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SCHOOLOMGEVING 2.0 

 
Wat is een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving?  
Dat is een omgeving met: 

- meer ruimte voor voetgangers en fietsers 
- meer ontmoetingsplaatsen 
- meer bewegingsprikkels 
- meer groen 

Zet met het Octopusplan de eerste stappen richting een aangename, groene en veilige schoolomgeving waar 

iedereen zich veilig en duurzaam kan verplaatsen. 

PROBLEEMSTELLING 

Regelmatig nemen besturen enkel verkeerstechnische maatregelen in schoolomgevingen. Ligt er een zebrapad 

voor de schoolpoort? Zijn er voldoende andere oversteekplaatsen? Zijn er genoeg fietspaden op weg naar 

school? Dit draagt bij tot verbetering van de verkeersveiligheid. Maar is een schoolomgeving dan ook 

kindvriendelijk? Daarvoor is het noodzakelijk om andere vragen te stellen en te kijken naar alle noden van 

kinderen en iedereen die zich in een schoolomgeving begeeft.  

VISIE ‘SCHOOLOMGEVING 2.0’  

Uit onderzoek blijkt dat de noden van kinderen groter zijn dan enkel aandacht voor verkeersveiligheid. Kinderen 

hebben meer nood aan beweging, sociaal contact, betere luchtkwaliteit, minder lawaaihinder, … .  

‘Schoolomgeving 2.0’ biedt hierop een antwoord. Naast verkeersveiligheid heeft het Octopusplan aandacht voor 

mobiliteit, ontmoeting, beweging en groen in advies rond herinrichting van een schoolomgeving.  

Mobiliteit  

Een schoolomgeving moet aantrekkelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Op die manier komt er een wijziging in 

het verplaatsingsgedrag van leerlingen, ouders, grootouders en schoolpersoneel. De auto heeft geen centrale 

plek meer. 

Ontmoeting 

De schoolomgeving is een ontmoetingsplek bij uitstek. Dagelijks komen daar heel wat mensen bij elkaar: 

leerlingen, ouders, grootouders, leerlingen, buren en schoolpersoneel. Door de directe schoolomgeving autoluw 

te maken en ontmoetingsruimte te voorzien, zal het rustiger en aangenamer zijn aan de schoolpoort.  

Beweging 

Bewegen is goed voor ieders lichamelijke en mentale gezondheid. Toch zit iedereen vaak van kleins af aan teveel 

stil. Stappen of trappen naar school kan een belangrijk deel uitmaken van de dagelijkse portie beweging. 

Daarvoor is een publieke ruimte die beweging stimuleert van groot belang.  
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Groen 

Een groene schoolomgeving biedt heel wat potentieel. Het heeft een positieve invloed op het leefmilieu van 

ieder die daar vertoeft. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en voor verkoeling. Het geeft ook de nodige rust 

buiten aan de schoolpoort.  

 ‘Schoolomgeving 2.0’ is een transitie naar een schoolomgeving met meer belevingswaarde voor iedereen. 

Daarnaast komt het tegemoet aan gezondheidsproblemen, klimaatproblematiek en sociale problemen.  

ANALYSE VAN DE SCHOOLOMGEVING 

Een objectieve analyse van de schoolomgeving door het Octopusplan is een waardevolle eerste stap om de 

schoolomgeving aan te passen naar de hedendaagse noden. Vaak ziet men door de bomen het bos niet meer, 

ontbreekt een plan van aanpak en neemt men enkel losse maatregelen zonder het geheel te bekijken.  

Doorheen de jaren heeft het Octopusplan zich sterk geprofileerd inzake schoolomgevingen. Met de analyse 

‘Schoolomgeving 2.0’ delen we deze expertise graag met gemeenten en scholen.   

Fase 1: Hoe ziet de huidige schoolomgeving eruit? 

Via een projectfiche met vragen verzamelt het Octopusplan alle gegevens van de schoolomgeving en de huidige 

problemen die zich daar voordoen.  

Fase 2: Terreinbezoek 

Iemand van het Octopusteam komt ter plaatse om samen met de school en het gemeentebestuur de 

schoolomgeving te bekijken.  

Fase 3: Rapport en visualisaties 

Met alle gegevens vanuit de projectfiche en het terreinbezoek maakt het Octopusplan een rapport op met 

adviezen voor een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving. Het rapport bevat enkele visualisaties die een 

beeld geven van de toekomstige schoolomgeving.  

OVERTUIGD? 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@octopusplan.be. 

Vermeld zeker: 

- Contactgegevens zoals naam van de school, adres en gemeente 

- Aantal schoolomgevingen 

- Andere relevante informatie 

CONTACT   

Octopusplan|Voetgangersbeweging vzw 

Diksmuidelaan 303 

2600 Antwerpen 

03/270 06 33  

info@octopusplan.be  
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