
FIETSEN LEREN EN OEFENEN
Zo kan je kind het fietsen goed aanleren en oefenen!



Leren fietsen is een belangrijke vaardigheid, zeker in Nederland! 
Als je eenmaal kan fietsen, verleer je het nooit meer.  Helaas leren kinderen steeds later en minder fietsen. 
Bij goed leren fietsen is het van groot belang dat kinderen al jong leren deelnemen aan het verkeer.               
De ANWB schreef hierover in hun magazine van april een goed artikel. De ANWB website biedt veel tips!

Een derde van de basisschool kinderen fietst nooit naar school! Ouders brengen hun
kinderen tegenwoordig vaker met de auto of bakfiets. Niet alleen uit gemak, ook omdat ze het veiliger
vinden. Minder fietsen is slechter fietsen. Daarom is van jongs af aan oefenen in het verkeer dus belangrijk! 

Wanneer kan je kind leren fietsen? Sommige kinderen leren het al als ze drie zijn, maar de meeste
kinderen leren fietsen wanneer ze ongeveer 5 jaar oud zijn. De ontwikkeling van de motoriek gaat niet bij
elk kind in hetzelfde tempo en motivatie is erg belangrijk. Een gemotiveerd kind leert snel fietsen! 

https://www.anwb.nl/fiets/veiligheid/kinderen?icp=externemedia_ekvopf-V1_shorturl_1


De stapjes vooraf: 
Door deze dingen te oefenen gaat leren fietsen makkelijker: 
Loopfiets: Oefenen met een loopfiets kan vanaf jonge leeftijd (ongeveer 18 maanden). Op deze manier leert je 
kind balanceren en vaart maken en tegelijkertijd te sturen. Ook versterkt zijn grove motoriek en traint je kind 
zijn beenspieren. Een kind dat een loopfiets graag gebruikt, heeft vaak helemaal geen zijwieltjes nodig. 

Driewieler, skelter etc.: Eerst de trapbeweging oefenen op een driewieler, skelter of trapauto helpt voor
dezelfde dingen alleen hoef je hierbij niet te balanceren. 

Fietsen met zijwieltjes: Zo leert je kind alvast om zelf te trappen, zonder bang te hoeven zijn voor
omvallen. Leer je kind om vooruit te kijken naar de weg, in plaats van naar het stuur of de trappers. 

Zijwieltjes omhoog: Als dat goed gaat kun je de zijwieltjes iets omhoog zetten. Hierdoor moet je kind 
balans houden. De wieltjes raken alleen de grond als de fiets dreigt om te vallen. Zonder zijwieltjes, maar met 
ondersteuning.

Langzaam loslaten: Laat de bagagedrager/ je kind/ het fietshesje af en toe eventjes los. Doe dit in kleine
stapjes en altijd in overleg. Stiekem loslaten beschadigt het vertrouwen van je kleine en kan zorgen dat hij niet
meer wil leren fietsen. Laat steeds iets langer los, totdat je kind het alleen kan.



Hoe leert je kind fietsen? 
Fietsen zonder zijwielen of vasthouden dat is het eerste doel van alle ouders! 
Maar kunnen fietsen omvat veel meer! 

Het begint met o.a.: 
• Zelf je fiets leren vasthouden
• Op- en af kunnen stappen
• Starten, remmen wanneer het nodig is
• Trappen en tegelijkertijd sturen
• Genoeg vaart durven maken
• Evenwicht houden
• Vaart minderen
• Stoppen en weer opstarten
• Veilig worden in het verkeer
• Fietsen langer leren volhouden -> Oefenen, oefenen, oefenen en veel samen fietsen! 

Leren vallen en weer opstaan!



Voordat je gaat oefenen: 
- Is de fiets groot genoeg? Kunnen de voeten goed bij de trappers en bij de grond?              

De knieën mogen het stuur niet raken.  Vraag eventueel advies bij de fietsenmaker.

- Is de fiets in orde? Banden hard, remmen werken, zadel  en stuur op goede hoogte? 

- Kies een goed moment, neem tijd en zorg voor liefdevol geduld! 

- Is je kind er klaar voor? Ben jij er klaar voor? 

- Wil je kind nog niet? Begin dan alleen met het begin op de volgende dia

- Begin op een grasveld, liefst met een heuvel om op en af te oefenen

- Vallen hoort erbij en is dan minder vervelend! 

- Daarna oefen je op een harde ondergrond,  wat makkelijker is om meer vaart te maken

- Hoe sneller je fietst hoe makkelijker je leert je evenwicht te houden



Een stappenplan; het begin: 

1. Houd je fiets zelf vast en sta  ernaast een stukje van de fiets af

2. Leer de fiets naar je toe te kantelen en oefen opstappen

3. Sta met de fiets tussen je benen en beweeg de fiets van links naar rechts op en neer

4. Zit op je zadel (ouder zit op de grond voor de fiets en houdt de stuurpen vast) 
voeten op de trappers en wiebelen maar! 

5. Dan verder naar de zijkant wiebelen en je voet aan de grond zetten, links en rechts

6. Afstappen en weer rustig met je fiets aan de hand staan

7. met de fiets in je hand een lijn volgen of in een cirkel wandelen



Stappenplan; vervolg
1. Evenwicht houden zonder trappers; leer je fiets eerst zonder trappers te

gebruiken. Je kind duwt met beide voeten tegelijk af of je geeft je kind een duwtje
terwijl je blijft vasthouden en laat de fiets uitrollen. 

