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1 Inleiding 
Fietsen is een goedkope en duurzame manier van verplaatsen die bijdraagt aan de 
leefbaarheid in steden en aan de gezondheid van mensen. Vooral voor jongeren is 
fietsen een goede manier om voldoende beweging te krijgen. Het is daarnaast ook een 
goedkope en milieuvriendelijke manier van verplaatsen. Jongeren die bewegen, zijn 
niet alleen gezonder, maar ze presteren ook beter op school. Het grootste deel van de 
jongeren haalt echter niet de norm van minimaal een uur per dag matig intensieve 
lichamelijke activiteit. Bovendien zien we dat jongeren minder gaan fietsen naarmate 
ze ouder worden. Uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) blijkt dat het 
fietsgebruik onder jongeren in Nederland snel afneemt vanaf de leeftijd van 16 jaar. 
Terwijl voor 70% van de 15-jarigen de fiets het hoofdvervoermiddel is, neemt dat 
percentage af naar 60% voor 16-jarigen, 34% voor 18-jarigen en 25% voor 20-jarigen 
(Kropman, 2018).  
 
Provincies Limburg, Noord-Brabant en Overijssel vinden het belangrijk om deze 
afname af te remmen en het fietsgebruik onder jongeren te stimuleren. In dit kader zijn 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Universiteit Twente (UT) gevraagd om te 
onderzoeken op welke manier het fietsgebruik in de provincies Limburg, Noord-
Brabant en Overijssel gestimuleerd kan worden. Het doel van het project is om het 
fietsgebruik onder jongeren (12-20 jaar) te bevorderen. Hiervoor is het van belang om 
inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op het fietsgebruik van jongeren in 
de drie provincies.  
 
De doelstellingen van het project zijn als volgt geformuleerd:  
 

1. Het inzichtelijk maken van het verplaatsingsgedrag van jongeren en de factoren 
die daarop van invloed zijn, om zo het fietsgebruik van jongeren in de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en Overijssel te kunnen bevorderen.  

2. Het co-creëren van oplossingsrichtingen voor de bevordering van fietsgebruik 
onder jongeren  

 
In het onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de volgende onderzoeksvraag:  
 
Welke factoren zijn van invloed op het verplaatsingsgedrag en vervoermiddelkeuze 
van jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar en op welke manier kunnen jongeren 
gemotiveerd worden om te (blijven) fietsen? 
 
Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd:  
 

1) Welke verplaatsingen maken jongeren (doel, afstand, vervoermiddel)? 
2) Welke doelgroepen van jongeren zijn te onderscheiden met betrekking tot 

fietsgedrag? 
3) Welke rol spelen persoonskenmerken (leeftijd, geslacht), kenmerken van de 

gebouwde omgeving (reisafstand naar school, heuvels), en sociale netwerken 
(gedrag en mening van ouders, gedrag van vrienden, samen fietsen)? 

4) Welke voordelen zijn er voor scholen en welke rol kunnen en willen zij spelen 
in het bevorderen van fietsgedrag van jongeren? 

5) Welke informatie, beloningen, coaching en spel-elementen kunnen fietsgedrag 
van jongeren bevorderen? 
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Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een combinatie van methoden 
toegepast. Deelvragen 1-3 worden beantwoord aan de hand van literatuuronderzoek 
en een enquête. Om een antwoord te geven op deelvraag 4 worden interviews 
gehouden met directeuren van een aantal scholen. Het antwoord op deelvraag 5 wordt 
achterhaald door middel van workshops met jongeren. In deze workshops worden, 
samen met scholieren, oplossingsrichtingen bepaald.  
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt een kort overzicht 
gegeven van de literatuur over fietsgedrag van jongeren en de factoren die daarop van 
invloed zijn. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de methoden van dit onderzoek. 
In hoofdstuk 4-6 worden achtereenvolgens de resultaten van de enquête, interviews 
en de workshops behandeld. Dit rapport wordt afgesloten met een conclusie en 
praktische aanbevelingen.  
 

 
Figuur 1.1: Fietsende scholieren in Bergen op Zoom (indebuurt Bergen op Zoom, 2018) 
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2 Literatuurstudie 
Nederland staat internationaal bekend als een land waar veel gefietst wordt. Van alle 
verplaatsingen in Nederland wordt ruim een kwart met de fiets gemaakt. Onder 
jongeren is dit aandeel hoger, maar het neemt snel af naarmate men ouder wordt. Het 
is belangrijk om te onderzoeken op welke manier deze afname afgeremd zou kunnen 
worden. Daarom is er onderzoek nodig naar de factoren die van invloed zijn op het 
verplaatsingsgedrag en de vervoermiddelkeuze van jongeren in Nederland. 
 
In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van internationale literatuur, een overzicht gegeven 
van de (mogelijk) relevante factoren. Hierbij wordt uitgegaan van een sociaal 
ecologisch model, gebaseerd op de Theory of Ecology of Human Development 
(Bronfenbrenner, 1979). Deze theorie stelt dat er verschillende lagen van factoren zijn 
die het gedrag van een individu beïnvloeden. In het geval van fietsgedrag van jongeren 
kunnen de volgende lagen onderscheiden worden: de persoon zelf en zijn of haar 
kenmerken, kenmerken van het huishouden, de sociale omgeving, de gebouwde 
omgeving en de natuurlijke omgeving. Deze lagen, en de factoren binnen deze lagen 
worden achtereenvolgens besproken.  
 
Persoonskenmerken 
De eerste groep factoren die van invloed zijn op fietsgedrag van jongeren zijn 
persoonskenmerken. Internationale vergelijkende studies laten zien dat er in landen 
waar relatief veel gefietst wordt, zoals in Nederland, de verschillen in fietsgebruik 
tussen leeftijdsgroepen en tussen jongens en meisjes relatief klein zijn (Harms et al., 
2014). In Nederland is geen verschil te zien tussen jongens en meisjes wat hun 
fietsgedrag betreft, hoewel kleine verschillen voor kunnen komen die samenhangen 
met veiligheidspercepties van ouders (Kemperman en Timmermans, 2014). Wat 
betreft leeftijd zien we dat fietsgebruik onder jongeren in Nederland afneemt naarmate 
de leeftijd toeneemt (Kropman, 2018). Dit hangt ook samen met het type school (of 
opleidingsniveau) en het bezit van een OV-kaart. Leerlingen van MBO en hoger 
onderwijs krijgen een OV-kaart, zodat zij gratis met het openbaar vervoer kunnen 
reizen door de week of in het weekend, en met korting op de andere dagen. De OV-
kaart maakt het reizen met het openbaar vervoer voor jongeren relatief aantrekkelijker 
dan fietsen (Eijk et al., 2015). Ook etniciteit speelt een rol: Nederlandse tieners fietsen 
twee keer zoveel als niet-westerse immigranten (Kropman, 2018). Ten slotte zijn 
persoonlijke voorkeuren en houdingen van tieners relevant voor hun 
verplaatsingsgedrag, zoals bijvoorbeeld aandacht voor veiligheid, status, gezondheid, 
efficiëntie en gemak, milieubewustzijn, of voorkeur voor samen reizen (Eijk et al., 
2015).  
 
Huishoudenskenmerken 
Naast persoonskenmerken spelen huishoudenskenmerken een rol in het fietsgedrag 
van jongeren. De sociaal economische status van het huishouden is van invloed op 
het verplaatsingsgedrag. Huishoudens met hogere inkomens reizen vaak langere 
afstanden en maken daarom meer gebruik van gemotoriseerde vervoermiddelen. Hoe 
meer auto’s aanwezig zijn in het huishouden, hoe minder er gefietst wordt (Eijk et al., 
2015). In grotere huishoudens, met meer kinderen, wordt het moeilijker om de kinderen 
overal met de auto naartoe te brengen. Daarom zien we dat in grotere huishoudens 
meer actieve verplaatsingen gemaakt worden, waaronder met de fiets (Kemperman 
en Timmermans, 2014). Ten slotte wordt het verplaatsingsgedrag van kinderen en 
jongeren beïnvloed door de (veiligheids)percepties van ouders en hun 
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verplaatsingsgedrag. Als ouders positief zijn over fietsen, en dit zelf ook vaker doen, 
is de kans groter dat hun kinderen ook met de fiets naar school gaan (Kropman, 2018). 
Als ouders de route naar school veilig vinden en vertrouwen hebben in de 
fietsvaardigheden van hun kinderen, is de kans ook groter dat zij met de fiets naar 
school gaan (Ghekiere et al., 2017).  
 
Sociale omgeving 
De derde laag uit het sociaal ecologisch model is de sociale omgeving. Ten eerste 
speelt sociale veiligheid een rol. Kinderen en jongeren die in een veilige buurt wonen, 
fietsen vaker (Kemperman en Timmermans, 2014). Een tweede factor uit de sociale 
omgeving is sociale invloed; kinderen fietsen meer als degenen in hun omgeving 
(buurtgenoten, vrienden) dat ook doen (Kropman, 2018). Ten slotte speelt de 
schoolomgeving een rol. Hierbij kan gedacht worden aan aandacht vanuit school voor 
bewegen en aanwezigheid van fietsenstallingen.  
 
Gebouwde omgeving 
Verschillende factoren uit de gebouwde omgeving zijn van invloed op fietsgedrag. De 
gebouwde omgeving heeft betrekking op infrastructuur en verkeersveiligheid, 
stedelijke dichtheid, toegankelijkheid van voorzieningen en openbaar vervoer, afstand 
en aanwezigheid van groen. Buurten met een fietsvriendelijke en –veilige infrastructuur 
(vrij liggende fietspaden, weinig autoverkeer, weinig kruispunten, lage rijsnelheid, 
veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten en kleine woonblokken) hebben een 
positief effect op het fietsgebruik van kinderen en jongeren (Ghekiere et al., 2017; 
Mitra, 2013). Naast infrastructuur is stedelijke dichtheid van invloed op 
vervoermiddelkeuze. Volgens Kemperman en Timmermans (2014) fietsen kinderen 
meer in minder stedelijke gebieden. Een mix van wonen en voorzieningen zorgt voor 
kortere afstanden naar voorzieningen, waardoor ze gemakkelijker per fiets bereikbaar 
zijn. Reisafstand is een heel belangrijke factor in de keuze voor een bepaald 
vervoermiddel (e.g. Kropman, 2018). Hoe groter de afstand naar school, hoe minder 
jongeren geneigd zijn om te fietsen. Een laatste kenmerk van de gebouwde omgeving 
dat invloed heeft op fietsgedrag is de aanwezigheid van groen. De aanwezigheid van 
groengebieden langs de fietsroute hangt positief samen met het gebruik van actieve 
vervoerswijzen.  
 
Natuurlijke omgeving 
De laatste laag in het sociaal ecologisch model betreft de natuurlijke omgeving. 
Factoren uit deze laag kunnen van invloed zijn op fietsgedrag, maar zijn zelf niet te 
beïnvloeden. Het gaat hier bijvoorbeeld om topografie (heuvels) en het weer. Als de 
omgeving vlak is, zijn mensen meer geneigd te fietsen. Hetzelfde geldt voor goed weer 
(Mitra, 2013); als het regent, reist men vaker met de auto of openbaar vervoer.  
 
