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Inleiding 
 
De Lekker Fit! fietslessen hebben als doelstelling: 

 Leerlingen motorisch fietsvaardig(er) te maken, 
 Leerlingen vaardiger te maken in het verkeer. 

Goed en veilig kunnen fietsen vergroot de zelfstandigheid van de leerlingen en is goed voor hun 
gezondheid. 
 

Beschikbare materialen 
 
Om als Lekker Fit! gymdocent de lessen te kunnen geven, stelt de gemeente Rotterdam een aantal 
materialen beschikbaar: 

 Een serie lesmappen met uitgewerkte lessen voor fietslessen op het plein. 
In deze handleiding vindt u een groot aantal van deze lessen voor de groepen 5 t/m 8*). De 
lesmappen beschikken over nog veel meer lessen, ook voor de groepen 1 t/m 3. De 
lesmappen zijn bij Lekker Fit! in te zien. 
*) De gescande lessen komen uit de lesmappen welke de gemeente Rotterdam voor Lekker Fit! 
heeft aangeschaft. Ze mogen alleen voor de Lekker Fit! fietslessen gebruikt worden en niet 
verder onder scholen worden verspreid. 
 

 Een tas met materialen om oefeningen op het plein te kunnen geven 
De tas kan worden aangevraagd bij het reserveren van de fietsen. In deze handleiding vindt u 
een overzicht van de materialen welke in de tas aanwezig zijn. Er is slechts één materiaaltas 
beschikbaar, dus zorg dat u de tas tijdig reserveert. 
 

 Een aantal fietsen 
Voor de leerlingen die niet beschikken over een eigen fiets heeft de gemeente Rotterdam 
een aantal leenfietsen ter beschikking. U kunt deze bij Lekker Fit! reserveren. Omdat er 
‘slechts’ een 20-tal fietsen beschikbaar is het van belang ook de fietsen tijdig te reserveren. 
De fietsen worden op school bezorgd en na afloop weer opgehaald. 

 

Gebruik schoolomgeving 
 
Naast de oefeningen ‘Fietskunsten in het verkeer’, waarbij verkeerssituaties op het schoolplein 
worden geoefend, kunt u bepaalde situaties wellicht ook in de schoolomgeving oefenen. In deze 
handleiding vindt u een voorbeeld van een les in de schoolomgeving. 
 
 

Fietsen zonder zijwieltjes 
 
Wellicht zijn er leerlingen die motorisch nog niet kunnen fietsen. In deze handleiding vindt een aantal 
tips om de leerlingen hierbij te helpen. Wellicht zijn de Lekker Fit! fietslessen alleen niet voldoende 
om een leerling echt motorisch te leren fietsen en kunt u voor deze leerlingen een extra (gym)les 
inplannen. 
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Planning en voorbereiding van de les 
 

Planning en voorbereiding 
 Plan de fietslessen ruim van te voren. 
 Reserveer de leenfietsen en materiaaltas bij Lekker Fit! 
 Maak afspraken met de school over het gebruik van het schoolplein. Denk ook aan de 

pauzes. 
 Plan meerdere lessen op een dag, zodat de uitgezette oefeningen voor meerdere groepen 

gebruikt kan worden. 
 Geef ruim van te voren aan wanneer de leerlingen met de fiets naar school moeten komen. 
 Kies uit welke lessen u wilt gaan geven. Om te zorgen dat leerlingen niet te lang hoeven te 

wachten, is het verstandig een drietal oefeningen op het plein uit te zetten. De klas kan dan 
in drie groepen verdeelt worden die in carrouselvorm de oefeningen uitvoeren. 

 Eventueel kan de groepsleerkracht in de klas al aandacht aan de oefeningen besteden. Op de 
website https://schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten zijn de plattegronden van de 
oefeningen en filmpjes te bekijken. 

 Reserveer 45 minuten per klas (10 minuten per onderdeel + tijd voor de uitleg) 
 Zorg voor hulp van de leerkracht of ouders, zodat ieder parcours een begeleider heeft. 

