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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Mobiliteitsagenda 

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Basiswetenschappen en Sociale Wetenschappen, Wiskunde
Onderwerp: Mobiliteitsdagboek - Analyse van de eigen dagelijkse verplaatsingen
Duur: 5 uur
Materiaal: Werkblad „Mobiliteitsdagboek“ 
Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu
• Lichaam en gezondheid
• Technologie, digitale technolo-

gie en werk
• Democratie en samenleving
• Tijd en verandering

Beschrijving: 
Onze mobiliteit vindt meestal onbewust plaats, d.w.z. zonder vragen. Door onze eigen mobiliteit en die van 
vrienden, ouders en andere volwassenen te analyseren in de vorm van een dagboek, moet dit gebied be-
wust worden gemaakt en zo als discussiebasis dienen voor een kritische evaluatie van verschillende ver-
voerswijzen. In het algemeen kan worden gesteld dat mobiliteit op zich niet goed of slecht is. Zonder mo-
biliteit zouden ontmoetingen en ervaringen op nieuwe plaatsen onmogelijk zijn of zou de weg naar school 
of werk niet beheersbaar zijn. Mobiliteit is onmisbaar voor het sociale en economische leven. Men kan zich 
echter afvragen welke vorm van mobiliteit duurzaam klimaatvriendelijk kan zijn wat betreft de keuze van 
het vervoermiddel. 
Het mobiliteitsdagboek biedt tal van mogelijkheden voor een kritisch onderzoek naar de effecten van de 
„automobiele“ samenleving? In het kader van een kleinere studie kan het mobiliteitsgedrag of de keuze 
van vervoermiddelen voor een specifieke werkdag in kaart worden gebracht. Voor een meer gedetailleer-
de analyse kunnen meerdere dagen of een hele week worden onderzocht. Daarnaast is de mobiliteit in de 
vrije tijd in het weekend van bijzonder belang, omdat in de vrije tijd verschillende routes en soms aanzien-
lijke stijgingen van de mobiliteit kunnen worden waargenomen. Daarbij kunnen de volgende vragen aan de 
orde komen: Welke verplaatsingen met de auto waren noodzakelijk? Welke hadden met andere vervoer-
middelen gedaan kunnen worden? Welke voor- of nadelen zou dit hebben gehad?

Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• kent de namen van verschillende vervoermiddelen
• kan plaatsen vinden in een atlas of digitale kaarten
• ken de afstandsmaten (m, km...)

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
De leerlingen kunnen  
• hun resultaten documenteren (in een dagboek); 
• een dagboek schrijven over een bepaalde periode
• hun eigen mobiliteit verkennen
• de mobiliteit van vrienden, ouders en andere volwassenen verken-

nen
• hun resultaten presenteren en bespreken
• de verworven kennis en vaardigheden in het dagelijks leven toe te 

passen



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1: 
Aan de slag
Inleiding 

Startactiviteit
Laat de leerlingen hun bureaus naar achteren schuiven en in een cirkel in 
het midden van het lokaal gaan staan. Plak enkele foto‘s van auto‘s, vracht-
wagens, tractoren, bussen, treinen, boten, fietsen, vliegtuigen...
Vraag de leerlingen een actie uit te voeren - zeg „Simon zegt ... wijs naar de 
vrachtwagen/auto/fiets enz.

Hoofdactiviteit
Leraar stelt vragen „Hoe komen we in Frankrijk/ Rome/ supermarkt/drogist?“ 
Antwoorden: met vliegtuig/auto, bus/trein...
De leerkracht geeft de leerlingen werkbladen met „boomborden“ (land, lucht, 
water). De leerlingen moeten het juiste voertuig/vervoermiddel op het juiste 
boombord tekenen. Vervolgens werken de leerlingen in groepjes. Elke gro-
ep krijgt een multidimensionale puzzel met een ander soort vervoer. 

Afwerking
De leerlingen werken in tweetallen. Student A tekent met zijn vinger een 
auto/fiets/boot op de rug van zijn partner. Student B moet raden wat er ge-
tekend is. Als student B het niet kan raden, mag hij vragen of student B de 
handeling wil herhalen.

De leerlingen kunnen 
• verschillende vervo-

ermiddelen onder-
scheiden en benoe-
men.

• Bepalen welk vervo-
er geschikt is voor
het behoud van het
milieu en de per-
soonlijke gezond-
heid.

• 

Vervoer (multidi-
mensionale puzzel) 

• Benodigde ma-
terialen: bedruk-
te multidimen-
sionale puzzel,
boomborden
(lucht, land, wa-
ter), pen/potlood.

 (De gebruikte 
methode is leren 
met discussie, en is 
geschikt voor zo-
wel individueel als 
groepswerk, binnen 
30-40 minuten)



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 2: 
„Quick 
Capture“ 
toepassing

Startactiviteit               
De leerkracht stelt de leerlingen vragen over milieuvriendelijk vervoer. Ze 
bespreken hun dagelijkse routines en hoe ze naar school komen. Hoe vaak 
lopen ze, fietsen ze of gebruiken ze de auto voor vervoer. 
(De gebruikte methode is leren met discussie, en is geschikt voor zowel 
individueel als groepswerk, binnen 30-40 minuten)

Hoofdactiviteit
De leerlingen krijgen een power point presentatie over het gebruik van de 
toepassing „Quick Capture“. De leerlingen worden verondersteld hun mobie-
le telefoon bij zich te hebben voor deze activiteit. 

