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„Een verschil maken“ - communiceren met en samenwerken met de gemeenschap

Duurzame mobiliteitsontwikkeling is een kernfactor voor leefbare klimaatvriendelijke steden en gemeenschappen. Om gemeenten te ondersteu-
nen bij de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsaanbod ontwikkelde het Ride & Smile-project ideeën over hoe kinderen of scholen hier een 
actieve bijdrage kunnen leveren aan verbetering.
Door de problemen actief aan te pakken en praktische actie te ondernemen, kunnen kinderen niet alleen al vroeg leren dat ze verschillende 
opties hebben om bewuste mobiliteitskeuzes te maken, hun vroege betrokkenheid heeft ook invloed op hoe kinderen zich later als volwassenen 
gedragen.
In het kader van kleine schoolprojecten kunnen leerlingen ook als deskundigen deelnemen aan het plannen en ontwerpen van hun eigen leefom-
geving en routes naar school. Enerzijds betekent dit dat eerst de alledaagse problemen van bijvoorbeeld het wegverkeer of de veiligheid op weg 
naar school moeten worden waargenomen, gedocumenteerd en geanalyseerd (bijvoorbeeld door verkeerstellingen, door enquêtes, door obser-
vaties, enz.) Anderzijds betekent dit ook dat het niet bij analyseren en accepteren hoeft te blijven, maar dat er in de lessen ook verbeteringen of 
voorstellen voor oplossingen worden ontwikkeld, aangegeven en getest.
Er is veel overtuigingskracht nodig om samen met de ouders of de gemeente verbeteringen door te voeren. Allereerst is het belangrijk om de 
ouders of de gemeente bewust te maken van zaken als de verkeerssituatie, gevaarlijke plekken of grieven. Dit werkt bijzonder goed als de kinde-
ren eerst zelf de problemen identificeren en - indien mogelijk - zelfs analyseren op basis van gegevens (bv. verkeerstellingen, fotodocumentatie, 
enz.). Vervolgens kunnen zij voorstellen voor oplossingen uitwerken en deze aan ouders en/of besluitvormers voorleggen.
De volgende voorbeelden laten zien hoe leerlingen als deskundigen kunnen deelnemen aan de planning en het ontwerp van hun eigen leefom-
geving en routes naar school en zo een actieve bijdrage kunnen leveren aan verbetering. 

Voorbeeld 1:
• Onze school heeft specifieke ruimte nodig voor het veilig en beveiligd stallen van fietsen.
• De kinderen documenteren de huidige situatie op het schoolplein met behulp van foto‘s (bv. rondslingerende fietsen, fietsen die onbeschermd 

in de regen staan).
• De kinderen verzamelen ideeën over hoe de situatie op het schoolplein kan worden verbeterd.
• De leerlingen maken een presentatie waarin ze wijzen op de problemen en hun voorgestelde oplossingen laten zien (in dit geval bijvoorbeeld 

een fietsenstalling op het schoolterrein).
• De leerlingen presenteren hun project aan ouders en/of gemeentelijke beleidsmakers.

Voorbeeld 2: 
• Snelheidsbeperkingen rond de school
• De kinderen documenteren de huidige verkeerssituatie rond de school (bv. verkeerstellingen, snelheidsmetingen, videodocumentatie).
• De kinderen verzamelen ideeën over hoe de verkeerssituatie kan worden verbeterd. 
• De leerlingen bereiden een presentatie voor waarin ze wijzen op de problemen die ze hebben vastgesteld en oplossingen voorstellen (bv. 

snelheidsbeperking, installatie van veilige fietspaden, regelmatige controles door de lokale politie, installatie van oversteekwachters met de 
hulp van ouders).



• Leerlingen presenteren hun project aan ouders en/of besluitvormers van de gemeenschap.

Voorbeeld 3: 
• Routes naar school in kaart brengen en actie ondernemen om de veiligheid op weg naar school te garanderen.
• Kinderen documenteren de huidige situatie van de routes naar school (bijv. verkeerstellingen, foto‘s van voertuigen op het trottoir/fietspad).
• Kinderen verzamelen ideeën over hoe de routes naar school veiliger kunnen worden gemaakt. 
• Leerlingen maken een presentatie waarin ze wijzen op de problemen die ze hebben geïdentificeerd en hun voorgestelde oplossingen schet-

sen (in dit geval bijvoorbeeld het identificeren van gemeenschappelijke routes naar school, ze vervolgens zo veilig mogelijk maken en ze 
aanwijzen voor alle kinderen door middel van schoolroutekaarten, het vormen van schoolroutepartners of het opzetten van ouderstops)

• Leerlingen presenteren hun project aan ouders en/of beleidsmakers uit de gemeenschap.