 

De oefeningen klaarzetten 
 Bij iedere oefening staat aangegeven welke materialen uit de tas nodig zijn. 
 Gebruik zoveel mogelijk ruimte voor het uitzetten van de oefening. 
 Eventuele obstakels kunnen bij sommige oefeningen gebruikt worden om bijvoorbeeld 

omheen te fietsen. 
 Bedenk waar de leerlingen zich bij de oefening moeten opstellen en zorg dat hier voldoende 

ruimte voor is.  
 Houd de looproute van de schooldeur naar het hek vrij voor andere klassen. 
 Houd rekening met klaslokalen die aan het schoolplein grenzen en zorg dat daar bijvoorbeeld 

geen wachtende leerlingen voor staan. 
 

Instructies aan de begeleiders 
 Zorg dat de begeleiders (ouders/leerkracht) weten wat er bij de oefening van de leerlingen 

verwacht wordt. 
 Iedere begeleider heeft een eigen oefening. Als de leerling na een afgesproken tijd wisselen, 

dan blijft de begeleider bij de oefening. 
 

Uitleg aan de leerlingen 
 Verdeel de klas in evenveel groepjes als dat er oefeningen zijn. 
 Leg de oefeningen aan de leerlingen uit. Dit kan door met de hele klas langs alle oefeningen 

te lopen of door de begeleider zijn oefening aan ieder groepje apart te laten uitleggen. 
 De leerlingen blijven bij de oefening totdat u aangeeft dat het tijd is om te wisselen. 
 Bij het wisselen lopen de leerlingen naast hun fiets naar het volgende onderdeel. 

 

Observatieformulieren 
Op de website https://schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten zijn 
observatieformulieren te downloaden waarop u de vaardigheden van de leerlingen kunt 
bijhouden. 

  

https://schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten
https://schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten


   
4 

 

Educatieve fietsroute 
 
Naast de fietslessen op het schoolplein, kunt u met leerlingen ook een educatieve fietsroute maken. 
Zo ervaren leerlingen dat je op de fiets gemakkelijk en snel op de sportvelden kunt komen. Door te 
oefenen in het fietsen met een groep geeft dit de school ook mogelijkheden om vaker met de fiets 
op excursie te gaan. 
Wat tips: 

 Kies een route die uitdagend maar veilig is. 
 U kunt er voor kiezen om in kleine groepjes te gaan fietsen of met de hele klas tegelijk. 
 Zorg voor voldoende begeleiding. 
 Bespreek onderweg verkeersregels en lastige verkeerssituaties. 
 U kunt ervoor kiezen om tijdens de fietsroute hesjes te dragen. Het voordeel is dat u goed 

zichtbaar bent, het voor overige verkeersdeelnemers duidelijk is dat het een groep betreft en 
u een goed overzicht over de groep heeft. Nadeel is dat overige verkeersdeelnemers zich 
anders gaan gedragen dan de leerlingen in de dagelijkse praktijk tegenkomen (eerder 
voorrang krijgen). 

 Ook de route van het praktisch verkeersexamen kan als educatieve fietsroute en 
voorbereiding op het examen gebruikt worden. 

Let op: wanneer u als groep fietst gelden voor ieder afzonderlijk de normale verkeersregels. Dus 
gewoon stoppen voor het rode verkeerslicht, ook als de rest van de groep al overgestoken is. 
 

Verkeerslessen 
 
Voor scholen die naast de Lekker Fit! fietslessen nog meer praktische verkeerslessen wil aanbieden, 
heeft de gemeente Rotterdam een uitgebreid aanbod in haar Verkeersmenu. 
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Materiaaltas Verkeerskunsten 
 
Voor de fietslessen is een materiaaltas beschikbaar. Deze wordt tegelijk met de Lekker Fit! fietsen op school 
bezorgd. De materialen in de tas zijn gelijk aan de materialen zoals u die op de plattegronden van 
Verkeerskunsten worden weergegeven.  
 
