
Op de fiets of lopend naar 
school in gemeente Epe 

(kan ook met : step, skateboard, skates, crossfiets, bakfiets) 
Kader: Nationaal Preventieakkoord 

Thema: overgewicht 
Betrokken: Fietsersbond, Wandelnet, JOGG 

Kenniscentrum Sport en bewegen

Wie   (motiveren, draagvlak) 
Kinderen, ouders, personeel, directie, bestuur, MR,

verkeersouders, docent LO, wijkbewoners

Hoe 
ervaren

kennis en begrijpen

bewustzijn

internaliseren, handelenRandvoorwaarden 

* Draagvlak bij betrokkenen

* Kennis    verkeerslessen, informatie, verkeersexamen

* Vaardigheid   fietslessen, skills, lopen, bewegen

* Materiaal : fiets, controle veiligheid, verlichting

* Uitrusting  : helm, (regen)kleding, 

* Infrastructuur : veilige routes, stalling/opbergruimte, schoolstraat, 

zones, (zie inventarisatie buurtsafari)

Rol gemeente 
* College, raad : beleid vaststellen 

* Ambtenaren : Beleid voorbereiden en uitvoeren

   Beleidsterreinen: omgevingsbeleid, mobiliteit/verkeer,

   duurzaamheid, gezondheid, onderhoud, preventie, sport en

   bewegen, sociaal domein)

* Gebieds- , wijkmanagers

* Documenten: , omgevingsvisie, omgevings-      programma en 

omgevingsplan, mobiliteitsplan, preventieakkoord, lokaal sport en 
beweegakkoord, Sport en beweegplan, Lokale Educatieve Agenda, 
beleid onderhoud bv.gladheidsbestrijding, 

Wat gebeurt al 
* Het fietsende schoolkind

* Ze gaan weer naar school

* Op voeten en fietsen

* Cycling4school

* Gezonde school certificaat bewegen

* ANWB Kinder-fietsenplan

* Streetwise ANWB

* Verkeerslessen en Verkeersexamen

* Fietskeuring, verlichtingsactie

* Themadagen/-weken

* The daily mile

* Avond 4 daagse

* Sponsorlopen

Ondersteuning 
JOGG coördinator, Fietsersbond (advisering, fietslessen), VVN 
(verkeerslessen, examens, fietskeuring, verlichting), GGD, ANWB 
(Fietsenplan, Streetwise), Gemeente, Fietsenmakers, 
Wandelvereniging (avondvierdaagse), Wandelnet (advisering), 
gebiedsmanagers

Informatie 
* https://www.fietsersbond.nl/beweegvriendelijke-schoolomgeving/

* https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsennaarschool/veilige-schoolroutes/

* https://www.fietsersbond.nl/fietschallenge/

* https://werkeninbeweging.nl/thema/inspiratie/

* https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/whitepaper-

beweegvriendelijke-omgeving/

* https://www.allesoversport.nl/zoeken/?

q=%22beweegvriendelijke%20schoolomgeving%22

* https://ruimtevoorlopen.nl

* https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan

* https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/scholen/

basisonderwijshttps://vvn.nl/op-school

* https://thedailymile.nl/aan-de-slag/

* https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-

criteria-vignet/bewegen-en-sport

* https://www.avond4daagse.nl

* https://www.wandelnet.nl/de-waarde-van-wandelen

* https://leerinhetverkeer.nl/school/veilige-schoolomgeving

* https://www.schoolopseef.nl/schoolomgeving

* https://leerinhetverkeer.nl

* https://www.rovoostnederland.nl/educatie/educatiegelderland/projecten-

basisonderwijs

* https://jogg.nl/jogg-aanpak


Mogelijke activiteiten 
* met kinderen routes in kaart brengen

* met ouders routes in kaart brengen

* verkeerskundige betrekken

* buurtsafari

* buurtbewoners betrekken

* wat is nodig om routes en omgeving veilig te maken

* routeaanduidingen (tegels, oversteken)

* herinrichting schoolomgeving, wegmeubilair

* waarschuwen weggebruikers

* afdeling onderhoud betrekken

* beweegvriendelijke schoolomgeving delen met de buurt
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