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I. MOBIEL 21



Sturende vragen

-Waarom verplaatsen we ons?

-Met welk vervoermiddel verplaatsen we ons?

-Hoe gedragen we ons in het verkeer?



Verkeerseducatie volgens leeftijd



Ontwikkeling van kinderen: perceptie

•Kleine gestalte

•Perifeer zicht

•Geluiden localiseren

•Aandacht 

•Afstanden verkeerd inschatten (groot = dichtbij; 
klein = veraf)

•Snelheden verkeerd inschatten

•Leren anticiperen op gevaar



Ontwikkeling van kinderen: denken

•Magisch denken

•Egocentrisch denken

•Situatie vs. proces



Ontwikkeling van kinderen: doen

•Motorische vaardigheden

•Spelen

•Weten ≠ doen

•Impulsiviteit
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Stap voor stap

KLEUTERS 6-8 JAAR 9-14 JAAR 15-18 JAAR

Auto-
passagier

Te voet

Fiets

Openbaar 
vervoer/Bus

Bromfiets



Ga stapsgewijs te werk

1/ Toon hoe het moet

2/ Oefen samen

3/ Je kind toont nu hoe het moet



Enkele belangrijke principes

• Herhalen, herhalen, herhalen…

• Kennis, vaardigheden en attitudes

• Verkeerservaring opdoen

• Het goede voorbeeld

• Concreet 

• Bruikbaar



Vanaf welke leeftijd kan een kind alleen de straat 

op?

• Geen pasklaar antwoord

• Afhankelijk van omgeving, ervaring, 
rijpheid van het kind, 
weersomstandigheden…

• Uit studies blijkt dat kinderen voor ze de 
leeftijd van 8 jaar bereikt hebben, niet in 
staat zijn om efficiënt op alle 
verkeerssituaties te reageren -> 
overschat hen dus niet!



Fietsvaardigheden per graad

Eerste graad

- Op- en afstappen

- Stappen met de fiets aan de hand

- Vertragen, remmen en stoppen

- Richting houden

- Bochten nemen

- Arm uisteken

- Plaats op de openbare weg



Fietsvaardigheden per graad

Tweede graad

- Verkeersborden

- Voorrang aan rechts

- Rechts afslaan

- Fietsoversteekplaats



Fietsvaardigheden per graad

Derde graad 

- Een hindernis voorbijgaan

- Links afslaan

- Rotonde

- Beperkt eenrichtingsverkeer



Wettelijke uitrusting van de fiets



Wettelijke uitrusting van de fiets

- Een fietsbel hoorbaar vanaf 20 meter.

- Verlichting en reflectoren. Gewone fietsen moeten 
uitgerust zijn met:

•een wit of geel licht vooraan;

•een witte reflector vooraan;

•een rood licht achteraan;

•een rode reflector achteraan.



Wettelijke uitrusting van de fiets

• Remmen: grotere fietsen hebben een rem voor- en 
achteraan.

• Verder moeten uiteraard de banden, de ketting, het 
stuur en het zadel in orde zijn.

• Op elke pedaal twee witte of gele reflectoren.

• Op elk wiel twee gele of oranje reflectoren 
vastgemaakt aan de spaken en/of op elke band twee 
witte reflecterende stroken.

• Kleine fietsen, terreinfietsen en koersfietsen moeten 
niet uitgerust zijn met die verlichting en reflectoren als 
ze enkel overdag gebruikt worden. 



Wettelijke uitrusting van de fiets

Lichten en reflectoren zijn verplicht op 
ALLE fietsen waarmee je op de openbare 
weg rijdt tussen het vallen van de avond 
en het aanbreken van de dag, en als het 
niet mogelijk is om duidelijk te zien op 
een afstand van 200 meter.



Opfrissing verkeersregels en 

vaardigheden voor voetgangers 

en  fietsers



Algemene oefeningen en tips

� Elk stukje van de openbare weg bekijken 
en benoemen.

� Leren stoppen alvorens over te steken.
� Nooit oversteken in een bocht.
� Een kruispunt steeds recht oversteken.



