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Oversteken tussen 
geparkeerde auto’s 

OPSTELLING 

Materiaal: 
• twee tafels en stoelen 
• 2 dozen of gekleurde curverboxen 
• rode markeringsstroken of rood krijt 
• kegels 

Op straat: 
• fluohesjes 

STOEP 

RIJWEG 
STOEPRAND 

Oefening 1: Oversteken 

VERLOOP VAN DE LES 

Het is niet aan te raden om tussen geparkeerde auto’s over te steken maar in bepaalde situaties kun je niet 
anders. Naast de reeds gekende oversteekvaardigheden is het goed om de vaardigheden te gebruiken die 
hieronder worden aangeleerd. 

OEFENEN IN EEN BESCHERMDE OMGEVING 

Maak op de speelplaats een rijbaan en stoep met 
stoeprand. Plaats op de rijbaan tegen de stoep
rand twee tafels met daarop een kartonnen doos 
of ondoorzichtige curverbox (eventueel kun je ook 
gebruik maken van twee vuilniscontainers). Plaats 
achter en voor de tafel een leerling op een stoel. 
Laat enkele leerlingen op de fiets of met een gocart 
heen en weer rijden. 

Oefening 1: Oversteken (zie afbeelding) 
De leerlingen steken vanop de stoeprand over 
tussen de geparkeerde auto’s. Zij verwoorden welke 
gevaren er zijn: 
• De leerlingen kunnen de fietser en de auto niet 

zien aankomen. 
• De auto’s die geparkeerd staan, kunnen 

vertrekken of achteruit rijden. 
De leerlingen die op de stoel zitten verwoorden 
welke gevaren er zijn: 
• De bestuurders van de auto’s kunnen de 

leerlingen niet goed zien. 

Zoek met de leerlingen naar oplossingen voor deze 
gevaren. Hoe kunnen de leerlingen hun veiligheid 
verbeteren bij het oversteken tussen geparkeerde 
auto’s? 
• De stoeprand is normaal de kijklijn. 
• Omdat er geen goed zicht is, kun je beter een 

andere denkbeeldige lijn (= kijklijn) nemen. 
• De nieuwe kijklijn loopt gelijk met de zijkant van 

de wagen aan de bestuurderszijde. 

Oefening 2: Kijklijn verleggen 
De leerlingen tekenen of verleggen hun nieuwe 
kijklijn. Zij verwoorden wat ze doen: 
• Stappen tot aan de nieuwe kijklijn. 
• Kijken of er fietsers aankomen. 
• Als er geen verkeer is, kan ik veilig oversteken. 
• De oversteektechnieken (oversteken in 7-tellen) 

uit het tweede leerjaar gebruiken. 
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STOEP 

RIJWEG 

KIJKLIJN 

STOEPRAND 

Oefening 4: Oversteken tussen geparkeerde auto’s 

OEFENEN IN HET ECHTE VERKEER 

Oefen deze vaardigheden nu in het echte verkeer. Is er in de schoolomgeving geen veilige plaats om te oefenen, 
vraag dan aan twee leerkrachten om hun auto op de speelplaats achter elkaar te parkeren. 

Oefening 3: Observeren 
De leerlingen observeren de plaats waar de geparkeerde 
auto’s staan. Als begeleider kun je volgende vragen 
stellen: 
• Waarom is het gevaarlijk om tussen geparkeerde 

wagens over te steken? 
» Bestuurders op de rijbaan zien je niet. 
» Geparkeerde voertuigen kunnen vertrekken zonder 

dat ze je zien. 
• Hoe zie je wanneer een auto wilt vertrekken? 

» Er komt rook uit de uitlaat (je kunt de motor ook 
horen). 

» De witte achteruitrijlichten of de rode remlichten 
branden. 

• Wat doe je dan? 
» Een andere plaats zoeken. 
» Indien dit niet gaat oogcontact zoeken met de 

bestuurder of wachten totdat de auto wegrijdt. 

Oefening 4: Oversteken tussen geparkeerde auto’s 
(zie afbeelding) 
Steek per twee over tussen de geparkeerde auto’s. 

De leerlingen verwoorden waarmee ze rekening moeten 

houden als ze tussen geparkeerde auto’s oversteken.
 
• Eerst kijken of er een bestuurder in de auto achter het 

stuur zit. De auto’s kunnen namelijk weg- of achteruit 
rijden. 

• Zit er iemand achter het stuur? Wilt de bestuurder 
vertrekken? Ik kijk naar de lichten en luister of zijn 
motor ronkt. 

• Ik zoek een andere plaats om over te steken. Indien dit 
niet gaat, zoek ik oogcontact met de bestuurder van de 
wagen. 

• Als de bestuurder mij gezien heeft, kan ik veilig tot aan 
de kijklijn stappen. 

• Ik kijk links - rechts - links. 
• Als er geen verkeer aankomt, kan ik veilig en in rechte 

lijn naar de overkant stappen. Tijdens het oversteken 
blijf ik naar links en daarna naar rechts kijken. 

INFO AAN OUDERS VANUIT DE SCHOOL 

Het is beter niet over te steken tussen geparkeerde voertuigen, maar soms is er geen andere mogelijkheid. Respecteer 
dan volgende afspraken: 
• Eerst kijken of er een bestuurder in de auto achter het stuur zit. De auto’s kunnen namelijk wegrijden of achteruit 

rijden. 
• Zit er iemand achter het stuur? Wil de bestuurder vertrekken? Zoek oogcontact met de bestuurder van de wagen. Als 

de bestuurder je gezien heeft, kun je veilig tot aan de kijklijn stappen. 
• Als er geen verkeer is, kun je veilig en in rechte lijn naar de overkant stappen. 

TIP! Steek nooit over vlak voor of achter een bus of vrachtwagen. Je staat dan in de dode hoek van het voertuig 
waardoor de bus- of vrachtwagenchauffeur je niet kan zien. 

Meer oefeningen en informatie in: 
• Verkeersmethode ‘Wegwijzers!’ vijfde leerjaar – thema 4, les 1 – Uitgeverij Van In 
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