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Derde graad – BuSO – OV3
1.1

Ontwikkelingsdoelen
Algemene Sociale Vorming:

7. Milieueducatie
7.3 Verkeer en Mobiliteit
20. De leerling maakt veilig gebruik van eigen en openbaar vervoer.

1.2

Nuttige info:

Leerlingen van de opleidingsvorm 3 (OV 3) van het BuSO worden voorbereid op hun integratie in het gewone
leef– en arbeidsmilieu. Door een algemene, sociale en beroepsvorming leren leerlingen zich te behelpen en
zelfstandig te functioneren in een grote verscheidenheid van maatschappelijke contexten. Het thema ‘Verkeer
en Mobiliteit’ speelt hierbij een belangrijke rol. Bij hun participatie aan het gewone leef- en arbeidsmilieu
zullen de jongeren zich immers meer en meer zelfstandig verplaatsen. Daarbij moeten zij weten hoe ze dat
op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen.
Het behalen van een rijbewijs B is voor deze jongeren niet altijd evident. Dit omwille van persoonlijke beperkingen
en/of minder gunstige sociaal-economische omstandigheden. Voor hun zelfstandige verplaatsingen nemen
ze vaak het openbaar vervoer. Het is dan ook essentieel dat de jongeren leren hoe ze het best gebruik maken
van het openbaar vervoer.
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Met deze lesfiche willen we enkele bruikbare opdrachten aanreiken. Aan de hand van deze opdrachten leren de
leerlingen de lijnbussen kennen en gebruiken.
De oplossingen van de opdrachten zijn hierbij telkens voorzien. Lege werkbladen voor de leerlingen kun je
downloaden op de website www.verkeerskunde.be/onderwijs/downloads.
Om de opdrachten realistischer en bruikbaarder te maken voor je leerlingen kun je ook gebruik maken van
netplannen en dienstregelingtabellen uit de eigen regio en de vragen daarop afstemmen. Netplannen en
dienstregelingtabellen kun je opvragen bij de entiteit van De Lijn in jouw regio of op de website van De Lijn
(www.delijn.be).
Aan deze eerste kennismaking met het openbaar vervoer koppel je best ook een praktische oefening. Zo kun
je bijvoorbeeld samen met de leerlingen een excursie met het openbaar vervoer uitwerken en plannen. Op die
manier kunnen de leerlingen kennis die ze al hebben opgedaan onmiddellijk in de praktijk omzetten.

Antwoordbladen:
1. Het netwerk van buslijnen
INFO
Een netplan is een kaart waarop de buslijnen in een bepaald gebied getekend staan. Dat kunnen verbindingen tussen
verschillende dorpen zijn, maar het kan ook over alle bus- en/of tramlijnen in één bepaalde stad gaan.

OPDRACHT 1 > Bekijk de netplannen aandachtig en los de vragen op.
A)

Welke buslijn moet je nemen als je in Zutendaal aan de kerk opstapt en naar de
Trichterweg wil? Buslijn 45.

B)

Welke buslijnen komen voorbij de halte ‘Roelerweg’ in Zutendaal? Buslijnen 17, 45 en G7.

C)

In Antwerpen stap je op aan de Keizerstraat om naar de Geuzenstraat te gaan.
Welke buslijn neem je? Buslijn 4.

D)

Je staat aan de halte ‘Kammenstraat’ in Antwerpen. Welke buslijnen kun je hier nemen?
Buslijnen 4, 8, 22, 25, 26.

E)

Schrijf drie haltes op waarlangs lijn 7 in Antwerpen passeert:
Mechelse Plein > Keizerstraat > Nationale Bank.
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OPDRACHT 2 > Vergelijk het netplan van Zutendaal met dat van Antwerpen
en los de vragen op.
A)

Wat is het meest opvallende verschil tussen het netplan van Zutendaal en dat van
Antwerpen? Op het netplan van Zutendaal zijn er veel minder lijnen getekend dan op dat
van Antwerpen. Dat wil zeggen dat er veel minder bussen rijden in de streek van Zutendaal
dan in Antwerpen.

B)

Waarom denk je dat dit verschil er is? In Antwerpen is er meer behoefte aan verplaatsingen.
Er zijn meer mensen die naar school gaan, meer mensen werken er, er zijn ook meer toeristen,...

C)

In de buurt van het centraal treinstation van Antwerpen passeren heel wat bussen en
trams. Waarom denk je dat dat zo is? Veel mensen gaan met het openbaar vervoer naar het
station om de trein te nemen, of komen net in de stad aan met de trein en stappen over op een
andere bus of tram.

