
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorrangsregels 
basisoefeningen 

2de graad - 1 

ALGEMENE TIPS 

• Verken het parcours eerst te voet. 
• Geef uitleg bij elke voorrangssituatie en rijrichting (15 minuten). 
• Bekijk de borden en de bijhorende wegmarkeringen. 
• Bespreek ook de oefening voor de voetganger. 
• Verdeel de leerlingen in groepjes over de drie verschillende situaties. 
• Ze oefenen zowel de rol van voetganger als van fietser. 
• Oefen op elke situatie, afhankelijk van de grootte van de klas, minimum 15 minuten. 
• Na het inoefenen van oefening 1, 2 en 3, fietsen de leerlingen oefening 4. 
• Oefening 4 is een herhaling van oefening 1, 2 en 3 samen. 

SYMBOLEN 

te volgen richting 
voor voetgangers 

kegel voetganger fietser en fietsers 

VERKEERSBORDEN 

je moet hier stoppen en 
voorrang geven 

je mag hier niet inrijden 

pas op voorrang aan je mag deze straat in beide 
rechts geven richtingen niet inrijden 

je moet hier naar links je moet hier recht 
afslaan voorbijrijden 

hier is een oversteekplaats 
voor voetgangers 

stopstreep = zet voet aan 
de grond en geef voor
rang aan rechts en links 
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oefening 1 

Rechts draaien, remmen en stoppen 
Verdeel de leerlingen in een groep voetgangers en fietsers. De voetgangers steken individueel de straat over op het 
zebrapad en keren rond de kegel. De fietsers rijden in een vaste richting en halen elkaar niet in. Bij deze oefening kijken ze 
nog niet achterom en steken nog geen arm uit. 
Na 7 minuten wisselen de leerlingen van groep. 

Oefen de volgende vaardigheden op het parcours: 

STAPPERS FIETSERS 
• veilig en rustig stappen op de stoep • rechts rijden op de weg 
• aan een zebrapad stoppen: • vertragen aan een kruispunt
 ›› stoppen aan de stoeprand  ›› goed links en rechts kijken
 ›› goed links en rechts kijken ›› korte bocht nemen bij het rechts afdraaien 
›› oogcontact maken met de fietser • 1 stopsituatie = voet aan de grond:

          steek pas over als de fietser stilstaat (voet aan de          ›› als een voetganger wil oversteken
          grond) ›› oogcontact maken met de voetganger 



6 meter

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2de graad - 2 

oefening 2 
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oefening 3 

Voorrang van rechts
 
Verdeel de leerlingen in een groep voetgangers en fietsers. 

De voetgangers steken individueel de straat over op het 

zebrapad en keren rond de kegel. De fietsers kunnen 

rechts of links afdraaien.
 
Na 7 minuten wisselen de leerlingen van groep.
 

Oefen de volgende vaardigheden op het parcours: 

STAPPERS 
• veilig en rustig stappen op de stoep 
•	 aan een zebrapad stoppen:
 ›› stoppen aan de stoeprand
 ›› goed links en rechts kijken 
›› oogcontact maken met de fietser 
›› steek pas over als de fietser stilstaat (voet aan de        

          grond) 

FIETSERS 
• rechts rijden op de weg 
• vertragen aan een kruispunt met 
• goed rechts en links kijken 
• wie van rechts komt gaat voor 
• korte bocht nemen bij het rechts afdraaien 
• ruime bocht naar links nemen 
• 1 stopsituatie = voet aan de grond:

 ›› als een voetganger wil oversteken
 ›› oogcontact maken met de voetganger 

Voorrang op een rond punt 
Verdeel de leerlingen in een groep voetgangers en fietsers. 
De voetgangers steken individueel de straat over op het 
zebrapad en keren rond de kegel. De fietsers rijden in een 
vaste richting. De leerlingen geven met een armbeweging 
de fietsrichting aan. Ze reageren correct bij het zien van 
een verkeersbord. Na 7 minuten wisselen de leerlingen van 
groep. 

Oefen de volgende vaardigheden op het parcours: 

STAPPERS 
• veilig en rustig stappen op de stoep 
•	 aan een zebrapad stoppen:
 ›› stoppen aan de stoeprand
 ›› goed links-rechts kijken. 
›› oogcontact maken met de fietser 
›› steek pas over als de fietser stilstaat (voet aan de 

grond) 

FIETSERS 
• rechts rijden op de weg 
• kort arm uitsteken naar de te volgen rijrichting 
• vertragen aan een kruispunt 
• korte bocht nemen bij het rechts afdraaien 
• ruime bocht nemen bij het links afdraaien 
• 2 stopsituaties = voet aan de grond: 

›› ls een voetganger wil oversteken
 ›› bij een stopbord en/of stopstreep 
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Alle ingeoefende vaardigheden op één parcours 
Maak een groep voetgangers met ± 5 leerlingen, de rest is fietser. De groep met voetgangers steekt de straat over op het 
zebrapad. De fietsers rijden op het parcours waarbij ze alle vorige oefeningen samen krijgen. 

Oefen de volgende vaardigheden op het parcours: 

STAPPERS FIETSERS 
• veilig en rustig stappen op de stoep • rechts rijden op de weg 
• aan een zebrapad stoppen • kort arm uitsteken naar de te volgen rijrichting 

›› stoppen aan de stoeprand • vertragen aan een kruispunt: 

›› goed links en rechts kijken 
 ›› voorrang aan rechts geven zonder 

›› ogcontact maken met de fietser       verkeersbord
 
›› steek pas over als de fietser stilstaat ›› voorrang aan rechts geven zonder 


  (voet aan de grond)       verkeersbord 
• korte bocht nemen bij het rechts afdraaien 
• ruime bocht naar links nemen 
• altijd goed rechts en links blijven kijken aan 

een kruispunt 
• 2 stopsituaties = voet aan de grond

 ›› stoppen wanneer een voetganger wil 
             oversteken

 ›› bij een stopbord / stopstreep 
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