
“Wij wonen op wandelafstand van de school, maar ik durf Kasper (11) 
niet alleen naar school laten gaan omdat hij een gevaarlijk kruispunt 
moet oversteken. Vanaf wanneer kan een kind zich zelfstandig als 
voetganger in het verkeer begeven?”

WANNEER KAN MIJN KIND ALLEEN 
NAAR SCHOOL STAPPEN?

Fietsen met kinderen VOOR OUDERS

Hoe pakken andere 
ouders het aan?
Marie, mama van twee

“Ik wandel al sinds de kleuterklas 
met mijn meisjes naar school en 
ik maakte duidelijke afspraken 
met hen over waar ze moeten 
stoppen. Toen ze nog kleuter 
waren, liep ik hand in hand met 
hen, maar vanaf ze zelfstandiger 
waren, hield ik vanop afstand 
een oogje in het zeil.  Nu ze 
in het vierde en zesde zitten 
stappen ze alleen naar school. ”

De voornaamste reden waarom kinderen niet zelfstandig naar 
school mogen stappen, is vaak omdat ze minstens één gevaarlijk 
kruispunt of drukke straat moeten oversteken. Het belangrijkste in een 
oversteeksituatie is dat kinderen leren om goed naar alle richtingen te 
kijken en de juiste oversteekbeslissing nemen. Als ze de snelheid van 
aankomende voertuigen nog niet goed kunnen inschatten helpt het 
om hen een referentiepunt te geven. Bijvoorbeeld: als de auto’s nog 
niet aan die ene zijstraat zijn, mag je oversteken. Oefen hierop met 
je kind elke keer je samen naar school gaat. Kinderen met voldoende 
ervaring in het verkeer kunnen zich vanaf 10 jaar zelfstandig te voet 
verplaatsen op vertrouwde routes.  

Wat zegt de VSV?

Praktische tips:
• Maak samen regelmatig verplaatsingen te voet om de straatomgeving 

te ontdekken;

• Vertrek ruim op de tijd naar school;

• Wijs systematisch op mogelijke gevaren (de in- en uitritten van 
garages, oversteken tussen geparkeerde auto’s, ...) en leg uit wat je best 
kan doen in dergelijke situaties;

• Leer om steeds aan een zebrapad over te steken of, als dat er niet is, 
een plek vanwaar je langs beide kanten de auto’s kan zien aankomen 
en je zelf ook goed zichtbaar bent;

• Maar hen attent op mogelijke gevaren zoals openslaande autodeuren, 
auto’s die de oprit van een woning verlaten, enz.

Aurélie, mama van Kasper: 