• Vaak willen kinderen remmen met de voeten aan de grond. Dit is een slechte
en gevaarlijke gewoonte! Gebruik je remmen! 

2. Trappers gebruiken: Na het evenwicht komen de trappers erbij. 
• Laat je kind met één voet op de pedaal en de andere op de grond afzetten. 
• Laat hem zo snel mogelijk rijden door één pedaalslag te maken. 
• Lukt dit goed? Breng dan de andere voet erbij, zodat beide pedalen rond gaan!
• Remmen oefenen; op commando hard achteruit leren trappen om goed en snel tot 

stilstand te komen. 
• Daarbij weer direct je voet op de grond zetten. 



Stappenplan; vervolg 2

1. Leren sturen 

Teken hiervoor een parcours met bochten en hindernissen uit met krijt, zodat je 
kind leert uitwijken en in de juiste richting sturen.

2. Niet opgeven en blijven oefenen 

Je kind leren fietsen is voor ouders echt leren om los te laten! Letterlijk en figuurlijk. 
Als je kind kan fietsen moet je natuurlijk samen de weg op, zodat fietsen een 
automatisme wordt. Begin op een breed fietspad en oefen veel! Dan ga je op een 
rustig tijdstip de weg op en bijvoorbeeld de route naar school in het weekend 
oefenen om aan het verkeer te wennen. 



Hulpmiddelen

In het begin zul je je kind moeten vasthouden bij het leren fietsen. 

Om rugpijn te voorkomen zijn er hulpmiddelen:
• Knoop een lange sjaal om het middel van je kind of onder zijn armen en houd die vast met 

de uiteinden in je hand. Dit voelt voor je kind stevig aan, zeker als hij dreigt te vallen. 
• Oefenvestjes met op de rug een handvat dat je als ouder vasthoudt om je kind te

helpen zijn evenwicht te vinden terwijl je zelf rechtop blijft lopen.
• Fietsbalanstrainers/Duwstang die wordt gemonteerd op de bagagedrager van de fiets. 

Om samen op een veilige manier het verkeer in te gaan en afstanden te
maken: 
• Aanhangfiets; er bestaan echte aanhangfietsen die achter je eigen fiets gekoppeld

worden; ideaal voor een eerste fietsvakantie
• Koppelstangen zoals de Trail Gator en Trail Angel of de de Follow Me-tandem

Tip: kijk eerst even op Marktplaats! Vaak worden hulpmiddelen hier aangeboden.

https://www.bol.com/nl/nl/p/duwstang-voor-kinderfiets-universeel-zwart-45-cm-met-lichte-lakschade/9300000067017202/?Referrer=ADVNLGOO002066-G-110131511423-S-1170803083613-9300000067017202&gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCma5RXxpgtSV4Du-E_xcFzaz00bX4Yy5krHcwQOWfTDRfSyBAOBICQRoCnx4QAvD_BwE
https://www.kampeermeneer.nl/link/trail-gator-decathlon/
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=40283&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fbe%2Fp%2Ftandemstang-trail-angel%2F9200000078785924%2F&name=Tandemstang%20
https://amzn.to/2QNhIeh


Is fietsen na deze tips nog altijd moeilijk? 
Kinderfysiotherapie kan wellicht helpen. Neem gerust contact op voor meer informatie! 

Ook als je je je bijvoorbeeld zorgen maakt om het volgende: 
• Mijn kind is onhandig in de gymles bij vaardigheden als klimmen, vangen, springen en hinkelen

• Mijn kind is onhandig in dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, tas inpakken, tafel afruimen 

• Mijn kind schrijft erg slordig en heeft een slechte pengreep

• Mijn kind is erg onrustig en kan zich slecht focussen op een werkje

• Mijn kind valt en struikelt vaak, kan niet zo snel rennen als zijn leeftijdsgenootjes

• Het duurt heel lang voordat mijn kind een nieuwe vaardigheid onder de knie heft

• Mijn kind komt niet goed mee met sporten en/ of de gymles

• Mijn kind heeft zwakke enkels en knieën, zwikt vaak zijn enkel om tijdens het sporten



Kijk voor meer leuke tips op KANjerkinderfysio.nl

Voor peuters en kleuters: 
Peuter motoriek activiteiten
(voorbereidend) schrijven tips

Basisschool kinderen: 
Knutsel ideeën
Fijne motoriek ideeën
Cijfer en letter activiteiten
Linkshandigheid
Grove motoriek ideeën
Balvaardigheden ideeën
Beweegdobbelsteen KANjer
N.B. Niks uit dit document is gesponsord maar geschreven uit enthousiasme en ter inspiratie. 

https://kanjerkinderfysio.nl/tips-voor-thuis/
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-peuter-activiteiten-resized.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/09/KANjer-voorbereidende-schrijf-tips-voor-thuis-2.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-knutsel-ideee%CC%88n.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-fijne-motoriek-ideee%CC%88n.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-cijfer-en-letter-activiteiten.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/10/KANjer-Linkshandigheid-1.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-grove-motoriek-ideee%CC%88n.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2020/07/KANjer-balvaardigheden-ideee%CC%88n.pdf
https://kanjerkinderfysio.nl/wp-content/uploads/2021/04/Beweegdobbelsteen-KANjer.pdf


Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours


