30-07-13

Secretariaat
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Het verkeer fietsend ontdekken

T +31 (0)43  389 77 66
F +31 (0)43  389 76 84
info@rovl.nl

Blog #mvd01.
Het verkeer fietsend ontdekken
Uit een onderzoek van VVN blijkt dat landelijk
kinderen steeds minder fietsen, waardoor scholen als
gevolg van het gebrek aan fietsvaardigheid afhaken
bij het praktisch verkeersexamen. Of dit in Limburg
ook het geval is, dat is maar de vraag.
In een artikel van Dagblad de Limburger van 21 april
jl. staat vermeld dat van deze dalende tendens in de
gemeente SittardGeleen in ieder geval nog niks te
merken is. 32 van de 34 basisscholen in deze
gemeente doen mee aan het door VVN
georganiseerde praktisch verkeersexamen. Dit zijn
ruim 900 leerlingen!!
Wel constateert VVN dat de leerlingen minder fietservaring hebben dan vroeger. Veel kinderen worden met
de auto naar school gebracht en ouders vinden het daarom niet meer noodzakelijk om hun kind te leren
fietsen.
De vraag is nu of je bij constatering van een vermindering van
fietservaring het praktisch verkeersexamen als school moet
afschaffen of hier juist nadrukkelijk op moet inzetten. Scholen
wijzen op de verantwoordelijkheid van ouders wat betreft het leren
fietsen van kinderen. Maar mijns inziens is hier sprake van een
gedeelde verantwoordelijkheid. Scholen moeten kinderen
opvoeden zodat zij op zelfstandige wijze kunnen deelnemen aan
het verkeer. En hier hoort het deelnemen als fietser ook bij.
Fietsen kun je alleen leren door het ook daadwerkelijk te doen.
Zwemmen leer je immers ook niet uit een boekje. Van mijn kant
dan ook een oproep aan scholen om extra in te zetten op het oefenen van praktische fietsvaardigheden met
de kinderen. De fietskisten die scholen van ROVL ontvangen als ze het Limburgs Verkeersveiligheidslabel
behalen, vormen daartoe een stimulans en geven praktische ondersteuning om dit ook werkelijk in het
structurele aanbod van het lesprogramma op te nemen.
Marjo Zegers, gastblogger ROVL
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