
 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

LESOPBOUW IN BESCHERMDE OMGEVING 
Nodig in de klas een agent van de lokale politie 
en een gemachtigd opzichter (GO) in uniform uit. 

Op stap met een 
gemachtigd opzichter 

Materiaal: 
• fluohesjes 
• fluitje of handtrommel 

OPSTELLING VERLOOP VAN DE LES 

Alle 
leer
lingen 

Le
sfi

ch
e 

2
2x25 min. 

Een gemachtigd opzichter (GO) vervult een 
belangrijke rol bij de verkeersveiligheid van 
schoolgaande kinderen in een schoolomgeving. 
Hij krijgt een opleiding en is bij wet beschermd. Zijn 
bevoegdheid bestaat erin groepjes voetgangers 
te helpen bij het oversteken zonder of aan een 
zebrapad. Hij kan daarbij naderende bestuurders 
doen stoppen maar hij heeft niet dezelfde 
bevoegdheden als een agent. Een fietser die bij een 
GO oversteekt, doet dat als voetganger, dus te voet 
en met de fiets aan de hand. 

Naargelang de leeftijdsgroep zullen de leerlingen 

meer details opvallen.
 
Vergelijk bij de agent en de gemachtigd opzichter:
 
• het uniform 
• de bewegingen 
• de bevoegdheid 

Welke verschillen zijn er tussen het uniform van 
een agent en dat van een GO? 

STOEP 

STOEP 

RIJWEG 

AGENT VAN DE 

LOKALE POLITIE 

GEMACHTIGD 

OPZICHTER 

basiskledij en kepie/pet 

met politielogo is 

volledig blauw 

basiskledij is verschillend 

draagt soms fluohesje herkenbaar door fluo

hesje of -jas 

heeft heupgordel met 

instrumenten ter onder

steuning van zijn/haar job 

draagt rond linkerarm een 

driekleurige band met de 

naam van de gemeente 

gebruikt geen 

verkeersbordje 

gebruikt een rond 

verkeersbordje met 

witte oppervlakte 

en rode rand (C3) 

Oefening 2 

Uitrusting 

Welke beweging maken een GO en een 
politieagent om het verkeer stil te leggen? 
Gemachtigd opzichter: 
• Steekt bordje in de lucht om het verkeer stil te 

leggen. 
Lokale Politie 
• Steekt hand in de lucht om het verkeer stil te 

leggen. 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

  
  

  
 

  

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Welke bevoegdheid hebben een GO en een 
politieagent bij het helpen oversteken? 
Gemachtigd opzichter 
• Kan enkel het verkeer dat op voldoende afstand 

is en veilig kan stoppen, stilleggen om een groep 
voetgangers te helpen oversteken. 

• Dit kan aan een zebrapad, zonder zebrapad en aan 
verkeerslichten alleen maar wanneer het groene 
mannetje oplicht. 

• Enkel in de gemeente waar de GO is aangesteld. 
Lokale politie 
• Kan het verkeer op elk moment stilleggen en ook 

regelen. 
• Mag zowel voetgangers als fietsers helpen oversteken 

op gelijk welke plaats binnen de politiezone waar hij/zij 
bevoegd is. 

OEFENEN IN DE PRAKTIJK 
Ga in de schoolomgeving op de locatie oefenen waar 
voor en na de schooluren een GO actief is. 
Voor de leerlingen is het belangrijk dat ze tijdens de 
praktijkoefening vier belangrijke stappen onthouden: 
STOPPEN – WACHTEN – KIJKEN – OVERSTEKEN 

STOPPEN = de leerlingen stoppen in groep aan de 
stoeprand. 

WACHTEN = de leerlingen wachten in groep op de 
stoep. 

KIJKEN = de leerlingen kijken naar de GO die het 
verkeer stillegt en die het teken geeft 
om over te steken. 

OVERSTEKEN = de leerlingen steken recht over maar 
blijven waakzaam naar de andere 
weggebruikers. 

Oefening 1: Oversteken en observeren 
Laat de helft van de klas oversteken. De andere helft 

observeert.
 
Wissel nu van groep.
 

Evalueer: 
• Stopten de leerlingen aan de stoeprand? 
• Wachtten ze in groep? 
• Keken ze naar de GO? 
• Staken ze in rechte lijn over? 

Oefening 2: Fietsers en voetgangers (zie afbeelding) 
Herhaal oefening 1 maar nu met enkele fietsers jonger 
dan 9 jaar en een fiets met wieldiameter kleiner dan 50 
cm. Enkele kinderen fietsen op de stoep, de anderen zijn 
voetganger. Ze steken samen over. 

Evalueer: 
• Hoe staken de fietsers over? 
• Stopten de fietsers aan de stoeprand? 
• Wachtten ze in groep? 
• Keken ze naar de GO? 
• Staken ze in rechte lijn over? 
• Wanneer fietsten de leerlingen terug verder? 

Oefening 3: Met oudere leerlingen 
Enkele oudere leerlingen fietsen op de rijbaan, de 
fietsstrook of het fietspad (naargelang de schoolsituatie). 
De andere leerlingen zijn voetganger. De GO legt het 
verkeer stil en laat de groep voetgangers oversteken. 

Evalueer: 
• Stopten de fietsers op het signaal van de GO? 
• Naar wie keken de voetgangers tijdens het oversteken? 
• Wanneer vertrokken de fietsers terug? 

UITBREIDING 

Soms helpt een gemachtigd opzichter (GO) voetgangers aan verkeerslichten oversteken. De GO mag dit enkel doen 
bij het groen verkeerslicht. Wanneer het rode verkeerslicht oplicht moet de GO de groep die nog niet volledig over is, 
onderbreken. De groep die nog niet aan het oversteken is, blijft wachten tot het licht terug groen is en de GO terug in 
het midden van de rijbaan staat. 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Enkele tips voor de ouders 
1. Maak als ouder steeds gebruik van een oversteekplaats met een GO. 
2. Neem nooit zelf het initiatief om over te steken maar wacht totdat de GO het 

verkeer stillegt en een teken geeft om over te steken. 
3. Steek altijd recht over op een zebrapad. 
4. Wil je oversteken met de fiets, stap dan naast je fiets het zebrapad over. 
5. Wanneer een GO het verkeer stillegt, moet elke bestuurder stoppen. Dit geldt 

ook voor: 
• alle fietsers die op de weg of op het fietspad rijden. 
• prioritaire voertuigen zonder sirene of zwaailicht. 

6. Vergeet niet dat dankzij hun inzet jouw kind veiliger naar school kan komen. 
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