2. Je reisweg plannen
INFO
Om je reisweg goed te plannen moet je vooraf alle nodige informatie verzamelen en precies weten
waar en wanneer je welk vervoermiddel neemt. Om je verplaatsingen met de bus te plannen, kun
je gebruik maken van dienstregelingtabellen en/of de routeplanner op de website van De Lijn. Een
dienstregelingtabel is een schematische weergave van de tijdstippen waarop een bus of tram voorbij een
bepaalde halte moet rijden. Niet elke halte staat aangeduid op de dienstregelingtabel.

OPDRACHT 1 > Bussen en trams maken gebruik van een dienstregelingtabel.
Waar kun je zulke tabellen terugvinden?
A)

Waar kun je zulke tabellen terugvinden? Je kunt zulke tabellen terugvinden in bushokjes,
aan halteplaatsen van de bus, op het internet (website van De Lijn) en in dienstregelingboekjes.

OPDRACHT 2 > Bestudeer de dienstregelingtabel en los de vragen op.
A)

Voor welke lijnen geldt deze dienstregelingtabel? De dienstregelingtabel geldt voor
de buslijnen 560, 561, 565 en 569.

B)

Tussen welke gemeenten rijdt bus 561? Lijn 561 rijdt tussen Mechelen en Lier.

C)

Welke ritnummers rijden niet op schoolvakantiedagen? Hoe zie je dat? Ritnummers
8, 14 en 16 rijden niet op schoolvakantiedagen. Dat kun je zien door het zwarte bolletje dat
bij deze ritnummers staat. Het zwarte bolletje wil zeggen dat deze lijnen alleen op schooldagen
rijden.
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D)

Je wil om 9.30u ’s morgens de bus van ‘Sint-Katelijne-Waver Kerk’ tot
‘Koningshooikt Kerk’ nemen.
- Welke lijn moet je nemen? Je neemt best buslijn 560. De bus vertrekt om 9.26u aan de
halte ‘Sint-Katelijne-Waver Kerk’.
- Hoe lang duurt deze rit? De bus komt aan halte ‘Koningshooikt Kerk’ aan om 9.38u.
De rit duurt dus 12 minuten.

E)

Als je lijn 561 om 17.10u neemt aan de halte ‘Mechelen Station’, hoe laat kom je dan aan op de veemarkt
van Lier? Dan kom je om 17.50u aan op de veemarkt van Lier.

F)

Je woont in de buurt van het station ‘Mechelen Nekkerspoel’ en gaat naar school in het
Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De school start om 8.30u. Hoe laat neem je best de bus
om goed op tijd op school aan te komen? Je neemt best om 7.48u buslijn 561 aan de halte ‘Mechelen Nekkerspoel
Station’. Zorg ervoor dat je al enkele minuten vroeger aan de halte staat. Als alles goed verloopt kom je om 8.13u aan
en ben je op tijd voor de start van de schooldag.

OPDRACHT 3 > Surf naar de website van De Lijn (www.delijn.be). Kies op de startpagina
reisinformatie en vervolgens routeplanner en help de volgende tieners met hun problemen.
A)

Hallo, ik ben Loes. Samen met mijn ouders en mijn jongere zus woon ik in de Rolwagenstraat in Lier. Deze zaterdag ga
ik met mijn vriendinnen shoppen in Antwerpen. Ik heb om tien uur afgesproken op de Meir. Help je me even mijn route
te plannen via het internet?
Welke bus moet ik nemen in Lier? Lijn 297 Heist-op-den-Berg – Lier - Antwerpen
Wanneer vertrekt de bus? De bus vertrekt om 9.04u.
Wanneer kom ik op de Meir aan? Ik kom aan op de Meir om 9.51u.
Moet ik overstappen? Neen
Waar? /
Moet ik wandelen? Ja
Hoeveel meter? 216m + 481m = 697m
Hoi, ik ben Steven. Ik woon in de Schapenweg in Vilvoorde. Ik speel al 8 jaar voetbal bij Vilvoorde FC. Morgen spelen
we een match tegen KRC Boortmeerbeek. We moeten om 14.15u op hun terrein in de Waterbosstraat in
Boortmeerbeek zijn. Niemand kan me brengen dus moet ik met de bus ter plaatse geraken. Help je me mijn route te
plannen via het internet? Denk je er daarbij aan dat ik liefst zo weinig mogelijk overstap? Bedankt!
Welke bus moet ik nemen in Vilvoorde?
Lijn 820 Dilbeek - Zaventem
Wanneer vertrekt de bus?
De bus vertrekt om 12.56u.
Wanneer kom ik in de Waterbosstraat aan?
Ik kom aan in de Waterbosstraat om 14.06u.
Moet ik overstappen? Ja
Waar?
In Melsbroek Parking Noord neem ik om
13.26u bus 681 richting Mechelen.
Moet ik wandelen? Ja
Hoeveel meter?
1.216m + 30m + 1.044m = 2.290m
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