Conclusie 
Deze literatuurstudie heeft inzicht gegeven in de factoren die van invloed zijn op het 
verplaatsingsgedrag en vervoermiddelkeuze van jongeren in Nederland. Binnen het 
sociaal ecologisch model worden vijf lagen onderscheiden met relevante factoren. 
Deze factoren zijn afgebeeld in Figuur 2.1.  
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Figuur 2.1: Factoren van invloed op fietsgedrag van jongeren 
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3 Methoden 
In dit project worden verschillende methoden gebruikt om inzicht te krijgen in de 
factoren die van invloed zijn op het verplaatsingsgedrag en vervoermiddelkeuze van 
jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar en op welke manier jongeren gemotiveerd 
kunnen worden om te (blijven) fietsen. De drie methoden: enquête, workshops en 
interviews worden hieronder achtereenvolgens toegelicht.  
 
Enquête  
Aan de hand van het literatuuronderzoek is een enquête opgesteld die gebruikt wordt 
om informatie te verzamelen over het fietsgedrag van jongeren en hun redenen 
daarvoor. Daarnaast wordt informatie verzameld over de factoren die volgens de 
literatuurstudie van invloed (kunnen) zijn op fietsgedrag van jongeren. De volledige 
enquête is te vinden in bijlage 1. De enquête is via verschillende MBO’s en scholen 
voor middelbaar onderwijs verspreid onder hun leerlingen in de periode april-oktober 
2018. Het beoogde aantal respondenten voor de enquête was 900. In totaal hebben 
890 respondenten de enquête ingevuld. De resultaten van de vragen enquête lijst 
worden besproken in hoofdstuk 4.  
 
Interviews 
Vervolgens zijn er interviews gehouden met directeuren van een aantal MBO en 
VMBO/ HAVO/VWO scholen om te achterhalen hoe zij hun rol zien in het stimuleren 
van fietsgebruik van hun leerlingen. Tijdens deze interviews zijn de volgende vragen 
gesteld: 

- Welke vervoersmiddelen worden zoal gebruikt door leerlingen?  
- Hoeveel aandacht is er voor gezondheid en bewegen op school? Hoe wordt 

dat geuit?  
- Wat is uw beoordeling van de fietsenstalling (kwaliteit/capaciteit)? Wat is uw 

beoordeling van de verkeersveiligheid rondom school? 
- Ziet de school de voordelen of het nut van fietsen in?  
- Wordt fietsen naar school gestimuleerd? Hoe? Waarom wel of niet? Hoe ziet 

de school zijn rol in het stimuleren van fietsgebruik? Zijn er vanuit de school 
ideeën over hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om op de fiets naar 
school te komen? 

De resultaten van de interviews worden beschreven in hoofdstuk 5.  
 
Workshops 
Ten slotte zijn er workshops gehouden met scholieren. De workshops hadden ten 
eerste als doel om te achterhalen wat de achterliggende motivaties en redenen van 
jongeren zijn om wel of niet te fietsen en welke informatie, beloningen en game-
elementen fietsgedrag van jongeren kunnen bevorderen. Ten tweede zijn de 
workshops gehouden om samen met de jongeren oplossingsrichtingen te bedenken 
om fietsen te stimuleren. De workshops bestonden uit de volgende onderdelen:  

- Quiz over de resultaten van de enquête, om het ijs te breken 
- Verkennen van voorkeuren: redenen om wel of niet te fietsen 
- Ideeën genereren dmv trefbal: wie afgegooid wordt schrijft een idee op om 

fietsen te stimuleren 
- Bespreken en uitwerken van de ideeën  

De volledige opzet van de workshops is te zien in bijlage 2. De resultaten worden 
besproken in hoofdstuk 6.  
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4 Resultaten enquête 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken. Eerst wordt ingegaan 
op de samenstelling van de steekproef. Vervolgens worden de kenmerken van het 
fietsgedrag van jongeren beschreven, gevolgd door statistische analyses. Eerst 
worden de afzonderlijke verbanden geanalyseerd tussen fietsgebruik en 
persoonskenmerken, huishoudenskenmerken, sociale omgeving, gebouwde 
omgeving en natuurlijke omgeving. Dit wordt ook wel een bivariate analyse genoemd. 
Ten slotte analyseren we welke van deze factoren de grootste invloed heeft op 
fietsgebruik door alle factoren tezamen te analyseren. Dit wordt ook een multivariate 
logistische regressieanalyse genoemd.  
 
 
4.1 Beschrijving van de steekproef 
 
Steekproef 
In totaal hebben 890 leerlingen van 15 scholen de vragenlijst ingevuld. In tabel 4.1 is 
het aantal respondenten te zien per school. De meeste leerlingen (ruim 90%) zitten op 
het voorgezet onderwijs, de overige leerlingen op het MBO. Verder zitten zo’n 50% 
van de leerlingen op onderwijsinstellingen in de Provincie Overijssel, zo’n 42% de 
provincie Noord-Brabant en 9% in de Provincie Limburg. 
 
Tabel 4.1: Aantal respondenten per school 
Provincie School Type Aantal  
Limburg Citaverde Heerlen MBO 52 
 Citaverde Maastricht MBO 19 
 Gilde opleidingen MBO 1 
 ROC Arcus College MBO 1 
 Praktijkonderwijs Roermond VO 7 
Noord-Brabant Roncalli Bergen op Zoom VO 120 
 Pius X College Bladel VO 79 
 Sondervick Veldhoven VO 32 
 Novalis College Eindhoven VO 73 
 Walewyc-mavo Waalwijk VO 62 
 Van Maerlantlyceum Eindhoven VO 4 
 ROC Tilburg MBO 6 
Overijssel Bonhoeffer College Enschede VO 56 
 Montessori College Twente VO 269 
 Bataafs Lyceum Hengelo VO 108 

 
Meer meisjes dan jongens hebben de vragenlijst ingevuld: 66% van de steekproef zijn 
meisjes en 34% jongens. De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 10 en 22 
jaar. De verstedelijkingsgraad van de woonomgeving van de leerlingen varieert van 
zeer sterk tot heel weinig verstedelijkt. 
 
 
Fietsgedrag van jongeren 
Uit de resultaten van de enquête blijkt leerlingen op de onderzochte scholen veel 
fietsen. Zo’n 80% van de leerlingen fietst dagelijks, 15% fietst een of meerdere keren 
per week, en 5% fietst nooit of slechts enkele keren per jaar.  
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Figuur 4.1 laat zien hoeveel minuten de respondenten gemiddeld per week fietsen 
voor verschillende doeleinden. Zoals te zien is, is school met ruim 140 minuten per 
week, het belangrijkste doel voor fietsverplaatsingen, gevolgd door sporten en sociale 
activiteiten.  
 

 
Figuur 4.1: Aantal minuten gefietst per week per verplaatsingsmotief 
 
In figuur 4.2 zijn de redenen om niet te fietsen weergegeven. Slecht weer is voor 47% 
van de leerlingen een reden om (soms) niet te fietsen. Fietsen in het donker of in 
afgelegen gebied is voor 31% een reden om niet te fietsen, lange afstanden voor 27% 
en de mogelijkheid om op school te worden afgezet voor 25%. Ongeveer een derde 
van de leerlingen geeft aan dat er geen redenen zijn om niet te fietsen: zij fietsen altijd.  
 

 
Figuur 4.2: Redenen om niet te fietsen 
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4.2 Statistische analyse van afzonderlijke factoren (bivariate analyse) 
 
Tabel 4.2 presenteert een samenvatting van statistische analyses naar de verklarende 
factoren voor het dagelijks gebruik van de fiets. We kijken naar de verklaring voor 
dagelijks fietsen (80% van de leerlingen) versus niet dagelijks fietsen (20% van de 
kinderen). Deze (dichotome) indeling is nodig om statistisch zinvolle analyses uit te 
kunnen voeren. De frequenties van fietsen ‘een aantal keer per jaar’ (2% van de 
leerlingen), ‘maandelijks’ (1% van de leerlingen), ‘wekelijks’ (3% van de leerlingen) en 
‘2-5 keer per week’ (12% van de leerlingen) zijn samengevoegd tot één categorie.  
 
In de analyse van verklarende factoren (onafhankelijke variabelen) is gekeken naar 
persoonskenmerken, huishoudkenmerken, sociale omgeving, gebouwde omgeving en 
natuurlijke omgeving. Het doel van deze analyse is om te bepalen of er een statistische 
associatie tussen deze variabelen bestaat. Associaties met een mate van 
belangrijkheid tenminste lager of gelijk aan 0,05 (p≤0,05) geven aan dat er een 
statistisch significant verband is. De sterkte van de correlatie wordt aangegeven met 
het aantal sterren – geen sterk betekent niet statistisch significant, 1 ster betekent 
significant (p≤0,05), 3 sterren betekent zeer sterk significant (p≤0,001).  
 
 
Tabel 4.2: Analyse van verklarende factoren voor dagelijks fietsen (wel/niet) 

Factor Variabelen X2 (of t) Sig. (p) 
Persoonskenmerken Leeftijd t = 10,333 *** 
  Geslacht 3,479   
  Opleidingsniveau 213,553 *** 
  Bezit OV-studentenkaart 230,904 *** 
  Lichamelijke beperking  18,519 *** 
  Etniciteit leerling 7,209 * 
↳ Stellingen Fietsen is leuk 18,121 ** 
  Fietsen is goed voor je gezondheid 16,038 ** 
  Fietsen is tijdrovend 0,992   
  Fietsen is uitputtend 13,303 * 
  Fietsen is milieuvriendelijk 1,806   
  Ik verkies fietsen boven andere vervoersmiddelen 27,585 *** 
  Ik ben bang om overdag alleen te fietsen 20,254 *** 
  Ik ben bang om ’s avonds/’s nachts alleen te fietsen 2,271   
  Ik fiets liever samen met anderen dan alleen 14,159 * 
  Tijdens het fietsen gebruik ik mijn telefoon veel 1,245   
  De voordelen wegen op tegen de nadelen 3,598   
  Ik zou niets willen veranderen 8,223   
↳ Reisgenoot Alleen 9,061 ** 
  Met vrienden 34,479 *** 
  Met broers of zussen 0,582   
  Met ouders/verzorgers  32,658 *** 
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Factor Variabelen X2 (of t) Sig. (p) 
Huishoudkenmerken Etniciteit ouders 1,606  
    
  Grootte van het huishouden 42,059 *** 
  Aantal auto's 9,504 * 
  Ouder 1: Fietsgebruik 40,183 *** 
  Ouder 1: Autogebruik 5,576   
  Ouder 2: Fietsgebruik 45,668 *** 
  Ouder 2: Autogebruik 5,859   
  Ouder 1: Werkstatus 0,030   
  Ouder 2: Werkstatus 1,895   
  Huishoudinkomen  6,999   
↳ Stellingen Mijn ouders moedigen me aan om te fietsen 53,845 *** 
Sociale omgeving WOZ t = -3,433 *** 
  Ratio van immigranten versus alle inwoners t = 0,900   

  
Ratio van niet-westerse immigranten vs alle 
inwoners t = -3,065 ** 

  Aantal vrienden die naar school fietsen 214,616 *** 
  Aantal uren gymles 149,007 *** 
↳ Stellingen Er zijn genoeg fietsfaciliteiten op mijn school 7,512   
  De fietsfaciliteiten op mijn school zijn overdekt 18,791 *** 

  
De fietsfaciliteiten op mijn school zijn veilig en goed 
bereikbaar 5,685   

  Ik ben zeer tevreden met mijn schoolverkeer 30,685 *** 
  Mijn rit naar school maakt mijn leven makkelijker 7,054   
  Mijn rit naar school maakt dat ik me goed voel  4,278   
  Mijn school moedigt me aan om te fietsen  10,505 * 
  Ik voel me veilig (sociale veiligheid) 49,089 *** 

  
Het is niet mogelijk om samen met vrienden te 
fietsen  18,339 *** 

  Het is niet mogelijk om op school te worden afgezet  4,412 * 
Gebouwde omgeving Afstand van thuis naar school t = 5,939 *** 
  Verstedelijkingsniveau  11,497 * 
↳ Stellingen Ik fiets niet vanwege lange afstanden 48,979 *** 
  De weg naar school bevat veel obstakels 26,600 *** 
  Infrastructuur is fietsvriendelijk 35,790 *** 
  De weg naar school is veilig (verkeersveiligheid) 31,249 *** 
  Ik ben me volledig bewust van mijn omgeving 9,526 * 
  Er is veel verkeer op weg naar school 10,320 * 
Natuurlijke  omgeving De route naar school is aantrekkelijk  11,497 * 
  Ik fiets in het donker/afgelegen gebied niet 0,168   
  Als het weer slecht is, fiets ik niet 3,956 * 

*p≤0,05; **p≤0,005; ***p≤0,001  
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In de volgende paragrafen presenteren we alleen de resultaten van de statistisch 
significante associaties.  
 
Invloed van persoonskenmerken 
 
Leeftijd 
Figuur 4.3 laat de gemiddelde leeftijd zien van leerlingen die dagelijks en niet dagelijks 
naar school fietsen. Leerlingen die niet altijd fietsen zijn gemiddeld 16 jaar oud terwijl 
die dagelijks fietsen zijn gemiddeld 14 jaar oud. Oudere leerlingen fietsen dus minder 
vaak dan jongere kinderen. 
 

 
Figuur 4.3: Relatie gemiddelde leeftijd en dagelijks naar school fietsen; t(884) = 10,333, 
p=0,000 
 
Opleidingsniveau 
In figuur 4.4 is de relatie weergegeven tussen het opleidingsniveau van leerlingen en 
het dagelijks en niet dagelijks naar school fietsen. Leerlingen van MBO scholen fietsen 
significant minder vaak dagelijks naar school, en leerlingen van de andere type 
scholen fietsen vaker dagelijks naar school. 
 

 
Figuur 4.4: Relatie tussen opleidingsniveau en dagelijks naar school fietsen; X2(3) = 213.553, 
p=0.000 
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Bezit OV-kaart 
Figuur 4.5 laat duidelijk het effect zien van het bezit van de studenten OV-kaart op 
fietsgedrag. Leerlingen zonder een studenten OV-kaart fietsen veel vaker dagelijks 
naar school (63%) en leerlingen met een studenten-OV kaart veel minder. Dit effect is 
in de literatuur ook gevonden (zie hoofdstuk 2). 

 
Figuur 4.5: Relatie tussen bezit OV-studentenkaart en dagelijks naar school fietsen; X2(2) = 
230,904; p=0,000 
 
Alleen of samen fietsen 
Figuur 4.6 laat zien dat leerlingen die dagelijks fietsen, vaak samen met andere 
leerlingen samen fietsen (X2(1) = 37,479; p=0,000). Leerlingen die niet dagelijks 
fietsen reizen vaker alleen naar school (X2(1) = 9,061; p=0,003). Er zijn weinig kinderen 
die samen reizen met broers of zussen, en dit geen effect of frequentie van fietsgebruik 
(X2(1) = 0,582; p=0,446). Leerlingen die met ouders/verzorgers samen reizen fietsen 
amper dagelijks naar school (X2(1) = 32.658, p=0.000). 
 

 
Figuur 4.6: Relatie tussen fietsen met vrienden en dagelijks naar school fietsen 
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Voorkeur vervoerswijze 
Figuur 4.7 laat zien dat leerling die dagelijks fietsen, de fiets vaker ook als hun favoriete 
vervoersmiddel beschouwen. Relevant is ook te vermelden is ook dat bijna 30% van 
de leerlingen die dagelijks fietsen liever een ander vervoersmiddel zou willen 
gebruiken. 

 
Figuur 4.7: Relatie tussen keuze voor fiets (boven andere vervoerwijzen) en dagelijks naar 
school fietsen (X2(4) = 27.585, p=0.000) 
 
Invloed van huishoudenskenmerken 
 
Huishoudgrootte 
Figuur 4.8 laat zien dat de omvang van het huishouden samenhangt met fietsgebruik. 
Leerlingen fietsen vaker dagelijks als ze uit een huishouden met 5 of meer personen 
komen. Kinderen uit kleinere huishoudens fietsen minder vaak dagelijks naar school. 
In grotere huishoudens, met meer kinderen, wordt het moeilijker om de kinderen overal 
met de auto naartoe te brengen. In andere studies zijn dezelfde effecten gevonden 
(zie hoofdstuk 2).  
 

 
Figuur 4.8: Relatie tussen huishoudgrootte en dagelijks naar school fietsen; X2(5) = 42.059, 
p=0.000 
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Fietsgebruik ouders 
In de vragenlijst is aan leerlingen ook gevraagd een inschatting te maken van het 
fietsgebruik van beide ouders. Figuur 4.9 laat zien dat dagelijks fietsgebruik van de 
leerlingen samenhangt met de mate van fietsgebruik van de (een of beide) ouders. Dit 
effect is in de literatuur ook gevonden.  
 

 
 

 
Figuur 4.9: Relatie tussen fietsgebruik ouders en dagelijks naar school fietsen; Ouder 1: X2(5) 
= 40,183; p=0,000 & Ouder 2: X2(5) = 45,668; p=0,000 
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Aanmoediging fietsgebruik door ouders 
In figuur 4.10 is het zeer duidelijk te zien dat dagelijks fietsgebruik naar school 
significant samenhangt met de mate waarin ouders hun kinderen aanmoedigen om 
te fietsen. 

 
Figuur 4.10: Relatie tussen aanmoediging door ouders en dagelijks naar school fietsen; X2(4) 
= 53,845; p=0,000 
 
Invloed van sociale omgeving 
 
Fietsgedrag van vrienden 
Leerlingen die veel vrienden hebben die naar school fietsen (80-100%), fietsen zelf 
vaak dagelijks naar school. Leerlingen met heel weinig vrienden (aantal vrienden 0% 
- 20%) die naar school fietsen, fietsen minder vaak dagelijks naar school (figuur 4.11). 
 

 
Figuur 4.11: Relatie tussen percentage vrienden die naar school fietsen en dagelijks naar 
school fietsen; X2(4) = 214,616; p=0,000 
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Woningprijs 
Als indicatie voor de relatie tussen inkomens van ouders en fietsgebruik is een analyse 
gemaakt van de gemiddelde WOZ waarde van de woonomgeving per viercijferige 
postcode op basis van CBS data. Figuur 4.12 laat zien dat leerlingen die dagelijks 
fietsen een grotere kans hebben om te wonen in postcodegebieden met een iets 
hogere WOZ waarde.  
 

 
Figuur 4.12: Relatie tussen gemiddelde WOZ waarde en dagelijks naar school fietsen; t(845) 
= -3.433, p=0.001 
 
 
Sociale verkeersveiligheid 
In figuur 4.13 is te zien dat sociale veiligheid fietsgedrag beïnvloedt. De meeste 
leerlingen voelen zich in principe veilig op straat, maar figuur 4.13 laat zien dat 
leerlingen die zich minder veilig voelen, een kleinere kans hebben om dagelijks naar 
school te fietsen. 
 

 
Figuur 4.13: Relatie tussen sociale veiligheid en dagelijks naar school fietsen; X2(4) = 49,089; 
p=0,000 
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Tevredenheid schoolverkeer 
Leerlingen die tevreden zijn met hun schoolverkeer maken een grotere kans om 
dagelijks naar school te fietsen (Figuur 4.14).  

 
Figuur 4.14: Relatie tussen tevredenheid met schoolverkeer en dagelijks naar school fietsen; 
X2(4) = 30,685; p=0,000 
 
Invloed van gebouwde omgeving 
 
Fietsafstanden 
In figuur 4.15 is de gemiddelde fietsafstand (van thuis naar school) van leerlingen 
uitgezet tegen wel/niet dagelijks naar schoolfietsen die naar school. Leerlingen die niet 
altijd fietsen wonen (gemiddeld) substantieel verder weg van school (gemiddeld 11 
kilometer) dan leerlingen die wel dagelijks fietsen (gemiddeld 5 kilometer).  
 

 
Figuur 4.15: Relatie tussen gemiddelde fietsafstand en dagelijks naar school fietsen; t(859) = 
5,939; p=0,000 
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De afstand naar school is ook een belangrijke reden om wel of niet dagelijks naar 
school te fietsen (figuur 4.16). Leerlingen die aangeven de afstand lang te vinden, 
hebben een kleinere kans om dagelijks naar school te fietsen.  
 

 
Figuur 4.16: Relatie tussen perceptie van lange afstanden en dagelijks naar school fietsen; 
X2(1) = 4,.979; p=0.000 
 
De verstedelijkingsgraad hangt ook significant samen met de kans dat leerlingen 
dagelijks naar school fietsen(zie figuur 4.17). Jongeren in landelijke gebieden fietsen 
minder vaak dagelijks naar school. 
 

 
Figuur 4.17: Verstedelijkingsgraad en dagelijks fietsen naar school; X2(4) = 20,634; p=0,000 
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Fietsvriendelijke infrastructuur 
Figuur 4.18 laat zien dat leerlingen die (fiets)infrastructuur als vriendelijk ervaren, een 
grotere kans hebben om dagelijks te fietsen.  
 

 
Figuur 4.18: Relatie tussen perceptie van fietsvriendelijkheid infrastructuur en dagelijks naar 
school fietsen; X2(4) = 35,790; p=0,000 
 
Verkeersveiligheid 
Figuur 4.19 laat zien dat leerlingen die de weg naar school veilig ervaren, vaker 
dagelijks naar school fietsen.  

 
Figuur 4.19: Relatie tussen perceptie van verkeersveiligheid en dagelijks naar school fietsen; 
X2(4) = 35,790; p=0,000 
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Invloed van natuurlijke omgeving 
In de vragenlijst zijn drie vragen voor de invloed van de natuurlijk omgeving gesteld: 
de mate van aantrekkelijkheid van de fietsroute, fietsen in het donker/afgelegen gebied 
en weersomstandigheden als reden om niet te fietsen. Alleen weersomstandigheden 
zijn (zwak) significant gerelateerd aan de kans om dagelijks naar school te fietsen 
(X2(1) = 3,956; p=0,047) 
 
 
4.3 Meervoudige logistische regressie 
 
De in de vorige paragraaf beschreven verklarende variabelen voor fietsgebruik kunnen 
onderling samenhangen, zoals bezit van studenten OV-kaart en type opleiding 
(voortgezet onderwijs of MBO).  
 
