
Handleiding educatieve bundels basisonderwijs
WK WIELRENNEN 2021 VLAANDEREN
Voorwoord 
Van 18 tot en met 26 september 2021 vieren de UCI en de wielersport de 100ste verjaardag van 
hun wereldkampioenschappen. Die strijd om de witte trui met regenboogstrepen zal dit keer 
plaatsvinden op historische wielergrond, namelijk hier bij ons, in ons koersgekke Vlaanderen.
 
Om de jubileumeditie van de UCI Road World Championships te vieren, stellen de organisatoren van 
het WK, MOEV en Sport Vlaanderen boeiende en leerrijke educatieve bundels ter beschikking. Deze 
bundels willen het brede verhaal van recreatief fietsen, wielrennen en het wereldkampioenschap 
toelichten. Je vindt er onder meer een fascinerend wielerverhaal, kant-en-klare lessen, vraagstukken 
én oplossingen. Alles staat klaar om door jou en jouw leerlingen gebruikt te worden. Je bent vrij 
om de onderwerpen te gebruiken die jij belangrijk vindt.  Niet alleen is dit een ideale manier om 
kinderen aan te zetten tot fietsen, het biedt ook kansen om in nieuwe lesonderwerpen te duiken.

“Vlaanderen kijkt erg uit naar de komst van de 100ste verjaardag van het WK Wielrennen”, zegt 
Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme en de manier 
waarop Vlamingen naar dit hoogtepunt toeleven, heel wat kinderen en jongeren zal aanzetten om 
zelf op de koersfiets te springen en in die pedalen te klikken. Wie weet groeien zij wel uit tot de 
kampioenen van morgen.”

Voor het lager onderwijs zijn er drie bundels voorzien (één voor elke graad) en voor het secundair 
onderwijs is er één bundel beschikbaar. Die bundel is opgesplitst per vak en de moeilijkheid van 
de taken wordt aangegeven. Word ploegleider van jouw klas en tover jouw leerlingen om tot echte 
wielerfanaten!



Hoe er in de klas aan beginnen?
Handleiding
 
Met deze handleiding geven we de leerkracht een blik op de werkwijze en de tijdsduur die deze 
lessen in beslag kunnen nemen. Het staat de leerkracht vrij dieper in te gaan op sommige 
hoofdstukjes of andere delen sneller te behandelen. De totale duur van het pakket is circa vier 
lestijden. Om de betrokkenheid te stimuleren is het aangewezen dit te spreiden over verschillende 
momenten. Het staat de leerkracht vrij te selecteren in oefenstof of bepaalde aspecten uitgebreider 
te bekijken.

De digitale presentatie
 
Met deze presentatie aan bord kunnen de leerlingen meevolgen. De opdrachten verschijnen 
in eerste instantie zonder antwoord. Op deze manier kan de opdracht uitgelegd worden. Na 
elke opdracht verschijnt meteen de oplossing en kan er klassikaal worden verbeterd. Sommige 
opdrachten of vraagstukken lenen zich uiteraard ook om er dieper op in te gaan of tot een 
klasgesprek. 

De werkbladen
 
Naast de presentatie kunnen leerlingen ook zelf aan het werk met de bijhorende werkbladen. 
Invuloefeningen, kleuropdrachten, rekenoefeningen, … allemaal in het teken van het WK Wielrennen 
in Vlaanderen. 

Structuur
 
De bundel bestaat uit zeven onderdelen en volgt het verloop van een wielerwedstrijd, namelijk:

• Start
• Vroege vlucht
• Bevoorradingszone
• Heuvelzone
• Finale
• Sprint
• Podiumceremonie 

Elk van deze onderdelen zal rond een vak of een onderdeel van een vak draaien. Vooraleer 
we overgaan naar een volgende fase in de wedstrijd maken we tijd voor een kort 
bewegingstussendoortje. De delen kunnen na elkaar gegeven worden als één geheel of gespreid 
over verschillende momenten. Er kan vrij gekozen worden in oefenstof of om bepaalde aspecten 
uitgebreider te bekijken.



Inhoud en tijdsbesteding

ONDERDEEL VAK 1STE 
GRAAD

2DE 
GRAAD

3DE 
GRAAD

Start Taal - lezen 7 min. 21 min. 19 min.

Vroege vlucht Muzische vorming 15 min. 15 min. 15 min.

Bevoorradingszone Verkeersopvoeding 20 min. 20 min. 18 min.

Heuvelzone Wereldoriëntatie 1 min. 9 min. 22 min.

Finale Wiskunde 18 min. 16 min. 19 min.

Sprint Schrijven (1ste  graad) 
ICT (2de + 3de graad) 5 min. 35 min. 35min.

Podiumceremonie Multimedia 45 min. 15 min. 17 min.