Gebruik bij het klaarzetten van de parkoersen per oefening zoveel mogelijk één kleur markeerbollen. Zo 
kunt u aangeven of de leerlingen naar de gele, blauwe, rode of witte oefening moeten. De oefening is voor 
de leerlingen ook veel duidelijker dan wanneer u verschillende kleuren door elkaar gebruikt. 
 
Zorg dat na afloop van de les de materialen weer netjes in de tas worden opgeborgen. Dus ook de 
markeerbollen weer netjes per kleur bij elkaar. Ontbreekt er iets of zijn er materialen kapot, meld dit dan!  
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Gebruik van de schoolomgeving 
 
Naast de oefeningen ‘Fietskunsten in het verkeer’, waarbij verkeerssituaties op het schoolplein worden 
geoefend, kunt u bepaalde situaties wellicht ook in de schoolomgeving oefenen. 

Voorbeeld van een les op een T-splitsing 

 

 Oefen in rustige straten rondom de school.  

 Verdeel de klas in drie groepen.  

 Laat de groepjes een aardig eind de drie straten van de t-splitsing ingaan en zich opstellen bij 
a, b en c. Zelf blijft u op het kruispunt staan.  

 Met een fluitje geeft u aan wanneer de eerste leerlingen mogen gaan fietsen. Vanaf alle drie 
de punten fietst dan een leerling weg. Fluit u 1 keer dan moeten de leerlingen als ze bij het 
kruispunt aankomen linksaf. Fluit u 2 keer dan moeten de leerlingen rechtsaf. Als een leerling 
die kant niet op kan (het is immers een T-splitsing) dan fietst hij of zij rechtdoor.  

 Hierna sluiten de leerlingen aan bij het groepje waar ze zijn aangekomen.  
 
Vaardigheden die u hierbij kunt oefenen:  

 Over de schouder kijken en richting aangeven,  

 Ruime en krappe bocht maken,  

 De voorrangsregels “verkeer van rechts” en “rechtdoor op dezelfde weg”  

 
Differentiatie: Laat een leerling bij het kruispunt oversteken. Wanneer en voor wie mag deze 

voetganger voorgaan? (rechtdoor op dezelfde weg gaat voor)?  
  

Zie ook http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/gebruik-de-schoolomgeving/  

http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/gebruik-de-schoolomgeving/
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Fietsen zonder zijwieltjes 
 

Wellicht zijn er leerlingen die motorisch nog niet kunnen fietsen. Hieronder enkele tips om het fietsen te 

leren. 

 
1. Fietsgewenning 
 Plaats het zadel van de fiets zo laag mogelijk. 
 Toon het kind de juiste houding op de fiets: rechte rug, hoofd omhoog, stuur stevig vasthouden en 

ver genoeg vooruit kijken. 
 Toon het kind de remmen en hoe je ze gebruikt. 
 Het kind moet leren hoe het zijn fiets onder controle houdt. Om dit te leren laat je hem de fiets een 

eindje voortduwen, terwijl het recht voor zich uit kijkt. Zo maakt het kennis met die nieuwe 
“machine” en het gewicht ervan. 

 Leren vallen is de beste manier om angst om te vallen te overwinnen. De eerste stap is dat het kind 
leert op- en afstappen van de fiets. Het kind moet ook zijn fiets zo snel mogelijk leren “verlaten”, 
dit wil zeggen de fiets kunnen loslaten en opzij springen zodra het afgestapt is. 

 
 

2. Evenwicht bewaren  
 Bij deze tweede stap zit het kind op de fiets zonder te 

trappen. Het doel is dat het gewend raakt aan het 
schommelen van de fiets en leert zijn of haar evenwicht te 
vinden. 

 Laat het kind vertrekken van een lichte helling. 
 Het moet het hoofd goed rechtop houden en ver voor zich 

uit kijken. 
→ Uw rol is erop toezien dat het kind het hoofd rechtop 
houdt, indien nodig kan je het hoofd helpen optillen door af en toe een vinger onder de kin te 
zetten. 