De samenhang van verklarende factoren kan worden geanalyseerd door een 
meervoudige logistische regressie uit te voeren. Alle variabelen in tabel 4.2 zijn 
meegenomen in de analyse. Wederom maken we gebruik van een uitkomstvariabele 
op dichotome schaal:  “0” (niet altijd fietsen) of “1” (altijd fietsen). Dit komt omdat maar 
een beperkt deel van de leerlingen (20%) niet dagelijks fietst en een nadere uitsplitsing 
naar fietsfrequentie geen statistische analyses mogelijk maakt.  
 
In de analyse is de zogenoemde Forward Selection (Likelihood Ratio) methode 
gebruikt om de significantie van onafhankelijke variabelen te selecteren. Deze 
methode gebruikt een stapsgewijze selectiemethode waarbij steeds variabelen 
worden toegevoegd aan het model. Het model stopt met het toevoegen van variabelen 
wanneer een additionele variabele geen extra verklaringskracht oplevert.  
 
Tabel 4.3 toont de resultaten van de stapsgewijze logistische regressie model. De 
interpretatie van de modellen is eenvoudig: bijvoorbeeld de afstand van huis naar 
school (zie model 6) laat een afname in de odds ratio zien wanneer de afstand met 
één eenheid (d.w.z, 1 km) toeneemt. Met andere woorden, toenemende afstand wordt 
geassocieerd met een verminderde kans om dagelijks naar school te fietsen.  
 
Het is mogelijk te zien hoe de toevoeging van elke variabele het model beïnvloedt. De 
odds ratio's (de verhouding tussen de kans dat een gebeurtenis voorvalt en de kans 
dat ze niet voorvalt) voor de variabelen worden door de SPSS software bepaald voor 
zes verschillende modellen. De verklaringskracht van de modellen neem toe door 
meer variabelen op te nemen. Model 1 met alleen de variabele bezit van studenten 
OV-kaart verklaart al zo’n 30% van de kans op dagelijks fietsgebruik. Het uiteindelijke 
model verklaart 44% (Nagelkerke R2) van de kans op dagelijks fietsgebruik.  
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Tabel 4.3: Resultaten van de logistische regressie 

Logistische regressie 

  Odds ratio 
Onafhankelijke variabele Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 
Bezit OV-kaart         0,540*   
 Reguliere OV-kaart 0,558* 0,589* 0,576* 0,577*  0,575* 

 
Studenten OV-kaart 
(week) 0,029*** 0,96*** 0,93*** 0,101*** 0,105*** 0,119*** 

 Ik heb geen OV-kaart referentie 
% vrienden die naar 
school fietsen             
 0-20% referentie 
 20-40%   1,633 1,646 1,345 1,256 1,160 
 40-60%   1,553 1,570 1,522 1,281 1,243 
 60-80%   2,056 2,079 1,889 1,705 1,654 
 80-100%   6,997*** 8,060*** 7,311*** 6,065*** 5,615*** 
Reis je met ouders naar 
school?             
 Ja     0,157*** 0,177*** 0,175*** 0,181*** 
 Nee referentie 
Reis je met vrienden naar 
school?             
 Ja       2,248*** 2,180*** 2,287*** 
 Nee referentie 
Mijn ouders moedigen me 
aan om te fietsen             
 Zeer oneens         0,337 0,329 
 Oneens         0,379* 0,342* 
 Neutral         0,444* 0,408* 
 Eens         ,0833 0,768 
 Zeer eens referentie 
Afstand van huis naar 
school           0,982* 
  Chi-square 163,827 199,665 227,372 239,019 249,711 254,017 
  Cox & Snell R2 0,174 0,207 0,233 0,243 0,252 0,256 
  Nagelkerke R2 0,296 0,353 0,396 0,413 0,429 0,436 
  *p≤0,05; **p≤0,005; ***p≤0,001            
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Tabel 4.3 laat zien dat zijn zes variabelen de kans op dagelijks naar school fietsen 
blijken te verklaren:  
 

1. Leerlingen met een studenten OV-kaart (vooral MBO leerlingen met een 
studenten-OV week abonnement) hebben een kleinere kans om dagelijks naar 
school te fietsen.  

2. Leerlingen waarvan het grootste deel van de vrienden (80 - 100%) naar school 
fietst, hebben in vergelijking met leerlingen van wie weinig vrienden naar school 
fietsen (0 - 20%) een bijna 6 keer grotere kans om dagelijks naar school te 
fietsen.  

3. De kans op dagelijks fietsen is kleiner als leerlingen met hun ouders naar school 
reizen  

4. De kans op dagelijks fietsgebruik is groter bij leerlingen die met vrienden samen 
naar school reizen 

5. Leerlingen die vinden dat hun ouders ze niet (voldoende) aanmoedigen om te 
fietsen hebben een kleinere kans om dagelijks te fietsen.  

6. Een kortere fietsafstand levert een grotere kans op dat leerlingen dagelijks naar 
school te fietsen. 
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5 Resultaten interviews 
Naast inzichten in het fietsgedrag van leerlingen, is ook de houding van scholen ten 
opzichte van beweging belangrijk. Om meer inzicht te krijgen in de positie van scholen 
omtrent beweging en in het bijzonder fietsen, zijn directeuren, docenten en 
verkeerscoördinatoren van acht scholen benaderd voor een interview. Bij vier 
verschillende scholen zijn workshops gehouden. Tijdens het bezoek aan de scholen 
voor de workshops zijn ook de interviews afgenomen. Daarnaast zijn er nog vier 
telefonische interviews gehouden met scholen.  
 
Zoals ook blijkt uit de resultaten van de enquête, gaan de meeste leerlingen van de 
middelbare scholen met de fiets naar school. Enkelen worden gebracht door hun 
ouders of gaan met openbaar vervoer. Een klein aantal gaat met de scooter. In het 
gebruik van vervoersmiddelen om naar school te komen is een duidelijk verschil te 
zien tussen middelbare scholen en vervolgonderwijs (MBO). Op de MBO scholen komt 
een groter aandeel met het openbaar vervoer of op de scooter. Dit is te verklaren door 
het bereik van beide partijen: op middelbare scholen zitten veelal leerlingen uit de regio 
die op fietsafstand van de school wonen, terwijl leerlingen op het vervolgonderwijs ook 
in andere steden of provincies woonachtig zijn en daardoor eerder gebruik zullen 
maken van gemotoriseerde vervoersmiddelen.  
 
Alle scholen gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de leerlingen voldoende 
bewegen. Ze zijn zich ervan bewust dat gezonde leerlingen zich prettiger voelen, beter 
leren en minder vaak afwezig zijn. Op alle scholen zijn er gymlessen. Daarnaast 
worden op sommige scholen extra sportactiviteiten georganiseerd, zijn er activiteiten 
in de pauzes en sportvoorzieningen in de vorm van trapveldjes of tafeltennistafels. Ook 
wordt er voorlichting of les gegeven over gezonde voeding, en heeft één school de 
snoepautomaat laten weghalen.  

Alle scholen erkennen dat fietsen kan bijdragen aan beweging, en geven aan dat er 
voldoende fietsenstallingen aanwezig zijn. Het merendeel van de scholen hanteert 
echter geen actief beleid omtrent het stimuleren van fietsgedrag onder de leerlingen.  
“We motiveren het wel als het ter sprake komt, maar we zijn daar niet actief mee bezig”. 
 
 “Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om naar school te komen. Een specifieke manier 
wordt niet extra gestimuleerd. De school vindt het wel belangrijk om meer beweging te 
stimuleren, maar dit is niet specifiek gericht op fietsen. Leerlingen weten het wel [dat 
fietsen gezond is] maar maken andere keuzes”. 

Een enkele maatregel die wel wordt getroffen is de samenstelling van klassen op basis 
van woonplaats en (fiets)routes naar school: leerlingen uit dezelfde regio’s zullen 
eerder bij elkaar worden geplaats zodat ze eventueel samen zouden kunnen reizen. 
Een andere school geeft aan dat sommige mentoren wel met leerlingen en in 
oudergesprekken bespreken dat zelf met de fiets komen goed is voor de gezondheid 
en zelfstandigheid van leerlingen.  
 
Enkele scholen gaven aan zich actief bezig te houden met beweging en fietsen. Zo 
voert het Bataafs Lyceum, Hengelo in samenwerking met de ANWB fietscontroles uit 
in het eerste jaar in het kader van veiligheid en worden leerlingen op het ROC Tilburg 
middels een beweegprogramma (Vitaal Burgerschap) bewust gemaakt van vitaliteit en 
de keuzes die daarin kunnen worden gemaakt. Hier wordt bijvoorbeeld aandacht 
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besteed aan het nemen van de trap in plaats van de lift en het gebruiken van een fiets 
in plaats van een scooter, auto of het openbaar vervoer.  
 
Kijkend naar het stimuleren van fietsgedrag door scholen kunnen verbeteringen 
worden behaald op verschillende punten. Enerzijds kunnen scholen duidelijker en 
completer zijn in de voorlichting over vitaliteit en beweging, waarmee ze leerlingen via 
een theoretische manier meer bewust maken van deze zaken. Daarnaast kan ook op 
een actieve manier worden gekeken naar het stimuleren van fietsgedrag door 
bijvoorbeeld excursies in de buurt te organiseren in combinatie met vakken, waar 
leerlingen op de fiets heen gaan vanuit de school.  
 
Andere fiets stimuleringsmaatregelen blijken uit de workshops die zijn opgezet in 
samenwerking met leerlingen die worden besproken in het volgende hoofdstuk.  
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6 Resultaten workshops 
In totaal zijn er tien workshops gehouden op vier verschillende scholen. Er zijn zeven 
workshops gehouden bij het ROC Tilburg; 2 voor studenten van de opleiding 
Onderwijsassistent en 2 voor studenten van de opleiding pedagogisch medewerker en 
3 voor studenten van de opleiding sociaal werker (MBO). Er deden tussen de 20 en 
25 studenten mee aan iedere workshop. Daarnaast is een workshop gehouden bij 
Citaverde Maastricht. Hier deden 12 eerste- en tweedejaars leerlingen van de 
opleiding Voeding & Voorlichting (MBO) mee. Bij Bonhoeffer College VlierstraatPro 
deden 11 leerlingen van klas 1 VMBO mee aan de workshop. De leerlingen volgen het 
vmbo met een indicatie voor praktijkonderwijs. Ten slotte deden 12 leerlingen van 
Bataafs Lyceum Hengelo mee aan de workshop. Zij waren leerlingen uit klas 
2 atheneum/gymnasium.  
 
Quiz 
Het eerste onderdeel van de workshops bestond uit quizvragen over 
verplaatsingsgedrag van leeftijdsgenoten. Het doel van de quiz was vooral om het ijs 
te breken en om het onderwerp te introduceren en niet om de kennis van de leerlingen 
te testen. Bij alle workshops verliep de quiz prima. Het viel op dat over het algemeen 
de vragen niet heel goed werden beantwoord. De keuze voor de antwoorden leek meer 
gebaseerd op hun eigen mening en minder op wat ze verwachten wat anderen denken.  
 
Verkennen van voorkeuren 
Het tweede onderdeel van de workshops was het bespreken van redenen om wel of 
niet te fietsen. Deze zijn samengevat te zien in tabel 6.1 en worden vervolgens kort 
besproken.  
 
