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Over de film
De film ‘Zeker op de Fiets’ door Gorinchem is  
ontwikkeld binnen het regionale en provinciale 
SCHOOL op SEEF programma. SCHOOL op SEEF 
streeft ernaar dat leerlingen uit het basisonderwijs  
(in alle groepen) verkeerseducatie ontvangen en zich 
zo snel mogelijk zelfstandig door het verkeer bewe-
gen. Deze interactieve film gaat in op de complexere 
fietssituaties op de (regionale) fietsroute(s) van en  
naar het voortgezet onderwijs in Gorinchem. 

De film verplaatst zich in de belevingswereld van 
de leerling in groep 8 van het basisonderwijs. Door 
interactiviteit en herkenbaarheid van de drie Gorcumse 
fietsroutes met drie leerlingen uit Gorinchem wordt 
beoogd het enthousiasme voor het kijken van de film 
te verhogen en dat de fietsinformatie beter wordt 
opgenomen. Voor leerkracht en ouders wordt met de 
film een opvoedende rol op het vlak van fietsgedrag 
nagestreefd. De film is zo opgezet dat er ruimte is 
voor interactie, zelfreflectie en het delen van ervaringen. 
De focus ligt op bewustwording. Tijdens de les staat 
het gesprek tussen gast-/eigen leerkracht en leerlin-
gen en tussen de leerlingen onderling centraal. Door 
met elkaar te praten over fietsveiligheid gaan leerlingen 
nadenken over hun eigen rol en fietsgedrag in het 
verkeer. 

De film is als les flexibel inzetbaar. Doordat de film 
ook via www.zekeropdefiets.nl is te bekijken kunnen 
ook de ouders bewust worden gemaakt van de lastige 
(toekomstige) fietssituaties van hun kinderen.

Doelgroepen
De film is primair van belang voor groep 8 leerlingen 
binnen het regionale basisonderwijs. Daarnaast kan  
de video aanvullend worden ingezet voor:
•  Groep 7 leerlingen als voorbereiding op het  

verkeersexamen;
•  Leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet 

onderwijs;
• Ouders van de genoemde leerlingen.

 

Waarom aandacht voor de fietsroutes 
door Gorinchem?
De overstap van het basisonderwijs naar het voort-
gezet onderwijs brengt risico’s in het verkeer met zich 
mee. Vanaf het eerste leerjaar in het voortgezet  
onderwijs nemen de fietsongevallen onder jongeren toe.

Een nieuwe fietsroute brengt de volgende nieuwe  
fietssituaties met zich mee:
•  In plaats van lopen of met de auto naar de  

basisschool, nu met de fiets naar school;
•  Nieuwe en langere route dan voorheen;
•  Nieuwe, complexe fietssituaties voor de leerlingen;
•  Samen fietsen met andere leerlingen met meer  

afleiding dan voorheen;
•  Een (meestal) nieuwe fiets.

Doel en bijbehorende leerdoelen
Het doel van deze film is om leerlingen van groep 8 
bewuster te maken van hun eigen fietsgedrag en dat 
van overige verkeersdeelnemers op de regionale fiets-
routes door Gorinchem en van de verkeersveiligheid 
van en naar het voortgezet onderwijs. Het inzien dat 
het gevaarlijk kan zijn op de fietsroutes, is hierbij het 
belangrijkste onderdeel. Daarnaast is het doel om dit 
ook aan de ouders van deze leerlingen te laten zien. 
Daarom is de video openbaar toegankelijk via 
www.zekeropdefiets.nl. 

Nieuwe leerlingen binnen  
het voortgezet onderwijs  

hebben vaak nog niet voldoende 
ervaring, kennis en vaardigheden 
van de fietsroutes. De film maakt 

leerlingen bewust van hun nieuwe 
rol en taken in het verkeer. Op een 

nieuwe school worden andere eisen 
gesteld wat betreft kennis, houding 

en gedrag in het verkeer.
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Tijdens de film ervaren leerlingen verschillende ver-
keersthema’s op de drie fietsroutes (Noord, Oost en 
Zuid). Ook is er een Algemene route met fietsthema’s 
in het verkeer. In de film worden vele verkeersthema’s 
behandeld zoals de dode hoek, een smal fietspad, de 
fietsplek op de rotonde, voorrangssituaties, bijzondere 
fietsoversteken, verkeerslichten, afleiding op de fiets 
en zichtbaarheid. Dit zorgt in de toekomst voor  
herkenbare fietssituaties voor leerlingen naar het 
voortgezet onderwijs in Gorinchem.