Oefeningen voor voetgangers

• Plaats op de openbare weg

• Oversteken aan een zebrapad

• Oppassen bij in- en uitritten

• Verkeersborden

• Oversteken zonder zebrapad

• Een hindernis voorbijgaan

• Verkeerslichten

• Rotonde

• Oversteken in twee fasen

• Spoorweg



Plaats op de openbare weg (1)

• Als het kan op het voetpad of op een 
berm stappen.

• Als er geen voetpad of berm is, dan ga 
je links op de rijbaan of op het fietspad. 
Je geeft wel voorrang aan fietsers op 
het fietspad.



Plaats op de openbare weg (2)

Waar stap je?



Oversteken aan een zebrapad (1)

• Is er binnen 30 meter een zebrapad, 
dan gebruik je dat om over te steken.

• Als je oversteekt aan een zebrapad, zijn 
bestuurders verplicht om te stoppen.

• Let op, want niet alle bestuurders 
stoppen.



Oversteken aan een zebrapad (2)



Oversteken aan een zebrapad (3)

Basisoversteektechniek:
- eerst links kijken,
- dan rechts (om een algemeen beeld van de 

straat te krijgen),
- terug naar links (om zeker te zijn dat de 

richting wel veilig is),
- oversteken terwijl je naar links kijkt,
- voor het midden van de rijbaan naar rechts 

kijken,
- goed doorstappen om snel aan de overkant 

te zijn.



Oppassen bij in- en uitritten (1)

• Als je voorbij in- of uitritten of een 
parking wandelt, moet je goed 
oppassen.

• Maak oogcontact met de bestuurders, 
zodat je zeker bent dat ze je gezien 
hebben.



Oppassen bij in- en uitritten (2)



Oppassen bij in- en uitritten (3)

Punten waarop je moet letten:
- Is er iemand uit/in de auto gestapt?
- Brandt het witte licht dat wil zeggen dat de 

auto in achteruit staat?
- Zie je iemand in de auto bewegen?
- Hoor je de motor?



Verkeersborden (1)

Verbodsbord legt een bepaald verbod op, 
iets wat je niet mag doen.

Gebodsbord legt een bepaald gebod op, 
iets wat je moet doen.

Aanwijzingsbord geeft bijvoorbeeld aan 
welke richting je moet volgen.



Verkeersborden (2)

Gevaarsbord kondigt een gevaar aan, 
iets waarvoor je moet oppassen.

Voorrangsbord geeft aanwijzingen over 
wie waar voorrang heeft.



Oversteken zonder zebrapad (1)

• Als er in de nabijheid van 30 meter 
geen zebrapad is, dan steek je de 
straat over zonder zebrapad.

• De basisoversteektechniek blijft 
dezelfde.

• Automobilisten zijn hier niet verplicht 
om te stoppen.

• Let dus goed op en zorg dat 
automobilisten je gezien hebben.



Oversteken zonder zebrapad (2)

Hoe steek je hier over?



Een hindernis voorbijgaan (1)

Mogelijke hindernissen: 

• geparkeerd voertuig;

• een lading zand;

• vuilniszakken;

• fiets op het voetpad;

• een verlichtingspaal.



Een hindernis voorbijgaan (2)

• Probeer een hindernis voorbij te gaan, 
zonder op de rijbaan of op het fietspad 
te stappen.

• Moet je dat toch doen, kijk dan altijd 
eerst goed achter je of er geen verkeer 
aankomt op de rijbaan.

• Stap pas op de rijbaan als er geen 
verkeer is en ga zo snel mogelijk terug 
op het voetpad of de berm.



Een hindernis voorbijgaan (3)

Hoe ga je deze hindernis voorbij?



Verkeerslichten (1)

Voor voetgangers zijn er tweekleurige 
verkeerslichten:
- groen = doorgaan
- rood = stoppen



Verkeerslichten (2)

Een kruispunt met verkeerslichten 
oversteken doe je zo:

- Je wandelt tot aan het zebrapad.
- Je wandelt verder als het licht op groen staat.
- Je stopt als het licht op rood staat en vertrekt pas 

als het licht op groen staat.
- Aan de overkant kijk je naar links en rechts om 

zeker te zijn dat er geen fietsers zijn die je kruisen.
- Je wandelt verder tot op het voetpad.