Tabel 6.1: Redenen om wel te fietsen 

Reden om wel te fietsen Vaker genoemd? 
Fietsen is gezond 10 
Fietsen is sportief/goed voor conditie/goed voor spieren 5 
Dan krijg je beweging 2 
  
Goed voor het milieu 9 
  
Fietsen is verfrissend/fijn/lekker 5 
Fietsen is ontspannend; je kunt je hoofd leegmaken op de fiets, je energie 
kwijt 

3 

  
Je kan samen fietsen / het is gezellig 5 
Ik vind het soms wel leuk om te fietsen 2 
Ik woon dichtbij school 4 
Ik wil niet (naar de bushalte) lopen  3 
  
Het is gratis/goedkoper dan met de auto of OV 3 
Als je fietst ben je niet afhankelijk van het OV 3 
Soms ben je op de fiets sneller dan met OV 4 
Ik fiets als ik de bus mis  
Ik heb geen alternatieven dus ik fiets 4 
  
Ik moet van mijn ouders fietsen 2 
  
Als fietser heb je veel voorrang 1 
Je leert de verkeersregels 1 
Op de fiets kan ik naar de natuur kijken 1 
Ik fiets als het weer goed is 1 
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Redenen om wel te fietsen 
Dat fietsen gezond is, daar zijn alle studenten het over eens. Dit wordt in iedere 
workshop genoemd. Hiermee samenhangend wordt ook vaak genoemd dat fietsen 
goed is voor je beweging en conditie. Verder wordt vaak genoemd dat fietsen goed is 
voor het milieu. Ook worden frisse lucht, fijn wakker worden, ontspannend, en je hoofd 
leegmaken genoemd, die eigenlijk allemaal met elkaar samenhangen. Daarnaast 
wordt de flexibiliteit van het fietsgebruik benadrukt en het voordeel dat je soms sneller 
op je bestemming bent dan de bus als je de fiets pakt. Verder zijn redenen als ik heb 
geen gratis OV, ik fiets als ik de bus pak, en ik heb geen rijbewijs een indicatie dat men 
de fiets pakt wanneer er geen betere alternatieven zijn.  
 
Redenen om niet te fietsen 
De grote afstand tot school wordt bij iedere workshop genoemd als reden om niet te 
fietsen. Ver moeten fietsen en niet willen fietsen i.v.m. weersomstandigheden wordt 
door iedere groep genoemd. Verder is het aspect van te lui zijn om te fietsen, en 
daaraan gerelateerd niet vroeg willen opstaan, toch ook wel doorslaggevend bij 
sommige leerlingen. Ook alternatieven zoals gratis OV, een auto of een scooter zijn 
vaak een reden om niet te fietsen. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de genoemde 
redenen om niet te fietsen.  
 
Tabel 6.2: Redenen om niet te fietsen 

Reden om niet te fietsen Vaker genoemd? 
Het is te ver / te lang fietsen 11 
  
Ik wil niet fietsen als het regent/ slecht weer is 10 
In de winter is het glad 1 
Het is donker in de winter, dan wil ik niet fietsen 1 
  
Fietsen is vermoeiend 6 
Ik ben te lui/heb geen zin om te fietsen 5 
Fietsen is saai, niet gezellig. Ik word chagrijnig van fietsen 4 
  
Fietsen is onveilig 3 
Ik wil niet alleen fietsen 1 
  
Fiets is kapot/risico dat fiets kapot gaat 3 
Mijn fiets is gestolen 1 
  
Met de fiets moet ik te vroeg opstaan 3 
Als ik ’s ochtends in tijdnood ben fiets ik niet 1 
Ik ben vaak laat uit van school, dan wil ik niet meer fietsen 1 
  
Iemand die lichamelijk beperkt is kan niet fietsen 1 
  
Ik sport al genoeg, dus voor extra beweging hoef ik niet te fietsen 1 
  
Ik heb gratis OV 6 
Ik heb een scooter/auto 3 
De bus is makkelijker/ sneller 2 
De bus is comfortabel 1 
Ik kan lekker wakker worden in de bus 1 
Ik kan naar school gebracht worden 1 
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Ideeën om leerlingen te stimuleren om meer te fietsen 
Het derde onderdeel van de workshops was trefbal in tweetallen, waarbij het duo dat 
geraakt werd, een idee moest opschrijven om fietsgebruik te stimuleren. De ideeën 
zijn te zien in tabel 6.3. Vervolgens zijn de ideeën in de groep besproken en zijn een 
aantal verder uitgewerkt.  
 
Tabel 6.3: Ideeën om leerlingen te stimuleren om meer te fietsen 

Een beloning geven voor fietsen 
Individueel 

- Een vergoeding (geld) / Meer studiefinanciering als je fietst 
- 2e ontbijt op school / Gratis eten in schoolkantine / IJsjes voor als het warm is 
- Traktatie voor alle fietsers / Als je op school komt en je hebt gefietst, krijg je groentjes 
- (Eerder) vrij van school 
- Een cijfer krijgen voor het fietsen naar school 

Groep 
- Gezamenlijk spelletjes spelen 
- Punten sparen en naderhand iets leuks doen met de klas 
- De school/gemeente sponsort geld aan een goed doel per x-aantal km gefietst 
- De school die het meeste fietst, krijgt een uitje 
- Sponsorfietsloop voor het goede doel/ Een kilometer-challenge doen met school 

Faciliteren van fietsen 
Fietsen comfortabeler maken 

- Met een groepje fietsen 
- Spelletje spelen onderweg (Pokémon Go; Ik zie ik zie wat jij niet ziet) 
- Snellere fietsen maken 
- Een paraplu die op de fiets hangt als het regent 
- Ligfietsen (dan lig je lekker comfortabel tijdens het fietsen) 
- Een deken op de fiets 

Goedkopere fietsen 
- Iedereen een gratis fiets geven 
- Swap fiets / Meer stadsfietsen / Gratis OV fiets 
- Als je OV-kaart hebt kun je ook OV-fiets gebruiken 
- Elektrische fietsen goedkoper/gratis maken 
- Goedkoop fiets huren 
- Gratis fietsreparatie op school 

Betere, veiligere fietspaden 
- Fietssnelweg; zonder stoplichten e.d. 
- Snellere binnendoor routes 
- Meer licht bij fietspaden 
- Overdekt fietspad 
- Betere veiligheid maatregelen (bijv. verlichting en beveiligingscamera's) bij de fietstallen 
- Fietspaden met lampjes en muziek 
- Mooi uitzicht onderweg creëren 

Minder aantrekkelijk maken van alternatieven 
- Gratis OV afschaffen 
- Het geld wat je betaalt voor gratis OV krijg je als je fietst i.p.v. OV gebruikt 

Promoten, bewust maken van de voordelen 
- Je hoeft dan niet meer te sporten 
- Gezond, goed als je wilt afvallen  
- Fietsles geven op school 
- Les geven over fietsen: verfrissend en goed voor conditie 
- Benadrukken dat fietsen gezellig is 
- Doelen stellen 
- Dwingen “Ze moeten maar gewoon gaan fietsen” 
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Het is vrij duidelijk dat leerlingen denken dat een beloning voor het fietsen het beste 
zou werken. Wat opvalt, is dat er vaak ideeën m.b.t. eten of geld worden gegeven, of 
een uitje. Sommige ideeën zijn gericht op individuele beloningen, terwijl anderen 
gericht zijn op groepen. Ten tweede werd er gedacht in de richting van het faciliteren 
van fietsen door fietsen comfortabeler maken (paraplu, deken, ligfiets, elektrische 
fiets). Ook zijn er meerdere leerlingen die denken dat het een goed idee is om 
fietspaden te verbeteren, denk aan meer veiligheid, meer comfort door minder 
stoplichten en zelfs door een overdekt fietspad aan te leggen! Opvallend is dat de prijs 
van fietsen bij iedere workshop genoemd werd. Het krijgen van gratis fietsen, 
goedkopere fietsen en het gratis huren van fietsen zijn dan ook veel genoemde ideeën 
die bijdragen aan het faciliteren van fietsen. Andere ideeën om leerlingen te stimuleren 
om meer te fietsen hebben te maken met het minder aantrekkelijk maken van 
alternatieven, zoals OV (geen gratis OV, geld voor OV naar fietsen). Ten slotte zijn 
er leerlingen die het lastig vonden om ideeën te bedenken en in plaats daarvan de 
positieve effecten van wel fietsen naar school opschreven, bijvoorbeeld “dunner 
worden”, “je wordt gezond” en “je leeft langer”. Dit is door ons vertaald naar het bewust 
maken van de voordelen van fietsen. 
 
Uitwerking van de beste ideeën 
Bij iedere workshop zijn er enkele ideeën nog iets verder uitgewerkt. Sommige keren 
zijn dezelfde ideeën gekozen om uit te werken. De antwoorden van verschillende 
groepjes zijn dan gebundeld. Bij het uitwerken zijn de volgende vragen gesteld: 
 
 

 
 
Het viel op dat de leerlingen meestal goed aan konden geven hoe een bepaald idee 
leerlingen kan motiveren, en wat de grootste voordelen zijn van het idee. Bij belonen 
wordt meerdere keren de optie van een app genoemd om het fietsgedrag te 
registreren. De precieze uitwerking en de financiering hiervan blijken nog lastig te zijn. 
In tabel 6.4 zijn de uitwerkingen weergegeven.  
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Tabel 6.4: uitwerkingen van ideeën om jongeren te stimuleren meer te fietsen 
Een beloning geven voor fietsen 
 
Individueel 

- Gratis eten in een kantine op school. Mensen vinden het leuk om gratis eten te krijgen dus 
dat is hoe het motiveert om te fietsen. Het wordt leuk gemaakt om een kantine te bouwen 
zoals op scholen in Amerika, waar je dan gratis mag eten. Kinderen zijn veel geld kwijt aan 
school waardoor ze geen eten meer kunnen betalen. Met dit idee zijn er geen hongerige 
kinderen meer. Je zou het leuk kunnen maken door de leerlingen een soort strippenkaart te 
geven waarop ze een stempel krijgen iedere keer als ze met de fiets komen. Je kunt het 
effectief maken door in de school posters op te hangen ter promotie. Het grootste voordeel 
is dat je lekker eten krijgt! 
 

- Geld krijgen voor fietsen. Dit motiveert om te fietsen omdat mensen geld willen, je kan het 
uitvoeren door een app te maken, waar bijvoorbeeld per km betaald wordt. Het grootste 
voordeel is dat mensen gezonder worden.  
 

- Punten sparen en daarvoor een beloning krijgen voor het fietsen. Een beloning motiveert om 
meer te fietsen, je spaart punten en als je een hele maand naar school fiets dan krijg je een 
beloning. Een voorbeeld kan zijn dat je een ijsje krijgt als het warm is. Je kan ook zeggen dat 
je met de gespaarde punten iets leuks kunt doen met de klas. Wat betreft uitwerking kun je 
een app maken die je aanzet als je begint met fietsen en weer uitzet als je klaar bent. Met de 
app kun je ook stemmen op wat het uitje met de klas gaat worden. Het is wel belangrijk dat 
school de beloftes nakomt.  

Een beloning geven voor fietsen 
 
Groep 

- Sponsoren voor een goed doel bij x-aantal kilometers. Dit motiveert leerlingen omdat ze dan 
een bijdrage verzorgen aan het goede doel (door te fietsen). Het is leuk als ze zelf het goede 
doel mogen kiezen en om het idee te laten werken moet de gemeente geld beschikbaar 
stellen. De grootste voordelen zijn dat leerlingen zich dan inzetten voor het goede doel, ze 
gezonder leven omdat ze fietsen en ook andere kunnen motiveren. 
 

