
                                                 

 

‘Veilig op de fiets’ zoekt ouders van slechtziende kinderen voor 

deelname aan een online vragenlijsten-onderzoek 

‘Veilig op de fiets’ is een onderzoeksproject vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, 
Koninklijke Visio en Bartiméus. Het doel van dit project is om fietsgedrag onder zowel 
jongere als oudere slechtziende mensen in kaart te brengen. Op die manier kan meer 
wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning worden geboden bij het bepalen of 
het veilig en verantwoord is om te (leren) fietsen. Ouders van slechtziende kinderen 
kunnen ons hierbij enorm helpen. 

Daarom zoekt de organisatie van ‘Veilig op de fiets’ ouders van kinderen (t/m 18 
jaar) die recente ervaring hebben met het leren fietsen van hun kind(eren). Deze 
ouders worden via een tweetal online vragenlijsten om hun mening gevraagd. 
Deelname vraagt in totaal één à twee uur tijd over een periode van drie maanden; 
de eerste vragenlijst zal in juni worden afgenomen en de tweede in de periode 

september/oktober. 

De organisatie van ‘Veilig op de fiets’ stelt uw mening als ouder zeer op prijs. Met 
deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan de wetenschappelijke kwaliteit van 
fietstraining en -advies aan slechtziende mensen. Wij hopen dat op die manier 

ouders van slechtziende kinderen veel profijt zullen hebben van dit onderzoek. 

Via de onderstaande website kunt u meer informatie aanvragen over het onderzoek 

en kunt u lezen hoe zich kunt aanmelden. 

http://tiny.cc/fietsouders 

Voor het bovenstaande onderzoek zoekt ‘Veilig op de fiets’ 10 tot 15 ouders. Op 
basis van de resultaten van de vragenlijsten zal er in het najaar een uitgebreide 
(eenmalige) enquête worden uitgezet onder zowel jongere als oudere slechtziende 
fietsers. Wanneer u zich als ouder hiervoor wilt aanmelden, gaat dat via dezelfde 
bovenstaande link. 
 

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over ‘Veilig op de fiets’, aarzelt u dan niet om 
via de onderstaande gegevens contact op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Jelijs 
Projectonderzoeker ‘Veilig op de fiets’, Koninklijke Visio 
Promovendus Klinische & Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen  
 

Contact: 
E: veiligopdefiets@rug.nl 
T: 050 363 9728 

 

http://tiny.cc/fietsouders