Verkeerslichten (3)



Rotonde (1)

• Een rotonde is een rond plein dat je met 
de rijrichting mee moet volgen.

• De regel is dat bestuurders op de 
rotonde voorrang hebben op 
bestuurders die de rotonde willen 
oprijden.

• Let steeds op of de verkeersborden van 
de regel afwijken.



Rotonde (2)

• Aan de meeste rotondes zijn 
zebrapaden voor voetgangers 
aangelegd.

• Indien er geen zebrapaden zijn, steek je 
als voetganger over op de plaats waar 
je aan de overkant meteen weer op de 
berm kan stappen.



Oversteken in twee fasen (1)

• Op sommige plaatsen is er een 
middeneiland, zodat je in twee keer 
veilig kan oversteken.

• Steek dus tweemaal over met de 
basisoversteektechniek.

• Zorg dat er op geen enkel moment te 
veel volk op het middeneiland staat.



Oversteken in twee fasen (2)



Spoorweg (1)

• Een spoorwegovergang is een plaats 
waar een weg en een spoorweg 
kruisen.

• Hier moet je zeer alert zijn.

• Niet overal wordt een spoorweg op 
dezelfde manier aangekondigd en 
bewaakt.



Spoorweg (2)

Verschillende soorten aanduidingen:

• bewaakte overweg met handbediende 
bomen of hekken;

• beveiligde overweg met automatische halve 
bomen bewaakte overweg;

• beveiligde overweg met lichten en 
belsignalen;

• onbeveiligde spoorweg met andreaskruis;

• onbeveiligde spoorweg zonder officiële 
markering.



IV. Oefeningen voor fietsers

Plaats op de openbare weg

Verkeersborden

Voorrang aan rechts

Rechts afslaan

Fietsoversteekplaats

Links afslaan

Rotonde

Beperkt eenrichtingsverkeer



Plaats op de openbare weg (1)

• Fietsers rijden op het fietspad. 

• Als er geen fietspad is, dan fiets je 
rechts op de rijbaan. Op de rijbaan hou 
je best een beetje reserve langs de 
rechterkant.

• Op het fietspad mag je naast elkaar 
fietsen.



Plaats op de openbare weg (2)

• Binnen de bebouwde kom mag je naast 
elkaar fietsen, tenzij kruisen met een 
tegenligger niet mogelijk is indien 
dubbelrichting.

• Buiten de bebouwde kom moet je ook 
achter elkaar fietsen wanneer er 
achteropkomend verkeer is.



Plaats op de openbare weg (3)

Kinderen ot negen jaar mogen met een 
kinderfiets (wieldiameter 50 cm) op het 
voetpad rijden als ze voetgangers niet 
in gevaar brengen.



Plaats op de openbare weg (4)

Waar fiets je?



Plaats op de openbare weg (4)

Waar fiets je?



Verkeersborden (1)

Verbodsbord legt een bepaald verbod 
op, iets wat je niet mag doen.

Gebodsbord legt een bepaald gebod 
op, iets wat je moet doen.

Aanwijzingsbord geeft bijvoorbeeld aan 
welke richting je moet volgen.



Verkeersborden (2)

Gevaarsbord kondigt een gevaar aan, 
iets waarvoor je moet oppassen.

Voorrangsbord geeft aanwijzingen over 
wie waar voorrang heeft.



Verkeersborden (3)

Wat soort bord is dit? Wat betekent dit?



Voorrang aan rechts (1)

• Op verschillende punten geldt voorrang 
aan rechts.

• Dat betekent dat je bestuurders (ook 
fietsers) die van rechts komen, moet 
laten voorgaan.

• Je zal zo nodig moeten vertragen of 
stoppen.



Voorrang aan rechts (2)



Rechts afslaan (1)

Rechts afslaan doe je zo:
- Je steekt je arm uit naar rechts.
- Je neemt een scherpe bocht naar rechts.
- Met beide handen aan het stuur rijd je 

verder rechts op de rijbaan.



Fietsoversteekplaats (1)

• Een oversteekplaats voor fietsers wordt 
op de rijbaan afgebakend door twee 
onderbroken strepen gevormd door 
witte vierkanten en parallellogrammen.