Voorbeeld 4: 
• Goede en enge plaatsen in onze stad
• De kinderen documenteren de huidige situatie in de plaats waar ze wonen en naar school gaan (bv. wijkverkenning, fotosafari, schrijven van 

ervaringsverslagen) en identificeren daarbij plaatsen van welzijn en angst
• De kinderen verzamelen ideeën over hoe ze de plaatsen van angst kunnen elimineren of op zijn minst onschadelijk maken
• De leerlingen maken een presentatie waarin ze de geïdentificeerde plaatsen van angst aanwijzen en hun voorgestelde oplossingen tonen 

(hier bv. verbetering van de verlichting, verbetering van de verblijfskwaliteit door de aanleg van groene ruimten of speelplaatsen)
• De leerlingen presenteren hun project aan ouders en/of gemeentelijke beleidsmakers.

Toch zijn de gewoonten harnekkig. Ouders die hun kinderen om diverse redenen regelmatig met de auto naar school brengen, laten zich niet 
weerhouden door eenmalige acties. Automobilisten die gewend zijn snel door woonwijken te rijden, zullen dit gedrag moeilijk kunnen veranderen. 
En ook het overtuigen van lokale overheden om geld te investeren of gerichte maatregelen te nemen om bijvoorbeeld de schoolsituatie te verbe-
teren is niet eenvoudig. De volgende tips kunnen hen helpen bij de uitvoering van projectplannen:

Overtuiging is belangrijk - er moeten dikke planken worden gezaagd
„Dikke planken“ moeten worden gezaagd om ouders en gemeenten ervan te overtuigen dat er voordelen zijn voor de kinderen om zelfstandig te 
worden, zich te verplaatsen, naar school te lopen. Of dat de gemeente moet zorgen voor veilige routes naar school door actief de verkeerssitua-
tie in de schoolomgeving te verbeteren. Dit vereist voortdurende informatie en communicatie. De kinderen moeten deze inhoud ook via de klas 
ervaren en, indien mogelijk, de informatie mee naar huis nemen.

Stap voor stap - kleine stappen leiden tot succes
In de regel leiden onrealistische doelen of eisen snel tot afwijzing door ouders en gemeenschap. Als de kinderen echter hun eigen voorstellen 
ontwikkelen (bv. kleine, realistische en haalbare maatregelen) op basis van hun onderwijsresultaten en deze vervolgens voorleggen aan ouders 
en/of beleidsmakers in de gemeenschappen, zullen deze laatste waarschijnlijk meer bereid zijn om passende maatregelen uit te voeren en zo 
een eerste bijdrage te leveren aan verbetering. 



Verantwoordelijkheid eisen van ouders en gemeenten 
De kans is groter dat ouders en gemeenten worden overtuigd als alle betrokkenen (school, kinderen, ouders en gemeente) aan boord zijn en 
zich inzetten voor een overeenkomstige maatregel (bijv. zorgen voor veilige en goede routes naar school, geen geparkeerde auto‘s op kruispun-
ten of op trottoirs, oversteekhulp, zo nodig verkeerslichten, snelheidsbeperkingen voor autoverkeer in de schoolomgeving en de woonwijk, zo 
nodig ouderstops, stopverboden in de schoolomgeving, controles).

Er gebeurt niets onmiddellijk - een lange adem is nodig
Als u ouders en gemeenschappen wilt bereiken, is het zinvol en noodzakelijk om relevante onderwerpen regelmatig en in alle klassen aan de 
orde te stellen in lessen, projecten, schoolfeesten en evenementen en ze zo te verankeren in het schoolleven en, indien mogelijk, in het leerplan. 
Alle acties en inspanningen moeten regelmatig en zo openbaar mogelijk worden herhaald, zodat „toekomstige“ generaties leerlingen en hun ou-
ders voortdurend worden geïnformeerd en betrokken.

Natuurlijk zijn de hier gegeven ideeën, voorbeelden en aanwijzingen slechts suggesties die moeten worden aangepast aan de respectieve mo-
gelijkheden en behoeften van uw eigen school. Overweeg en bespreek als uitgangspunt samen met de kinderen en collega‘s van uw school. 
Welke problemen bestaan er op uw school? Welke zijn bijzonder dringend om op te lossen? Voor welke uitdaging wil je een eerste stap zetten 
en zo via een eerste kleine activiteit bijdragen tot de verbetering van de algemene situatie.