- De klas die het meeste met de fiets naar school komt mag een dagje uit. Het klassenuitje 
maakt dat de uitvoering van dit idee automatisch leuk is en door de motivatie voor dat uitje 
wordt het ook effectief. Het motiveert omdat je als klas dan samen bent en een dagje uit mag. 
Het is leuker als je zelf mag kiezen waar je naartoe gaat. Het is effectief als iedereen erbij 
betrokken wordt en op de hoogte wordt gesteld. Het kan ook helpen als bijvoorbeeld degene 
die het meeste heeft gefietst dan mag bepalen wat het uitje wordt. Het grootste voordeel is 
dat meer mensen zullen gaan meedoen en dat er dus meer zal worden gefietst. Een ander 
voordeel is dat de leerlingen in de klas een betere band krijgen met elkaar. 
 

Faciliteren van fietsen 
 
Fietsen comfortabeler maken 

- Een deken voor op de fiets of een paraplu voor op de fiets: comfortabeler fietsen. Het 
motiveert omdat je het niet meer koud hebt / niet meer nat regent op de fiets. Het kan leuk 
gemaakt worden door de dekens een leuk kleurtje te geven en door samen te fietsen. Het 
moet wel zo uitgevoerd worden dat het nog praktisch is om te fietsen.  
 

- Als het slecht weer is komt er automatisch een kap over je fiets heen. Je hebt dan nooit last 
van het weer of de kou. Het wordt leuk gemaakt door er muziek in te hebben. Dan hoef je 
ook geen oortjes meer in. Om dit uit te voeren moet er een fabriek worden geopend. De 
grootste voordelen zijn dat je droog en warm blijft op de fiets.  

 
Goedkopere fietsen 
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- Gratis fietsen beschikbaar stellen. Dit motiveert omdat leerlingen dan een gratis fiets krijgen! 
Je maakt het dan dus ook makkelijker om naar school te fietsen. Het kan leuk gemaakt 
worden als je keuzemogelijkheden hebt voor de fiets, de fiets kan personaliseren. Er moet 
goede promotie voor komen en er moet goed over worden nagedacht. De leerlingen vonden 
het lastig om het idee om te zetten naar een werkelijk uitvoerbare uitwerking. Ze worstelden 
er vooral mee hoe de financiering tot stand zou moeten komen. Twee groepen dachten dit 
op te lossen door of belastinggeld (“Belasting omhoog”) of sponsoring (“McDonalds gaat ons 
sponseren“). Als een mogelijke sponsor werd een fastfoodketen aangestipt (in het kader van 
gezonde voeding en beweging). De andere groep dacht eerder winst te halen in de 
onderdelen van de fiets (“Goedkopere materialen in de fietsen”). Het grootste voordeel is dat 
iedereen gaat fietsen. 
 

- Gratis elektrische fiets voor iedereen. Het motiveert om te fietsen omdat je dan sneller op 
school bent, het kan leuk gemaakt worden door met een hele groep te gaan fietsen. Het is 
handig om de fietsen eerst te laten testen op een school en als uitwerking gaan mensen meer 
bewegen. Dit zorgt ervoor dat meer mensen gaan fietsen want het gaat sneller en het wordt 
gemakkelijker. Er zou bijvoorbeeld aan iedereen die binnen fietsafstand woont een 
elektrische fiets kunnen worden gegeven. Het is ook mogelijk dat iedereen moet kiezen 
tussen gratis OV en gratis elektrische fiets. Om het te laten werken moet je overleggen met 
de fietsindustrie en het grootste voordeel is dat meer mensen gaan fietsen. 
 

- Gratis gebruik van OV fietsen of leenfietsen. Dan hoef je niet je eigen fiets te pakken. De 
aanschaf van een fiets is duur, die hoef je niet meer te kopen. Gratis fietsen motiveert. Het 
is een goedkope oplossing om op school te komen. Het is leuk als de fietsen dan wat extra’s 
hebben zoals een bekerhouder en ze leuk versierd zijn. Sommige mensen kunnen geen fiets 
kopen en voor die mensen zou dit een goede uitkomst zijn. Door leerlingen een leenfiets te 
geven geef je ze meer mogelijkheden en dat kan motiveren om te gaan fietsen. Doordat je 
dan gratis kunt fietsen pak je niet meer de bus. Er moet dan leuke promotie voor komen en 
reclame, er moet meer over worden gesproken. Je kunt een brief of mail sturen naar 
studenten en het online promoten. Je moet dan reclame maken en overleggen met andere 
scholen. Het grootste voordeel is dat mensen met minder geld dan ook kunnen fietsen. 
Voordelen zijn dat iedereen gratis vervoer heeft, fit blijft en dat er minder vervuiling is. Het 
werkt nog beter als ook gratis OV wordt afgeschaft. Het is belangrijk dat de fietsen er staan 
en dat het duidelijk is dat mensen ze mogen gebruiken. 

Betere, veiligere fietspaden 
- Een overdekt fietspad. Dit motiveert om te fietsen omdat je geen last hebt van het slechte 

weer. Het is leuk te maken door zacht een radio aan te zetten in de tunnel en door lichtjes 
en slingers op te hangen. De grootse voordelen zijn dat je droog fietst, het is lekker warm, 
het is veilig, gezellig en er kan een waterkraan zijn om te drinken. 

Minder aantrekkelijk maken van alternatieven 
- Het geld dat je voor je OV kaart betaalt krijg je als je fietst naar school. Dit motiveert omdat 

je dan geld krijgt om te fietsen. Het is leuk omdat je met dit geld leuke dingen kunt doen. Je 
zou dan met een app kunnen bijhouden hoeveel kilometers je fietst en per kilometer betaald 
worden. Het is beter voor het milieu als je fietst en ook meter voor je eigen financiën. Een 
alternatief voor dit idee is dat je geld op je OV kaart krijgt iedere keer dat je fietst. Dan kun je 
dus in het weekend of als je niet meer student bent gratis reizen met de trein omdat je eerder 
gefietst hebt. 

Promoten, bewust maken van de voordelen 
- Aangeven dat fietsen naar school een gratis sportschool is. Leerlingen gaan het dan zien als 

dat ze gratis naar de sportschool kunnen en dus gratis gezond leven. Dat is een interessante 
sportschool voor jongeren. Je kunt het effectief maken door een infoavond op school te 
organiseren. Het grootste voordeel is dat iedereen gezonder leeft zonder veel moeite en dat 
het leuk is! 

 
  



 
 

35 

7 Conclusies en aanbevelingen 
 
In het Bike2School project is een literatuurstudie uitgevoerd, is een enquête uitgevoerd 
en zijn workshops en interviews gehouden. In totaal hebben 890 leerlingen van 15 
scholen de vragenlijst ingevuld. De meeste leerlingen die vragenlijst hebben ingevoerd 
(ruim 90%) zitten op het voorgezet onderwijs, de overige leerlingen op het MBO. 
Verder zitten zo’n 50% van de leerlingen op onderwijsinstellingen in de Provincie 
Overijssel, zo’n 40% de Provincie Noord-Brabant en 10% in de Provincie Limburg. De 
leeftijd van de leerlingen varieert tussen de 10 en 22 jaar. 
 
Uit de resultaten van de enquête blijkt leerlingen op de onderzochte scholen veel 
fietsen. Zo’n 80% van de leerlingen fietst dagelijks, 15% fietst een of meerdere keren 
per week, en 5% fietst nooit of slechts enkele keren per jaar. Leerlingen van MBO 
scholen fietsen significant minder vaak dagelijks naar school.  
 
Uit statistische analyses blijkt dat er zes variabelen zijn die de kans op dagelijks naar 
school fietsen grotendeels kunnen verklaren: 

1. Leerlingen met een studenten OV-kaart (vooral MBO leerlingen met een 
studenten-OV week abonnement) hebben een kleinere kans om dagelijks naar 
school te fietsen.  

2. Leerlingen van wie veel vrienden naar school fietsen hebben een grotere kans 
om altijd naar school te fietsen.  

3. De kans op dagelijks fietsen is kleiner als leerlingen met hun ouders naar school 
reizen  

4. De kans op dagelijks fietsgebruik is groter bij leerlingen die met vrienden samen 
naar school reizen 

5. Leerlingen die vinden dat hun ouders ze niet (voldoende) aanmoedigen om te 
fietsen hebben een kleinere kans om dagelijks te fietsen.  

6. Een korte fietsafstand levert een grotere kans op dat leerlingen dagelijks naar 
school fietsen.  

 
Ook uit de workshops met leerlingen blijkt dat een grote afstand tot school een 
belangrijke reden is om niet te fietsen. De fietsafstand tussen huis en school, het bezit 
van een studenten OV-kaart bij MBO leerlingen en de sociale omgeving van leerlingen 
(medeleerlingen, vrienden, ouders) blijken dus de belangrijkste factoren te zijn die 
fietsgedrag van leerlingen beïnvloeden.  
 
Uit interviews met directeuren, docenten en verkeerscoördinatoren blijkt dat scholen 
meer zouden kunnen doen om fietsgedrag van leerlingen te stimuleren. Enerzijds 
kunnen scholen duidelijker en completer zijn in de voorlichting over vitaliteit en 
beweging, waarmee ze leerlingen via een theoretische manier meer bewust maken 
van deze zaken. Daarnaast kan ook op een actieve manier worden gekeken naar het 
stimuleren van fietsgedrag door bijvoorbeeld excursies in de buurt te organiseren in 
combinatie met vakken, waar leerlingen op de fiets heen gaan vanuit de school.  
 
Uit workshops met leerlingen blijkt dat het gebruik van een app om fietsen te stimuleren 
een groot potentieel onder leerlingen lijkt te hebben, aangezien het krijgen van een 
'beloning als je naar school fietst' meerdere keren genoemd is door de leerlingen in de 
workshops.  
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Gezien de uitkomsten van de statistische analyses (invloed van het gedrag van 
vrienden en ouders) is te verwachten dat een sociale gamificatiestrategie mogelijk 
succesvol kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op groepsopdrachten, maar 
ook door het delen van behaalde resultaten met anderen, of het belonen van vrienden. 
 
Interessant te vermelden dat de (‘hoge’) prijs van fietsen unaniem werd genoemd als 
een probleem. De leerlingen hebben ook andere leuke ideeën voorgesteld, zoals als 
leerlingen naar school met de fiets komen, ze 'groentetjes' krijgen, om voeding en 
beweging goed te combineren. 
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Bijlage 1: Enquête 
Deze enquête is onderdeel van Bike2School, een onderzoek uitgevoerd door de 
Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente, in opdracht van de 
provincies Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.  
 
Met dit project wordt onderzocht hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om te 
blijven fietsen, waardoor ze gezonder en actiever zijn en hogere cijfers halen op 
school. 
 
Onder de deelnemers worden een smartwatch en verschillende bioscoopbonnen 
verloot.  
 
De resultaten van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld. 
 
Alvast bedankt voor je deelname! 
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Kies je school: 
▼ School 

 
Wat is je postcode? 
Postcode (bijv. 1234 AB) 

 
Welke opleiding doe je op dit moment? 

o VMBO 
o HAVO 
o VWO (Atheneum/Gymnasium) 
o MBO 

Persoonlijke Informatie 
1. Wat is je leeftijd? 