• Fietsers die via zo’n oversteekplaats 
oversteken, hebben geen voorrang, 
maar moeten voorrang verlenen aan 
bestuurders op de rijbaan.



Een hindernis voorbijgaan (1)

• Een hindernis op het fietspad of rechts 
op de rijbaan kan je overal 
tegenkomen. 

• Als fietser probeer je altijd eerst een 
hindernis voorbij te gaan zonder van je 
rijweg af te wijken. 



Een hindernis voorbijgaan (2)

• Als je van de rijbaan moet afwijken, kijk 
dan altijd eerst goed achter je of er 
geen verkeer aankomt en maak 
duidelijk dat je gaat afwijken van je 
rijweg door je hand uit te steken.

• Ga zo snel mogelijk terug op het 
fietspad of rechts op de rijbaan.



Een hindernis voorbijgaan (2)

Mogelijke hindernissen: 

• geparkeerd voertuig;

• een lading zand;

• vuilniszakken;

• een verlichtingspaal;

• bouwwerken.



Een hindernis voorbijgaan (3)

Hoe ga je deze hindernis voorbij?



Links afslaan (1)

Links afslaan doe je zo:

• Stop langs de rechterkant van de 
rijbaan of minder je snelheid.

• Kijk over je linkerschouder of het veilig 
is om af te slaan.

• Kijk ook naar de andere kanten 
vanwaar verkeer kan komen (voor en 
links van je).



Links afslaan (2)

• Steek je linkerarm uit om aan te geven 
dat je links wil afslaan.

• Als het veilig is, sla je met een zo groot 
mogelijke bocht links af.

• Fiets met je beide handen aan het stuur 
verder langs de rechterkant op de 
rijbaan.



Links afslaan (3)



Rotonde (1)

Een rotonde is een rond plein dat je met 
de rijrichting mee moet volgen. 

Zo rijd je als fietser de rotonde op:
- Bij het oprijden geef je voorrang aan 

weggebruikers op de rijbaan.
- Is er een fietspad, gebruik dat dan. 
- Is er geen fietspad, fiets dan uiterst rechts 

op de rotonde, maar maak jezelf goed 
zichtbaar.



Rotonde (2)

• Autobestuurders die willen afslaan, moeten 
doorgaande fietsers op de rotonde voorrang 
geven, tenzij op een afliggend fietspad waar 
de fietsers geen voorrang hebben.

• Geef een teken met je rechterarm als je de 
rotonde wil verlaten.



Rotonde (3)



Beperkt eenrichtingsverkeer (1)

• Het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) 
is het toelaten van fietsverkeer in de 
tegenrichting in eenrichtingsstraten.

• Fietsers mogen dus in twee richtingen 
fietsen.

• Fiets voldoende aan de kant, zodat 
tegenliggende auto’s je gemakkelijk 
kunnen kruisen.



Beperkt eenrichtingsverkeer (2)



Aanbod school



Aanbod school

• Dodehoekactie (6 lj)

• Fietsvaardigheidsoefeningen Meester 
op de Fiets (1-6 lj)

• Verkeerswandelingen (1-4 lj)

• Verkeersles kleuters (3de kleuterklas)

• Fietscontroles (4-5 lj)



Hulpmiddelen voor ouders



BIVV-publicaties interessant voor ouders

Veilig naar school: tips voor ouders: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Educatie/catalogDetail.shtml?detail=71087414
3&language=nl
Kinderen Klikvast in de auto: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Educatie/catalogDetail.shtml?detail=88185255
7&language=nl
Fietsers en de wegcode: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=7160465
07&language=nl
folder fietshelm: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=7276463
21&language=nl
Kinderen op de fiets:
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Educatie/catalogDetail.shtml?detail=88185262
0&language=nl
folder "geef voetgangers voorrang: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=7134258
52&language=nl
Brochure "Verkeer: wat is er veranderd sinds 2000?" 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=7286960
07&language=nl
Folder "Verkeersborden" 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=6669663
56&language=nl



