 439 leerlingen* (tss 6 en 12jaar) niet over een fiets beschikken (n= 21 scholen), dit is 
gemiddelde ong. 11% van de leerlingen in lager onderwijs.

61% van lagere scholen werkt rond deze problematiek van fietsbezit.

14; 61%

9; 39%

Wordt er binnen de school gewerkt rond fietsbezit?

Ja

Neen

Hoe? Door een combinatie van…
• Eigen fietsvloot op school voor uitstappen (#9)
• Bij uitstappen worden fietsen onderling uitgeleend 

(#4)
• Gevonden/geschonken fietsen worden soms 

weggeven aan kinderen die er geen hebben (#4)
• Jaarlijks tweedehands beurs kinderfietsen door 

oudercomité georganiseerd (#1)
• Voor kleuters zijn (loop)fietsen voorzien om te 

oefenen op de speelplaats (#5)
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* of naar schatting 800 leerlingen op de totale populatie van 
leerlingen lagers school in Leuven




