Actief, gezond
en duurzaam
verplaatsen?
Maak je school mobieler, met de schoolfietsen van VOS.
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We waren al een tijdje op zoek
naar extra fietsen op school.
Anders is het onmogelijk om
ons in groep te verplaatsen
naar de buitenschoolse
sportaccommodaties.
De kwaliteit van deze fietsen
kwam tegemoet aan onze
wensen en dus hebben we niet
lang getwijfeld.

Velo op School, de geknipte fiets
voor secundaire scholen.
Elke secundaire school wil zijn leerlingen graag een
gevarieerd en kwaliteitsvol educatief programma
aanbieden. En daar horen ook verplaatsingen naar
tal van sportieve en culturele bestemmingen bij.
Met de aanschaf van een fietsvloot op school kan
elke leerling voortaan mee. Uitstapjes worden een
evidentie en gemakkelijker te organiseren.

Sociaal economiebedrijf Velo vzw ontwikkelde
een bijzondere schoolfiets. Volledig op maat en
behoeften van secundaire scholen: stevig, veilig,
gemakkelijk in onderhoud en geschikt voor groot
en klein. Met de schoolfietsen van VOS – Velo
op School - worden scholen niet alleen mobieler,
maar geven ze ook nog een ‘boost’ aan sociale
tewerkstelling.

Roel Looverie
Leraar LO Virgo Sapiens,
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De schoolfiets van VOS is een stevige en duurzame fiets, waarmee
de leerlingen zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.
De volledige technische fiche is te vinden op veloopschool.be.
>	uniseks, geschikt voor groot
en klein
>	zadel vlot in hoogte
verstelbaar met stevige sluiting
>	onderhoudsarm en sober
> een ‘groene’ fiets,
geassembleerd in eigen land
>	stalen frame,
hoogte zitbuis 48 cm
>	26 inch wielen met banden
van 40 mm breed, stevige
dubbelwandige aluminium
velgen
>	remmen: rollerbrake vooraan,
terugtraprem achteraan

>	duurzame onderdelen
(stuur, zadel, pedalen…),
bevestigingen en kabels in
inox
>	opvallende limoengroene
kleur, zonder stickers,
de kleur kan aangepast
worden mits voldoende
exemplaren
>	ledverlichting voor- en
achteraan met naafdynamo
>	unieke nummering gelast in
de pakdrager
>	stalen kettingkast
>	Nexus 3 versnellingen

Een bezoek aan het natuurgebied Mechels
Broek betekent een meerwaarde voor het
educatief programma dat we onze leerlingen
aanbieden. Met de gewone lijnbus zouden we
te veel tijd verliezen. Met onze 24 schoolfietsen
verbreden we de actieradius van de leerlingen
en de leerkrachten.
Het Mechels Broek is nu gemakkelijk te
bereiken. Ook als we een ooievaarsnest
ontdekken in de buurt, kunnen we even op de
fiets springen en deze gaan bekijken.’
Peter Van Duppen,
Adjunct-directeur KTA Horteco, Vilvoorde.
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Win tijd en bereik meer bestemmingen!
Vlot van A naar B? Met de
fiets bespaar je kostbare
tijd en kan je langer op je
bestemming vertoeven. Je
hoeft geen rekening meer te
houden met dienstregelingen
en het gaat een pak sneller
dan te voet. De fiets is in
vele gevallen de meest (eco)
logische en snelste manier
van verplaatsen.
Bovendien kunnen op
die manier heel wat meer
bestemmingen bereikt
worden en verruimen
scholen hun actieradius.

Een bezoek aan een
natuurgebied, bibliotheek,
bedrijf, sport- en
zwemfaciliteit, museum
en een bezinningsoord
kunnen voortaan deel
uitmaken van een rijk gevuld
activiteitenprogramma.
Mooi meegenomen is dat ook
leerkrachten de fiets kunnen
gebruiken tijdens hun
pauzes of op weg naar een
buitenschoolse vergadering.

60 minuten per dag bewegen is belangrijk voor de gezondheid.
Slechts 13% van de 18-jarigen behaalt die norm.’
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
foto: truihanoulle.be

De schoolfiets: een actieve,
gezonde keuze.
Elke gefietste kilometer is er één gewonnen. Met de
schoolfiets zorg je ervoor dat de leerlingen zich meer
bewegen, ook buiten de lessen lichamelijk opvoeding.
Beweging is een natuurlijke remedie tegen overgewicht
en stimuleert de concentratie. Kortom, jongeren voelen
zich beter in hun vel.
Regelmatig fietsen bevordert de verkeersvaardigheid.
De leerlingen leren zich veilig en verantwoord in
het verkeer te verplaatsen. De schoolfietsen
zijn bovendien een middel bij uitstek om de
jonge leerlingen fietsbehendig te maken.
De website veloopschool.be
bundelt tips en initiatieven die de scholen
ondersteunen om veilige en actieve
verplaatsingen te maken.