▼Leeftijd 
 

2. Wat is je geslacht? 
o Man 
o Vrouw 

 
3. Wat is je geboorteland? 

o Nederland 
o Niet-Nederlands, Europees 
o Niet Nederlands, niet Europees 

 
4. Uit hoeveel personen bestaat jullie huishouden (inclusief jijzelf)? 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5  
o 6 of meer 

 
5. Heb je een lichamelijke beperking/aandoening waardoor je niet kunt fietsen? 

o Nee 
o Ja 

 
6. Welk type OV-kaart heb je? 

o Reguliere OV-kaart 
o Studenten OV-kaart (week) 
o Studenten OV-kaart (weekend) 
o Ik heb geen OV-kaart 
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7. Geef aan hoe vaak je gebruik maakt van de volgende vervoersmiddelen: 

 
Nooit 

Een aantal 
keer per 
jaar 

Maandelijks Wekelijks 2-5 keer per 
week Dagelijks 

Wandelen 
 
O 
 

O O O O O 

Fiets 
 
O 
 

O O O O O 

E-bike  
 
O 
 

O O O O O 

Brommer/ 
Scooter 

 
O 
 

O O O O O 

Auto 
(passagier) 

 
O 
 

O O O O O 

Auto 
(bestuurder
) 

 
O 
 

O O O O O 

Openbaar 
vervoer 

 
O 
 

O O O O O 

Anders, 
namelijk: 

 
O 
 

O O O O O 

 
8. Geef aan hoe lang je per week fietst voor de volgende doeleinden: 

 
School :  minuten 
Sporten : minuten 
Werk : minuten 
Shoppen/boodschappen : minuten 
Sociale activiteiten (stappen, vrienden 
ontmoeten, etc.) 

 
: minuten 

Plezier : minuten 
Anders : minuten 
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Huishouden en Sociale Omgeving 
1. Wat is het geboorteland van je ouders/verzorgers? 

o Ouder/verzorger 1 
o Nederland 
o Niet-Nederlands, Europees 
o Nie-Nederlands, niet Europees 

o Ouder/verzorger 2 (optioneel) 
o Nederland 
o Niet-Nederlands, Europees 
o Nie-Nederlands, niet Europees 

 
2. Hoeveel werken je ouders/verzorgers? 

o Ouder/verzorger 1 
o Full time (elke weekdag) 
o Part time (niet elke weekdag/halve weekdagen) 
o Geen betaald werk 

o Ouder/verzorger 2 (optioneel) 
o Full time (elke weekdag) 
o Part time (niet elke weekdag/halve weekdagen) 
o Geen betaald werk 

 
3. Welk van de volgende stellingen over inkomen past het best bij je huishouden? 

o Het inkomen van ons huishouden is hoger dan dat van de meeste 
Nederlandse huishoudens. 

o Het inkomen van ons huishouden is ongeveer gelijk aan dat van de 
meeste Nederlandse huishoudens. 

o Het inkomen van ons huishouden is lager dan dat van de meeste 
Nederlandse huishoudens.  
 

4. Hoeveel auto’s heb je thuis? 
o Geen 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 of meer 
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5. Geef aan hoe vaak je ouders/verzorgers gebruik maken van de volgende 
vervoersmiddelen:  

Ouder/verzorger 1 
 Nooit Een aantal 

keer per jaar Maandelijks Wekelijks 2-5 keer per 
week Dagelijks 

Wandelen 
 
O 
 

O O O O O 

(Elektrische) 
fiets  

 
O 
 

O O O O O 

Brommer/ 
Scooter 

 
O 
 

O O O O O 

Auto 
(passagier) 

 
O 
 

O O O O O 

Auto 
(bestuurder) 

 
O 
 

O O O O O 

Openbaar 
vervoer 

 
O 
 

O O O O O 

Anders, 
namelijk: 

 
O 
 

O O O O O 

 
Ouder/verzorger 2 (optioneel) 

 
Nooit 

Een aantal 
keer per 
jaar 

Maandelijks Wekelijks 2-5 keer per 
week Dagelijks 

Wandelen 
 
O 
 

O O O O O 

(Elektrische) 
fiets  

 
O 
 

O O O O O 

Brommer/ 
Scooter 

 
O 
 

O O O O O 

Auto 
(passagier) 

 
O 
 

O O O O O 

Auto 
(bestuurder) 

 
O 
 

O O O O O 

Openbaar 
vervoer 

 
O 
 

O O O O O 
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Anders, 
namelijk: 

 
O 
 

O O O O O 

Schoolomgeving 
 

1. Geef alsjeblieft antwoord op de volgende stellingen over de fietsfaciliteiten op 
je school: 

 Zeer 
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens 

Op school zijn er genoeg 
fietsenstallingen. 

 
O 
 

O O O O 

Alle fietsenstallingen op school zijn 
overdekt. 

 
O 
 

O O O O 

De fietsenstallingen op school zijn 
goed te bereiken (meerdere in- en 
uitgangen). 

O O O O O 

     
 

2. Moedigt je school je aan om te fietsen? 
o Nee 
o Weet ik niet 
o Ja 

Op welke manier? (optioneel) 

 
3. Hoeveel uur per week heb je Lichamelijke Opvoeding (gym)?  

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 of meer 
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4. Geef voor de volgende vervoersmiddelen aan hoe vaak je ermee naar school 
reist: 

 
Nooit 

Een aantal 
keer per 
jaar 

Maandelijks Wekelijks 2-4 keer per 
week Dagelijks 

Wandelen 
 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

Fiets 
 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

E-bike  
 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

Brommer/ 
Scooter 

 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

Auto 
(passagier) 

 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

Auto 
(bestuurder) 

 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

Openbaar 
vervoer 

 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

Anders, 
namelijk: 

 
O 
 

O O O O 
 
O 
 

 
5. Met wie reis je meestal naar school? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Alleen 
□ Met vrienden 
□ Met broers of zussen 
□ Met ouders/verzorgers 
□ Anders, namelijk: ________________ 

 
6. Hoeveel van je vrienden fietsen naar school? 

o 0 – 20% 
o 20% - 40% 
o 40% - 60% 
o 60% - 80% 
o 80% - 100% 
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7. Geef voor de volgende stellingen aan in hoeverre je er mee eens bent:  

 Zeer 
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens 

Mijn weg naar school bevat veel 
obstakels (bruggen, heuvels, 
etc.). 

 
O 
 

O O O O 

De infrastructuur van mijn route 
naar school is zeer 
fietsvriendelijk (fietspaden los 
van rijbaan, fietsstraat, etc.). 

 
O 
 

O O O O 

De weg naar school is veilig 
(verkeersveiligheid). 

 
O 
 

O O O O 

Op weg naar school ben ik me 
volledig bewust van mijn 
omgeving. 

 
O 
 

O O O O 

Er is veel verkeer op mijn weg 
naar school. 

 
O 
 

O O O O 

Ik voel me veilig als ik alleen naar 
school fiets (sociale veiligheid). 

 
O 
 

O O O O 

De route naar school is 
aantrekkelijk. 

 
O 
 

O O O O 

      

Ik ben zeer tevreden met mijn 
dagelijks schoolverkeer. 

 
O 
 

O O O O 

Mijn rit naar school maakt mijn 
dagelijks leven makkelijker. 

 
O 
 

O O O O 

Als ik denk aan mijn rit naar 
school, wegen de voordelen op 
tegen de nadelen. 

 
O 
 

O O O O 

Ik zou niets willen veranderen 
aan mijn rit naar school. 

 
O 
 

O O O O 

Mijn rit naar school zorgt ervoor 
dat ik me goed voel. 

 
O 
 

O O O O 
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Motivatie, voorkeuren en persoonlijke meningen 
1. Welk van de volgende zaken zijn een reden voor jou om niet te fietsen? Er zijn 

meerdere antwoorden mogelijk.  
 

□ Geen, ik fiets altijd 
□ Slecht weer (regen, wind, sneeuw) 
□ Niet mogelijk om samen met vrienden te fietsen 
□ Lange afstanden 
□ De mogelijkheid om op school te worden afgezet (auto, brommer, etc.) 
□ Fietsen in het donker, bos/park/afgelegen gebied 
□ Anders, namelijk: ________________ 

 
2. Geef voor de volgende stellingen aan in hoeverre je er mee eens bent:  

 Zeer 
oneens Oneens Neutraal Eens Zeer eens 

Fietsen is leuk. 
 
O 
 

O O O O 

Fietsen is goed voor je 
gezondheid. 

 
O 
 

O O O O 

Fietsen is tijdrovend. 
 
O 
 

O O O O 

Fietsen is uitputtend. 
 
O 
 

O O O O 

Fietsen is milieuvriendelijk. 
 
O 
 

O O O O 

Ik verkies fietsen boven andere 
vervoersmiddelen. 

 
O 
 

O O O O 

Ik ben bang om overdag alleen 
te fietsen. 

 
O 
 

O O O O 

Ik ben bang om ’s avonds/’s 
nachts alleen te fietsen. 

 
O 
 

O O O O 

Ik fiets liever samen met anderen 
dan alleen. 

 
O 
 

O O O O 

Tijdens het fietsen gebruik ik mijn 
telefoon veel (bellen, appen, 
muziek luisteren) 

 
O 
 

O O O O 

Mijn ouders/verzorgers 
moedigen me aan om te fietsen. 

 
O 
 

O O O O 
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Mijn school moedigt me aan om 
te fietsen. 

 
O 
 

O O O O 

Workshop 
  
Als onderdeel van Bike2School worden workshops opgezet. Tijdens deze workshops 
kijken we samen met jou en klasgenoten naar fietsgedrag onder jongeren en bedenken 
we manieren om dit fietsgedrag te beïnvloeden.  
De workshop zal ongeveer twee lesuren duren en alle deelnemers ontvangen een 
bioscoopbon.  
 
Zou je deel willen nemen aan de workshop, mocht deze georganiseerd worden op 
jouw school? Zo ja, vul dan alsjeblieft onderaan de pagina je email in. 

o Ja 
o Nee 

 
Prijs 
 
Onder de deelnemers van de enquête worden drie smartwatches verloot. Als je kans 
wilt maken op deze prijzen, selecteer dan je voorkeur voor een smartwatch en vul je 
email in.  

o Apple Watch (Series 3) 
o Samsung Gear S3  
o Kate Spade (smartwatches)   
o Fossil Q 

 
E-mail:  
 

 
Naast het contact leggen voor workshop als je aan hebt gegeven mee te willen doen 
en het bereiken van de winnaars van de prijzen, wordt je email niet voor andere 
doeleinden gebruikt of verspreid. 
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Bijlage 2: Opzet workshops 
 

Verloop van workshop 
5 min 1. Introductie & uitleg quiz  
 Het Bike2School onderzoek & relevantie worden geïntroduceerd, o.a. 

waarom fietsen goed is maar dat het toch minder wordt gedaan en dat 
we vooral de input van de leerlingen nodig hebben om ze weer meer 
op de fiets te krijgen. Daarna snel beginnen met de quiz en uitleg 
geven. 