Websites

http://verkeersland.verkeervpi.be

http://www.verkeersouders.be

http://www.bivv.be

http://karrewiet.ketnet.be/ketnet/subsites/karrewiet/html/dossier
/BIVV_verkeersuitvindingen/Index_verkeersuitvindingen01.h

http://faber.kuleuven.be/kijkuitopdefiets/

http://www.traphetaf.be

http://fietsersbond.be

http://verkeerskunde.be



BIVV-publicaties interessant voor kinderen

Brochure De knappe trapper (vanaf 10j): 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Educatie/catalogDetail.shtml?detail=730
145614&language=nl
De rollergids (vanaf 12j): 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Informatie/catalogDetail.shtml?detail=88
1852416&language=nl
Fluo: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Educatie/catalogDetail.shtml?detail=707
268219&language=nl
folder fietshelm: 
http://www.bivv.be/main/PublicatieMateriaal/Educatie/catalogDetail.shtml?detail=709
951602&language=nl



Verkeersveiligheid 

schoolomgeving



Negatieve spiraal



Foto’s schoolomgeving



Foto’s schoolomgeving



Foto’s schoolomgeving



Zone 30 (1)

• Zone 30 is een zone van een of meer 
openbare wegen of gedeelten ervan, 
waar de maximumsnelheid van 30 
km/uur geldt.

• Een aanwijzingsbord geeft aan dat je 
zo’n zone 30 bereikt of verlaat.



Zone 30 (2)



Zone 30 (3)

• Let op: binnen deze zone wordt de 
snelheidsbeperking in principe niet 
meer herhaald. Je vindt deze borden 
dus enkel aan het begin van de 
toegangsstraten.

• Binnen het gebied zelf zijn er wel 
verkeersplateaus of andere 
snelheidsremmers geïnstalleerd, zodat 
men trager moet rijden.



Zone 30 (4)

• Binnen een zone 30 zijn er ook geen 
voorrangstraten meer. Overal geldt dus 
de voorrang van rechts! 

• Een zone-30 betekent ook dat daar 
wordt gekozen voor gemengd verkeer. 
Fietsers en auto's delen er samen de 
rijweg. Fietspaden zijn in dergelijke 
zones in principe niet aanwezig. Er zijn 
geen zebrapaden.



Zone 30 (5)

• keren in de straat mag, tenzij anders 
aangeduid

• voorrang aan rechts geven, tenzij 
anders aangeduid

• inhalen langs links en voorbijsteken 
langs links mag, tenzij anders 
aangeduid



Parkeren (1)

BIJZONDERE PLAATSEN WAAR PARKEREN EN 
STILSTAAN VERBODEN IS 

• Trottoir

• Verhoogde berm binnen de bebouwde kom

• Oversteekplaatsen voor voetgangers

• Oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van 
tweewielige bromfietsen.

• Fietspaden

• Overwegen

• Autosnelwegen

• In een voetgangerszone



Parkeren (2)

PARKEREN EN STILSTAAN ZIJN VERBODEN OP DE 
RIJBAAN (NIET OP DE BERM) 

• Op de rijbaan op en op minder dan 5 meter voor een 
oversteekplaats voor voetganger

• Op de rijbaan op en op minder dan 5 meter voor
de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen. 

• Op de rijbaan in de onderbruggingen, in de 
tunnels. en behoudens plaatselijke reglementering 
onder de bruggen;

• Op de rijbaan nabij de top van een helling.

• Op de rijbaan in een bocht wanneer de 
zichtbaarheid onvoldoende is.



Parkeren (3)

1. Met het parkeren van een voertuig mag 
je nooit een uitrit blokkeren. Houd er 
ook rekening mee dat wanneer je aan 
de overkant van een straat geparkeerd 
staat, je ook een uitrit kan blokkeren! 



Parkeren (4)

2. De doorgang van een weg moet altijd 
open blijven voor de alarmdiensten. 
Houdt u ook rekening met de omvang 
van bijvoorbeeld een vuilnisauto of 
brandweerauto. Parkeer dus niet te 
dicht op een kruispunt (meer dan 5 m 
van het kruispunt).



Dank voor jullie aandacht!



Contact

Marjan Frederix

Mobiel 21 vzw

marjan.frederix@mobiel21.be

016/31 77 02

Vital Decosterstraat 67 A

3000 Leuven