€

De Wijnpers in
Leuven kon reeds
2 schoolbussen
wegdoen, sinds de
aanschaf van schoolfietsen. Een flinke
besparing op het
schoolbudget.

Een bus met chauffeur inhuren voor
een daguitstap met
50 leerlingen kost
al gauw 200 euro*,
ook al is de bestemming gelegen op
een fietsbare afstand
van bijvoorbeeld 12
kilometer. Met een
actieve fietstocht
verbrand je niet alleen calorieën, maar
zet je ook nog een
mooie cent opzij.
* op basis van een offerte
bij een busmaatschappij

De schoolfiets, een investering in de
toekomst.
De verkoopprijs van de
fiets bedraagt momenteel
495 euro inclusief BTW.
De levering en een eerste
onderhoud zijn inbegrepen
in de prijs. De aanschaf van
schoolfietsen betekent voor
elke school een belangrijke
financiële beslissing. Net
als voor andere doeleinden
vraagt het verzamelen
van de nodige fondsen
een portie creativiteit.
Een traditionele kaas- en
wijnavond, een tombola,
rommelmarkt of auto’s
wassen… Alle beetjes
helpen. Via Slim Mobiele
Scholen kunnen scholen een
subsidie bekomen voor de
aanschaf van schoolfietsen.

Kom meer te weten op
veloopschool.be.
Op langere termijn
verdienen de fietsen zich
zeker terug. Busvervoer
vertegenwoordigt vaak een
stevige budgettaire post.
Voor bestemmingen op
fietsbare afstand kunnen de
kosten van het busvervoer
alvast geschrapt worden.
Mogelijk kan aan de
leerlingen een beperkte
bijdrage gevraagd worden
voor het gebruik van de
schoolfietsen. Als school
bepaal je zelf de regels
hiervoor.
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Onderhoud en herstelling.
De schoolfietsen van VOS vragen weinig onderhoud.
Geen loshangende kabels, een terugtraprem, een stevig kader
en kwaliteitsvolle materialen zorgen ervoor dat onderhoud en
herstellingen beperkt blijven. Dat betekent natuurlijk niet dat
de fietsen geen zorg vragen. Niets is fijner dan fietsen op een
goed onderhouden fiets.
Scholen die de schoolfietsen van VOS aanschaffen, krijgen
meteen ook overzichtelijke informatie over het onderhoud
en de basisherstellingen van de fietsen aan de hand van
geïllustreerde fiches en filmpjes. Het onderhoud van de fietsen
kan zelfs deel gaan uitmaken van de lessen technologie.
We bieden ook de mogelijkheid om onderhoud en herstel van
de schoolfietsen uit te besteden. Fiets&Werk beschikt over
een ruim netwerk van 17 sociale fietsondernemingen met
45 fietspunten in Vlaanderen en Brussel. Zo is er steeds een
oplossing op maat, dicht bij huis.

Creëer kansen voor sociale economie.
De schoolfiets van VOS
kon ontwikkeld worden
dankzij de financiële steun
van de Vlaamse overheid
in het kader van de
projectoproep ‘Innovatie
in de sociale economie’.
Het project combineert op
een vernieuwende manier
sociale tewerkstelling met
een aanbod dat inspeelt op
maatschappelijke noden.
Dat betekent een grote
meerwaarde voor alle

betrokkenen.
De schoolfietsen van VOS
worden geassembleerd bij
Velo en hiermee creëren
we tewerkstelling voor
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. En
aan scholen bieden we een
kwaliteitsvol product dat
een antwoord biedt op hun
mobiliteitsbehoeften.
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Wil je de fiets graag in levende lijve
gaan bekijken en een testritje maken?
Geen probleem. Hiervoor maak je
een afspraak met Peter Verstraeten,
bedenker van de fiets en coördinator bij
Velo vzw.
Ook bij Fiets&Werk en op de website
kan je terecht voor informatie over dit
aanbod.

www.veloopschool.be
Peter Verstraeten
Velo vzw
Hollestraat 1
3001 Leuven
peter.verstraeten@velo.be

Fiets&Werk vzw
info@fietsenwerk.be
03/239 52 23
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