10 min 2. Quiz: lintjes stelen 
Nodig: 
 
-Crêpepapier in vier 
kleuren 
 
-Pionnen of andere 
objecten om de 
kleuren in de 
hoeken te markeren 
 
-Formulier om 
puntentelling te 
noteren 
 
Voorbereiden: 
 
-Crêpepapier alvast 
knopen 
 
-kleuren in hoeken 
markeren en lijnen 
markeren 
waarbinnen spelers 
moeten staan 
 
-vragen en 
antwoorden printen 
 
-Puntentelling 
formulier maken 

Aan de hand van de resultaten die we tot nu toe hebben worden de 
leerlingen ‘op de proef gesteld’. Hoeveel weten ze van het reisgedrag 
van hun leeftijdsgenoten? Er worden 5 vragen gesteld. 
 
Opstelling: De leerlingen worden ingedeeld in vier teams. Ieder team 
is een kleur (rood, blauw, geel en groen). Ze krijgen reeds geknoopte 
lintjes crêpepapier van hun teamkleur en nemen allemaal een lintje 
crêpepapier om hun schouder waar nog genoeg lint uitsteekt, zodat 
een ander het kan 
afpakken. Iedere hoek in 
de gymzaal krijgt ook een 
van de kleuren 
toegewezen, maar de 
teams staan in de hoek die 
het verste weg is van hun 
kleur. Zie de afbeelding.  
 
Doel: De leerlingen krijgen 
meerkeuzevragen, waarbij 
iedere optie een kleur is: 
Geel, groen, blauw, rood. Om voor een optie te kiezen moet je in de 
juiste hoek staan met een juiste kleur lintje. Heb je besloten voor optie 
rood te gaan, en hebben jullie al de rode lintjes? Dan hoef je alleen 
naar de overkant te rennen zonder bestolen te worden. Heb je een 
andere kleur lintje? Dan moet je eerst een rood lintje bemachtigen. 
Zorg dat je op tijd binnen de lijn staat in een hoek. 
 
Spelverloop: De vraag wordt gesteld. Als team heb je tien seconden 
om te overleggen voor welke optie je wilt gaan, daarna luidt het 
startschot. Nu heb je dertig seconden de tijd om in de juiste hoek met 
de juiste lintjes te komen. Spelers die in de hoek van kleur x staan met 
lintje kleur x, mogen niet meer worden bestolen. 
In kleinere ruimte: hetzelfde maar dan alleen maar hinkelen! 
 
Tips om verwarring te voorkomen: 

• Zorg dat de antwoordopties worden geprojecteerd 
• Spreek de antwoordopties luid en duidelijk uit 
• Doe een oefenronde en verifieer of leerlingen de regels 

begrijpen 
 

Startpositie 
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Puntenverdeling:  
• 4 punten per speler die in de juiste hoek met het juiste lintje 

staat 
• 1 punt per speler die in de juiste hoek staat, maar niet het juiste 

lintje of helemaal geen lintje heeft  
• -2 punten per speler die het stelen op oneerlijke manier 

verhindert 
 
 

 
5 min 3. Verkennen van voorkeuren m.b.t. fietsen 
Nodig: 
 
-Bal 
 
-Papier om redenen 
te noteren 

Vertellen over een aantal dingen die al bekend zijn als redenen dat 
leerlingen minder fietsen. Wat vinden de leerlingen in de workshop 
daarvan? Waarom houden zij wel/niet van fietsen?  
Verloop: De workshopbegeleider gooit een bal naar één van de 
leerlingen, waarop hij/zij iets vertelt over een reden om wel of niet naar 
school te willen fietsen. Het mogen ook redenen zijn die je je kunt 
voorstellen bij andere mensen. Vervolgens gooit de leerling de bal door 
naar een volgende die iets mag vertellen. Benadruk dat er geen foute 
antwoorden zijn. 

10 min 4. Duo-brainstorm-trefbal 
Nodig: 
 
-2 zachte ballen 
 
-Post-its of een bord 
en stiften/krijt voor 
noteren ideeën 
 
-Touw voor aan 
elkaar binden duo’s 

De leerlingen gaan nu in een spelvorm ideeën bedenken die ervoor 
zouden kunnen zorgen dat leerlingen meer gaan fietsen. Je mag alles 
opschrijven. Het uitgangspunt van de brainstorm is om je creativiteit 
niet te laten beperken door of het nou echt super realistisch is, daar 
denken we later over na.  
 
Opstelling: hetzelfde als bij een normaal spel trefbal, behalve dat ieder 
team zijn spelers indeelt in duo’s die bij de armen aan elkaar 
vastgebonden zijn.  
 
Doel: Alle tegenstanders uitschakelen door ze met de bal te raken. 
 
Spelverloop: Er zijn twee ballen in het spel. De ballen worden één voor 
één in het veld gegooid. Spelers proberen de tegenstanders uit te 
schakelen door ze met de bal te raken. Ieder duo dat geraakt wordt, 
moet naar het bord/de briefjes lopen en samen nadenken over een 
manier die ervoor zou zorgen dat ze fietsen naar school leuker of beter 
vinden. Nadat de workshopbegeleider het idee heeft gehoord, mag het 
duo terug het veld in. Het idee mag niet al genoemd zijn. Als je de bal 
vangt, dan ben je niet af en mag je gewoon doorspelen. Bij minder 
leerlingen: geen duo’s maar steeds wachten tot er twee af zijn om 
samen een idee te bedenken 
 
Tips voor een goed verloop: 

• Maak het veld niet te klein zodat men elkaar makkelijk raakt 
• Help in denkrichtingen ideeën, als er een paar staan gaat het 

beter 
• Zorg dat de bal niet te ver weg kan rollen, dit vertraagt het spel 
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Tip: Het is handig om een vrij zachte bal te gebruiken, zodat het 
mogelijk is om deze met één hand op te rapen. Bovendien kan het spel 
dan in ieder soort ruimte worden gespeeld omdat de zachte bal niets 
beschadigt (let wel op dingen die omgegooid kunnen worden!) 

5 min 5. Doornemen en peilen van beste ideeën 
 De begeleider van de workshop leest één voor één de ideeën voor. 

Leerlingen geven aan of ze denken dat het idee zou kunnen werken, 
door naar de linkerkant (wel werken) of naar de rechterkant (niet 
werken) van de streep te rennen.  

10 min 6. Mening geven over beste ideeën (deze stap vervalt bij gebrek 
aan tijd) 

Nodig: 
 
-Pen en papier 
 
Voorbereiding: 
 
-Vragen alvast 
uitprinten op papier 
 

De klas wordt weer ingedeeld in de vier groepen van het eerste spel. 
Om de beurt kiest een groep een goed idee van het bord, waar ze nog 
iets verder over willen nadenken (de volgorde wordt bepaald door 
aantal behaalde punten in spel 1). 
Bij minder leerlingen: nu indelen in twee of drie groepen 
 
Iedere groep krijgt pen en papier mee en beantwoordt met elkaar in vijf 
minuten de volgende vragen over het gekozen idee (zorg dat je 
leesbaar en duidelijk schrijft): 
 

1. Hoe motiveert dit leerlingen om vaker naar school te fietsen? 
2. Hoe moet dit idee uitgevoerd worden om het leuk te maken? 
3. Hoe moet dit idee uitgevoerd worden om het effectief te maken? 
4. Wat zijn de grootste voordelen van dit idee? 

 
Vervolgens komen de groepen weer samen en vertellen ze aan de 
andere groepen het antwoord dat zij hebben bedacht op één van de 
vier vragen. Ze weten van tevoren niet welke vraag dit wordt. Groepen 
mogen als ze willen elkaars antwoorden aanvullen. De groepen 
leveren daarna hun notities in. Bij minder groepen kunnen ook gewoon 
de antwoorden op alle vragen worden gedeeld.  

Einde De leerlingen worden bedankt en de presentjes worden uitgedeeld 
 Indien meer tijd 
 Voor bovenstaand schema wordt uitgegaan van een lesuur van 45 

minuten. 
• Indien 50 minuten: houdt schema aan, er is iets meer speling 
• Indien 60 minuten: Er worden vijf minuten toegevoegd aan 

onderdeel 3 (verkennen van voorkeuren) en er wordt een 
energizer van 5 minuten gespeeld tussen onderdeel 5 en 6 in. 

• Indien 70 of 75 minuten: zie vorig kopje, + aan stap 5 en 6 
worden vijf minuten toegevoegd om ruimte te maken voor meer 
discussie. 

5 min Energizer – alleen bij lessen van 60 min of langer 
Nodig: 
 
-Crêpepapier in vier 
kleuren 
 
-Pionnen of andere 
objecten om de 

Dit spel lijkt veel op het spel van onderdeel twee (lintjes stelen).  
 
Opstelling: Leerlingen krijgen op dezelfde manier als bij het lintjes 
stelen de lintjes om hun schouders en ze gaan staan in de hoek met 
dezelfde kleur als hun lintjes. 
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kleuren in de 
hoeken te markeren 
 
Voorbereiden: 
 
-Crêpepapier alvast 
knopen 
 
-kleuren in hoeken 
markeren 
 

Doel: Alle andere teams uitschakelen door hun lintjes te stelen. 
 
Spelverloop: Ieder team heeft één team dat ze moeten aanvallen. Dit 
betekent dat ieder team dus ook één ander team achter zich aan heeft.  
Rood – pakt – groen 
Groen – pakt – geel 
Geel – pakt – blauw  
Blauw – pakt – rood 
Je schakelt een speler uit door zijn of haar lintje te verwijderen. Als er 
alleen nog maar spelers van jouw team in het spel zijn, dan heeft je 
team gewonnen.  

 
Quiz vragen 

1. 89% van de VO leerlingen fietst dagelijks naar school; welk percentage 
van de MBO leerlingen fietst iedere dag naar school?  

Geel: 15% 
Groen: 35%  
Blauw: 55%  
Rood: 75% 
 

2. Eén van de redenen dat leerlingen van het MBO minder vaak met de fiets 
komen is waarschijnlijk omdat het ook goed te doen is met het openbaar 
vervoer. Maar hoeveel MBO-leerlingen komen dagelijks met het openbaar 
vervoer naar school? 

Geel: 24% 
Groen: 47% 
Blauw: 67% 
Rood: 35% 
 

3. Wat is de belangrijkste reden voor leerlingen om niet te fietsen? 

Geel: Slecht weer (46%) 
Groen: Lange afstand (25%) 
Blauw: De mogelijkheid om te worden afgezet (24%) 
Rood: Fietsen in het donker/afgelegen gebied (30%) 
 

4. En is de belangrijkste reden om niet te fietsen voor MBO-leerlingen 
anders? 

Geel: Nee, voor hen is het ook slecht weer (48.5%) 
Groen: Ja, voor hen is het de mogelijkheid om te worden afgezet (24.2%) 
Blauw: Ja, voor hen is het de lange afstand (54.5%) 
Rood: Ja, voor hen is het fietsen in het donker/afgelegen gebied (33.3%) 
 

5. Met welke stelling zijn de meeste leerlingen het (zeer) eens? 

Geel: Fietsen is leuk (49%) 
Groen: Fietsen is goed voor je gezondheid (93%) 
Blauw: Fietsen is milieuvriendelijk (90%) 



 
 

52 

Rood: Fietsen is uitputtend (32%) 
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Omschrijf het idee 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord 1: 

 

 

 

 

 

Antwoord 2: 

 

 

 

 

 

Antwoord 3: 

 

 

 

 

 

Antwoord 4: 

 