Bijbehorende leerdoelen:
•  Leerlingen van groep 8 kunnen risico’s op de  

toekomstige fietsroute in Gorinchem herkennen en 
weten wat zij in hun fietsgedrag kunnen veranderen 
om die te vermijden;

•  Leerlingen kunnen in de praktijk lastige fietssituaties 
in Gorinchem analyseren;

•  Leerlingen kunnen oplossingen beschrijven die 
lastige fietssituaties in Gorinchem veiliger kunnen 
maken;

•  Ouders van leerlingen zijn zich meer bewust van de 
toekomstige fietssituaties voor hun kinderen en dat 
kinderen door verschillende oorzaken niet altijd even 
goed opletten in het verkeer in Gorinchem;

•  Ouders van leerlingen zijn zich door het zien van  
de film meer bewust van de noodzaak van hun  
opvoedende rol in het verkeer van Gorinchem.

Lesduur
•  De les duurt circa 40 minuten bij het behandelen  

van de algemene route en een fietsroute door  
Gorinchem; 

•  De les duurt circa 50 minuten bij het behandelen  
van de algemene route en twee fietsroutes door  
Gorinchem;

•  De les duurt circa 60 minuten bij het behandelen van 
de algemene route en alle drie de fietsroutes door 
Gorinchem.

Lesinhoud
Bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom 
de verkeersthema’s op de fietsroutes van en naar het 
voortgezet onderwijs in Gorinchem.

De lesopbouw is als volgt:
• Inleiding (circa 10 minuten)
• Route algemeen (circa 10 minuten)
• Route Noord met Jeremy (circa 10 minuten)
• Route Oost met Guinevere (circa 10 minuten)
• Route Zuid met Anouck (circa 10 minuten)
• Afronding (circa 10 minuten)

Let op: afhankelijk van de discussie voor of na een 
vraag in de video duren de lesonderdelen langer of 
minder lang.

Voorbereiding
De film ‘Zeker op de fiets!’ kan zonder veel voor-
bereiding worden gegeven. De film is zodanig  
ontwikkeld dat het toepassen van de video in de klas 
laagdrempelig is en de leerkracht ontzorgt. De vraag 
en de goede en foute antwoorden worden in de  
film door een voice-over toegelicht. Omdat het een 
film betreft, dient er in het lokaal wel een digibord 
aan wezig te zijn. Via de speciaal ingerichte website  
www.zekeropdefiets.nl vindt u de link naar de  
video en aanvullende informatie. 

 

 Tip: Neem aan het einde van 
de video wel de tijd om de 

les goed af te ronden.
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Inleiding (circa 10 minuten)
De klassikale les begint met het kort aangeven waarom 
deze les belangrijk is en wat de leerlingen kunnen  
verwachten. Om af te trappen zal er een inleidende 
vraag gesteld worden (zie hieronder), welke ook te 
vinden is op de scorekaart. 

Leerlingen antwoorden met de aangeleverde score-
kaarten. Op de voorzijde kunnen zij alle antwoorden 
voor zichtzelf opschrijven en bijhouden en hierna  
dienen zij het juiste antwoord (A, B of C) door middel 
van de achterkant van de scorekaart in de lucht te 
houden. Doordat de leerlingen het antwoord in  
de lucht houden, kunt u nagaan waarom er voor  
een bepaald antwoord wordt gekozen. 

De antwoorden zouden wij graag per mail ontvangen 
via: info@zekeropdefiets.nl. Deze worden gebruikt om 
de film in de toekomst aan te kunnen passen en om 
het effect van de film te kunnen meten. 

Route Algemeen
Bij de start van de film krijgen de leerlingen eerste  
een korte introductie over Gorinchem te zien.  
Hierna begint het eerste deel van de interactieve film:  
route Algemeen. Dit zijn een aantal algemene  
verkeerssituaties om de leerlingen wat op te warmen 
voor jullie kiezen voor een specifieke route. Leerlingen 
moeten per situatie hun antwoord aan de leerkracht 
laten zien met de achterzijde van de scorekaart. Met 
de voorzijde van de scorekaart, kunnen zij hun eigen 
antwoorden bijhouden. Bij het aanklikken van een 

antwoord wordt toegelicht waarom het antwoord 
goed of fout is. Pas bij het goede antwoord gaat de 
film verder.

Route Noord met Jeremy bekijken
Vertel de leerlingen dat zij gaan kijken naar een korte 
video waarin Jeremy vanuit noordelijke richting naar 
Gorinchem fietst. Hij fietst vanuit Arkel. Er worden vijf 
vragen gesteld. Leerlingen moeten per vraag hun  
antwoord aan de leerkracht laten zien met de  
achterzijde van de scorekaart. Met de voorzijde van 
de scorekaart, kunnen zij hun eigen antwoorden 
bijhouden. Bij het aanklikken van een antwoord wordt 
toegelicht waarom het antwoord goed of fout is.  
Pas bij het goede antwoord fietst Jeremy verder.

Bij route Noord worden de volgende fietssituaties in 
Gorinchem besproken:
1. Haarweg;
2. Grote Haarsekade;
3. Concordiabrug;
4. Oversteek Concordiaweg naar Omnia College;
5. Fietsoversteek Spijksedijk.