Afwerking
Discussie over verschillende vervoerswijzen en welke vervoerswijzen de 
menselijke gezondheid en de gevolgen voor het milieu ondersteunen.

De leerlingen kunnen 
• hun reizen meten 

met behulp van de 
Quick Capture App

„Quick Capture“ 
Power Point pre-
sentatie (hoe in te 
loggen en te gebrui-
ken).



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 3:
Reisdagboek

Startactiviteit               
X - woord
De leerlingen spelen I-paren. Schrijf de categorie „Plaatsen en vervoer“
De leerlingen schrijven woorden op die verband houden met het thema. 
Zodra ze het woord hebben opgeschreven, moeten ze een leuk feit zeggen 
dat met dat woord te maken heeft.  

Student A: Manchester. Het heeft het rijkste voetbalteam ter wereld. 
Student B: Madrid. Het is de hoofdstad van Spanje. 
Student A: Auto: het meest gebruikte voertuig.
Student B: Trein: Treinen worden aangedreven door een locomotief. 

MANCHESTER
A      A       R
D      R       A
R                I
I                 N
D

Het spel gaat door totdat niemand meer een woord kan toevoegen met de 
beschikbare ruimtes. 

Hoofdactiviteit
Introductie van het reisdagboek en de elementen ervan en bepaling van de 
in te vullen periode. De leerlingen houden gedurende een week een dag-
boek bij van hun dagelijkse verplaatsingen. Na de activiteit vergelijken de 
leerlingen hun resultaten.

Afwerking
Discussie over het milieu en vervuiling. 

De leerlingen kunnen 
• het dagboek vullen 
• zich bewust worden 

van hun prestaties 
en vergelijken met 
anderen.

Reisdagboek - 
werkbladen



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 4: 
Graffiti bord

Startactiviteit
Korte discussie over hoe vaak leerlingen de Quick Capture-toepassing in 
het dagelijks leven gebruiken. Gebruik van reisdagboeken voor het meten 
van de onafhankelijke mobiliteit en actieve verplaatsingen van kinderen - 
voorbeelden en ervaringen. 

Hoofdactiviteit
De leerlingen krijgen een reisdagboekwerkblad en krijgen te zien hoe ze het 
kunnen gebruiken. Door dit werkblad in te vullen kunnen de leerlingen hun 
fietstochten meten en schrijven met behulp van de Quick Capture-toepass-
ing.

Afrondende activiteit
De leraar presenteert het „graffitibord“ of de zogenaamde „schoolmobiliteit-
sagenda“ aan de leerlingen en legt uit dat zij het bord aan het eind van elke 
schoolweek tijdens de pauzes of na de lessen moeten invullen.

De leerlingen kunnen 
• hun fietsreizen me-

ten met behulp van 
de Quick Capture 
Applicatie

• reisdagboeken ge-
bruiken voor het me-
ten van de onafhan-
kelijke mobiliteit en 
het actief reizen van 
kinderen - voorbeel-
den en ervaringen

Een reisdagboek 
werkblad voor stu-
denten.
Graffiti boards, mar-
kers/chalks



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Phase 5
Transportation

Startactiviteit
X - woord

Hoofdactiviteit
Leerlingen kiezen twee bestemmingen. De ene moet heel ver weg zijn, de 
andere dichterbij.

De leerlingen tekenen twee tekeningen: Het ene beeldt een reis naar hun 
verre bestemming uit, het andere een reis naar de dichtstbijzijnde. Hun 
tekeningen moeten realistisch, maar creatief zijn. Het is de bedoeling dat ze 
de praktische kant van reizen begrijpen. Ze zullen bijvoorbeeld niet met de 
auto naar Australië reizen!
Laat het werk van de leerlingen in het lokaal zien.

Afwerking
Bespreek en beschrijf in detail vormen van vervoer, identificeer verschillen-
de moderne vormen van vervoer en beslis welke het beste is voor specifie-
ke situaties...

Leerlingen kiezen twee bestemmingen. De ene moet heel ver weg zijn, de 
andere dichterbij.

De leerlingen tekenen twee tekeningen: Het ene beeldt een reis naar hun 
verre bestemming uit, het andere een reis naar de dichtstbijzijnde. Hun 
tekeningen moeten realistisch, maar creatief zijn. Het is de bedoeling dat ze 
de praktische kant van reizen begrijpen. Ze zullen bijvoorbeeld niet met de 
auto naar Australië reizen!

De leerlingen kunnen 
• in detail vroegere 

vormen van vervoer 
beschrijven

• verschillende mo-
derne vormen van 
vervoer identificeren

• beslissen welk vervo-
er het beste is voor 
specifieke situaties...

Tekenpapier,
Kleurpotloden

Aanvullende hints, media, nuttige links
https://study.com/academy/lesson/train-facts-lesson-for-kids.html
https://study.com/academy/lesson/how-do-airplanes-fly-lesson-for-kids.html