BIJLAGE: EEN LEZING VOOR IN DE KLAS

De campagne Streets For Kids:
De Clean Cities Campaign is een Europese coalitie van meer dan 70 ngo‘s en basisgroepen die steden wil aanmoedigen om over te schakelen 
op vervoer zonder uitstoot. #StreetsforKids is het initiatief van de Schone Steden Campagne dat tot doel heeft „schoolstraten voor elke school 
tegen 2030“ door het promoten van actiedagen in steden in heel Europa.

Wat is een schoolstraat?
Een schoolstraat is een wegafsluitingsstrategie om gemotoriseerd verkeer te beperken, waarbij wandel- en fietszones worden gecreëerd voor 
scholen, in ieder geval tijdens het brengen en ophalen van kinderen. 

Waarom deze campagne?
De campagne wil het bewustzijn van de risico‘s van luchtvervuiling, lawaai en verkeersveiligheid verhogen, de vervoerskeuzes van thuis naar 
school beïnvloeden en het gebruik van niet-vervuilende oplossingen (lopen, fietsen, openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit) aanmoedigen. On-
gevallen met kinderen, veroorzaakt door auto‘s, zijn helaas nog steeds talrijk in heel Europa: verkeersletsels zijn de belangrijkste doodsoorzaak 
voor kinderen en jonge volwassenen tussen 5 en 29 jaar. Kinderen moeten elke dag te voet, met de fiets of met de scooter naar school kun-
nen gaan, zonder gedwongen te worden vervuilde lucht in te ademen en gevaarlijke wegen over te steken.  Daarom is er grote behoefte aan 
#StreetsforKids.

Hoe werkt het?
De campagne richt zich sterk op de mooie, feestelijke, kleurrijke kant van schoolstraten. Communicatie is belangrijk omdat ouders en burgers 
„opgevoed“ moeten worden, meer dan kinderen. Gewoonlijk zien volwassenen alleen de „verveling“ van ver parkeren, de tijdverspilling van een 
wandeling. Kinderen daarentegen waarderen vrije ruimte om te spelen. Daarom moedigt de campagne lokale comités en instanties aan om, zelfs 
voor één dag, straatspelletjes, feestjes en gezamenlijke fietstochten te organiseren.
De communicatie verloopt via de speciale website en de sociale media. De deelnemers wordt gevraagd om foto‘s van elk evenement, zelfs van 
kleine evenementen, op te sturen om te bewijzen dat het kan en dat het leuk is. Op deze kanalen vindt u de lijst van evenementen: de volgende 
is op 5 mei 2023! Clean Cities levert materiaal voor communicatie, posters, maar ook pins, stickers, een spandoek met de tekst „We want school 
streets!“ en pdf‘s om af te drukken, video‘s, brieven om naar burgemeesters en directeuren te sturen, persberichten.

Wat stellen het logo en de slogan voor?
Het logo is een regenboogstraat die huis en school verbindt, om duidelijk te maken dat de straat weer een plaats van leven en veiligheid moet 
worden. Het is tot stand gekomen via een participatief proces waarbij Europese groepen waren betrokken die zeer gevoelig zijn voor dit onder-
werp, met name de Spaanse Revuelta Escolar, de Britse Mums For Lungs, La Rue et à nous uit Parijs en Kidical Mass uit Keulen. In mei 2022 
gingen bijna 400 groepen de straat op om „Streets for kids“ te roepen voor scholen in heel Europa (bekijk de kaart en de foto‘s op de website!).



Hoe deelnemen aan een #StreetsForKids actiedag?
Kies de school, straat en actie die het beste bij jouw context passen, stuur een uitnodiging per e-mail en begin met posten op sociale media. 
Vaak hoef je alleen maar een week van tevoren toestemming te vragen aan de burgerwacht. Registreer vervolgens je evenement op de site zo-
dat het door iedereen gezien kan worden. Print posters, stickers, borden, indien mogelijk uitdelen aan groepen of scholen. Maak op de actiedag 
veel mooie foto‘s - je krijgt aanwijzingen over hoe je ze kunt maken op een manier die de privacy van kinderen respecteert - en deel ze met het 
netwerk met de hashtag #StreetsForKids!