Route Oost met Guinevere bekijken
Vertel de leerlingen dat zij gaan kijken naar een korte 
video waarin Guinevere vanuit oostelijke richting naar 
Gorinchem fietst. Zij fietst vanuit Vuren. Er worden  
vier vragen gesteld. Leerlingen moeten per vraag hun  
antwoord aan de leerkracht laten zien met de  
achterzijde van de scorekaart. Met de voorzijde van 
de scorekaart, kunnen zij hun eigen antwoorden 
bijhouden. Bij het aanklikken van een antwoord wordt 
toegelicht waarom het antwoord goed of fout is. 
Pas bij het goede antwoord fietst Guinevere verder.

Bij de route Oost worden de volgende fietssituaties 
in Gorinchem besproken bij de:
1. Fietsoversteek Componistenstraat;
2.  Rotonde Eike’s Hof (bij het politiebureau en  

Lingebrug);
3.  Fietsoversteek Stationsweg ter hoogte van  

Nieuwe Hoven en Concordiabrug;
4.  Fietsoversteek Nieuwe Hoven ter hoogte van  

Plantsoen en Kleine Haarsekade.

De lesDe les

 Wilt u extra scorekaarten? 
Deze zijn te downloaden via 

www.zekeropdefiets.nl 

Kan jij al veilig naar je nieuwe school in Gorinchem fietsen?       Ja, want ik ken Gorinchem en de verkeersregels al goed       Nee, want ik ken de verkeersregels wel, maar Gorinchem  nog niet zo goed 
       Nee, want ik ken zowel de verkeersregels als Gorinchem  nog niet zo goed

A

B

C

2.1

2.2

2.4

2.3



zekerop 

defiets.nl

Route Zuid met Anouck bekijken
Vertel de leerlingen dat zij gaan kijken naar een korte 
video waarin Anouck vanuit zuidelijke richting naar 
Gorinchem fietst. Zij fietst vanaf de Merwedebrug bij 
de A27. Er worden drie vragen gesteld. Leerlingen 
moeten per vraag hun antwoord aan de leerkracht 
laten zien met de achterzijde van de scorekaart. Met 
de voorzijde van de scorekaart, kunnen zij hun eigen 
antwoorden bijhouden. Bij het aanklikken van een  
antwoord wordt toegelicht waarom het antwoord 
goed of fout is. Pas bij het goede antwoord fietst 
Anouck verder.

Bij de route Zuid worden de volgende fietssituaties in 
Gorinchem besproken bij de:
1. Rotonde Korte Brug;
2. Rotonde Lange Brug;
3. Fietsoversteek Banneweg bij Vroedschapstraat.

Afronding (circa 10 minuten)
Na het kijken van één of meerdere video’s is het van 
belang om terug te blikken naar waar de les bij de 
inleiding mee begon. Vraag de leerlingen of het doel 
van de les is behaald, namelijk: het bewust maken van 
hun eigen fietsgedrag door Gorinchem en dat van 
hun medeweggebruikers. Om dit te toetsen kun je de 
vraag stellen die ook op de scorekaart vermeld staat: 

Laat de leerlingen weer hun scorekaart omhoog-
houden en hun antwoord noteren. Verzamel en mail
de antwoorden van de twee vragen op de scorekaart
(zoals benoemd bij inleiding 2.1 en afronding 2.6)
naar info@zekeropdefiets.nl.

Onderdeel van reeks doe-het-zelf-lessen

De video “Zeker op de fiets” maakt onderdeel uit van 
het verkeerseducatieve programma SCHOOL op SEEF 
in Zuid-Holland. Op de website www.schoolopseef.
nl staat een actueel aanbod van doe-het-zelf-lessen 
voor basisscholen.

Zeker op de fiets is ontwikkeld in opdracht van het 
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid 
Zuid-Holland (ROV-ZH), Regio Alblasserwaard-Vijf-
heerenlanden en de gemeente Gorinchem. Op de 
website www.zekeropdefiets.nl staat alle informatie 
over de video en bijbehorende materialen.

De lesDe les

Bedank de leerlingen aan 
het eind van de les voor hun 

aandacht en geef hen de 
mogelijkheid om deze film in 
hun eigen tijd nog een keer te 

maken, eventueel samen met hun 
ouders. Verwijs ze voor de film 

en meer informatie naar 
www.zekeropdefiets.nl. 

De scorekaarten mogen mee naar 
huis genomen worden en kunnen

zij gebruiken om hun ouders 
bij het geheel te betrekken. 

Kan jij, na het zien van deze film, veilig naar je nieuwe schoolin Gorinchem fietsen? 
      Ja, de film laat goed zien waar ik in Gorinchem op moet letten       Ja, maar ik had daar de film niet voor nodig 
      Nee, ik weet nog steeds niet goed waar ik op moet letten 

A

B

C
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