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Effectmeting Helm Op Fluo Top 2017-2018 

 

De campagne 

• Helm Op Fluo Top is een campagne die kinderen uit de kleuter- en lagere scholen op een leuke 

manier wil stimuleren om fluokledij en een fietshelm te dragen wanneer ze te voet of per fiets 

naar school komen. 

• In het schooljaar 2017-2018 liep de campagne van 6 november 2017 (vlak na de herfstvakantie) 

tot 9 februari 2018 (start van de krokusvakantie). 

• In totaal 1236 scholen namen deel aan de campagne, samen goed voor meer dan 326.000 

leerlingen. 

 

Het onderzoek 

• De VSV voerde in het schooljaar 2017-2018 een effectmeting uit om na te gaan welk effect de 

campagne Helm Op Fluo Top (HOFT) heeft op het dragen van een fluohesje en een fietshelm in 

basisscholen (kleuter- en lager onderwijs) 

• Bij de meting werd het aantal leerlingen geteld dat bij het naar school komen een fietshelm en/of 

een fluohesje draagt, zowel voor, tijdens als na afloop van de HOFT-campagne (geobserveerd 

gedrag) 

• Aanvullend  werd de schoolverantwoordelijke gevraagd om de houding (attitude) van de 

leerlingen ten opzichte van de fietshelm en fluokledij te evalueren 

• In totaal 340 scholen waren betrokken bij de meting: 258 scholen die deelnemen aan HOFT en 82 

scholen waar de campagne niet liep (controlegroep). In totaal werden 51 387 leerlingen gevolgd. 

• De nulmeting vond plaats in de week van 9 tot 16 oktober 2017 (voor de herfstvakantie), 

vervolgens waren er twee metingen tijdens de campagne (20 november en 15 januari), en tot slot 

een nameting op 19 februari 2018. De tweede meting tijdens de campagne (15 januari) werd 

enkel in de HOFT-scholen uitgevoerd. 
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De resultaten 

Fluohesje 

• Voor de campagne  

o In de deelnemende scholen draagt gemiddeld 1 op de 3 kinderen een fluohesje 

▪ 30% in het kleuteronderwijs 

▪ 36% in het lager onderwijs 

o In de controlegroep liggen de percentages iets hoger 

▪ 38% zowel bij de kleuters als in het lager onderwijs 

• Tijdens de campagne  

o In de deelnemende scholen verdubbelt het aantal leerlingen dat fluo draagt 

▪ van 30% naar 66% in het kleuteronderwijs (+36 procentpunten) 

▪ van 36% naar 79% in het lager onderwijs (+43 procentpunten) 

o In de controlegroep stijgt het aantal fluodragers eveneens, maar veel minder sterk  

▪ van 38% naar 45% in het kleuteronderwijs (+7 procentpunten) 

▪ van 38% naar 55% in het lager onderwijs (+17 procentpunten) 

• Na de campagne 

o In de deelnemende scholen blijft het aantal leerlingen dat fluo draagt op een hoger 

niveau dan voor de actie 

▪ 17 procentpunten hoger dan de nulmeting in het kleuteronderwijs 

▪ 14 procentpunten hoger dan de nulmeting in het lager onderwijs 

o In de controlegroep zakt het draagpercentage terug naar het niveau van voor de actie 

(geen significant verschil). 

 



 

3 

 

 

 

 

Fietshelm 

• Voor de campagne 

o Zowel in de deelnemende scholen als in de controlegroep draagt gemiddeld de helft van 

de fietsende kinderen een fietshelm 

▪ respectievelijk 63% en 61% van de kleuters 

▪ respectievelijk 49% en 52% van de leerlingen in de lagere school 

• Tijdens de campagne 

o In de deelnemende scholen stijgt het aandeel helmdragers 

▪ van 63% naar 75% in het kleuteronderwijs (+12 procentpunten) 

▪ van 49% naar 70% in het lager onderwijs (+21 procentpunten) 

o In de controlegroep is er een lichte daling van het draagpercentage 

▪ van 61% naar 57% in het kleuteronderwijs (-4 procentpunten) 

▪ van 52% naar 46% in het lager onderwijs (-6 procentpunten) 

• Na de campagne  

o In de deelnemende scholen zakt het aantal kinderen dat een fietshelm draagt opnieuw 

naar het oorspronkelijke niveau (geen significant verschil) 

o In de controlegroep blijft het aantal helmdragers iets lager bij de kleuters en is er geen 

significant verschil met het oorspronkelijke niveau in de lagere school 
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Conclusies 

• Helm Op Fluo Top slaagt er in een zeer groot aantal kinderen te overtuigen om fluo te dragen 

tijdens de campagneperiode, waarbij ook na de campagneperiode meer kinderen dan voordien 

fluo dragen. 

• Helm Op Fluo Top zorgt ervoor dat meer kinderen tijdens de campagne een fietshelm dragen, 

maar heeft geen blijvend effect na afloop van de campagne. Waar zichtbaarheid voornamelijk een 

thema is tijdens de donkere maanden, is helmdracht iets dat continu onder de aandacht zou 

moeten blijven. Wel krijgen het 5e en 6e  leerjaar een significant hogere attitudescore voor het 

dragen van de fietshelm na afloop van de campagne. Dit wijst er op dat de wat oudere kinderen 

na Helm Op Fluo Top een iets positievere instelling hebben tegenover de fietshelm dan voordien. 