 Nu kan het kind zich met een of beide voeten afduwen om wat snelheid te winnen. 
 Om te stoppen moet het kind de remmen gebruiken (en niet de voeten!) en dan beide voeten op 

de grond zetten. 
 Om goed te leren sturen, kan vervolgens een bochtiger parcours gereden worden (tussen bomen of 

geplaatste voorwerpen op de grond). 
 Aan het einde van deze stap, moet het kind van de helling kunnen rijden met de voeten van de 

grond en dit over steeds langere afstanden, zonder het evenwicht te verliezen. 
 Om het evenwicht te bewaren, kan je deze tips geven: zorg dat je een zekere snelheid hebt en kijk 

ver genoeg voor je uit. 
 
 

3. In evenwicht blijven tijdens het trappen  
 Zodra het kind voldoende vertrouwen heeft en snel genoeg rijdt, mag het 

de trappers gebruiken. Je kan het zadel nu iets hoger zetten, zodat het tot 
aan de heupen komt als het kind rechtstaat. Zorg dat het zijn voeten nog 
plat op de grond kan zetten. 

 Zoals in stap 2, kan het kind zich met één voet afduwen, maar dit keer 
dient de andere voet op het pedaal te blijven. 

 Nu kan het leren vertrekken. Dit kan op 2 manieren: 
1. Blokkeer de fiets door de remmen dicht te knijpen, breng één pedaal omhoog en zet er een 

voet op. Laat de remmen los en duw op het pedaal om vooruit te gaan. Zet de andere voet 
op het tweede pedaal en begin te trappen. 
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2. Duw je af met één voet op de grond en zet de andere voet op het pedaal in de laagste 
stand. Wanneer de fiets in beweging is, plaats je snel de afduwvoet op het pedaal in hoge 
stand, geef je een eerste duw op het pedaal en volg je onmiddellijk met de andere voet. 

 Wanneer het kind vertrokken is, kan je het vasthouden bij de schouder, arm of jas. Je kan helpen bij 
het trappen door het ritme aan te geven: “Trappen, trappen…”. 

 
Controleer of het kind:  

 de voeten correct op de pedalen zet (Het voorste gedeelte van de voet (niet 
alleen de tenen) moet goed recht op het pedaal staan); 

 de remmen en niet de voeten gebruikt om te stoppen; 

 het hoofd recht houdt; 

 voor zich uit kijkt. 
  

4. Draaien 
In bochten en bij hindernissen moet je van richting kunnen veranderen. Om dit te leren moet een kind: 
 de hindernis opmerken en uitwijken in de juiste richting; 
 stoppen met trappen; 
 het stuur goed vasthouden; 
 altijd kijken in de richting waar het heen wil. 
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Colofon 
 
Verkeerskunsten is een uitgave van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland). 
Uitgave november 2015. 
 
De lesbladen welke in deze handleiding zijn opgenomen zijn gescand van een, door de gemeente 
Rotterdam, voor Lekker Fit! aangeschafte set lesmappen. Gebruik van deze handleiding anders dan voor de 
Lekker Fit! fietslessen en verspreiding onder derden is dan ook niet toegestaan. 
 
 
Rotterdam Lekker Fit! 
https://www.rotterdamlekkerfit.nl/  

Marit Leertouwer 
Projectondersteuner  
Gemeente Rotterdam 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Afdeling S&C B&R Sport Rotterdam Lekker Fit! 
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90 
Mobiel: 06-20957571 
E-mail: mnj.leertouwer@Rotterdam.nl  

 
Gemeente Rotterdam 
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeersmenu/  

Ger Lulofs 
Adviseur mobiliteit  
Stadsontwikkeling 
Mobiliteit 
MOB Gezond 
De Rotterdam, Wilhelminakade 179 
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam 
Telefoon: 010-4895744 
E-mail: gh.lulofs@rotterdam.nl  
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