
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

3de graad - 1 

Plaats van de fietser en 
voorrangsregels 
basisoefeningen 

ALGEMENE TIPS 

• Oefen in de 3de graad specifiek op fietssituaties en voorrangsregels. 
• We benoemen de verkeersborden nu met verbods-, gebods-, voorrangs-, aanwijzings- en 

gevaarsborden. 
• Verken het parcours eerst te voet. 
• Geef uitleg bij elke voorrangssituatie en rijrichting (15 minuten). 
• Bekijk de borden en de bijhorende wegmarkeringen. 
• Het parcours pas je aan per oefening. 
• Leerlingen oefenen vooral de rol van fietser. 
• Oefen op elke situatie, afhankelijk van de grootte van de klas, minimum 20 minuten. 
• Na oefening 1 bouw je de volgende oefening op. 

SYMBOLEN 

kegel fietser 
te volgen richting 
voor de fietsers 
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verplicht naar links 
afslaan 

verplicht naar rechts 
afslaan 

verplicht rondgaand 
verkeer 

verplicht hier rechts 
voorbijrijden 

verplicht fietspad 
voorrang op de bestuurder 
uit de tegenovergestelde 
richting 

hier is een oversteekplaats 
voor voetgangers 

hier is een oversteekplaats 
voor fietsers 

openbare weg met 
éénrichtingsverkeer 

verboden richting voor 
iedere bestuurder 

verboden omkeren tot aan 
volgende kruispunt 

verboden om aan het 
volgend kruispunt links af 
te slaan 

verboden om aan het 
volgend kruispunt rechts af 
te slaan 

verboden toegang voor 
bestuurders van rijwielen 

voorrang geven aan de 
weggebruiker die uit de 
andere richting komt 



   

 

  

   
 

 
 

 
 

 

kruispunt waar voorrang 
van rechts geldt 

voorrang op het eerstvol
gende kruispunt 

voorrang geven 

stoppen en voorrang 
geven 

voorrangsweg einde voorrangsweg 

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

haaientanden = vertragen 
en voorrang geven aan 
rechts en links 
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oefening 1 

Oefenen van de fietsvoorziening 
Fietsen op een dubbelrichtingsfietspad 
• fietsbord staat evenwijdig met het fietspad 

= verplicht fietspad in beide richtingen 
• bij de stippellijn kunnen ze het fietspad op- of 

afrijden 

Voorrang doorlopend fietspad op een kruispunt 
• Op een fietspad heeft de fietser enkel voorrang 

als het fietspad doorloopt op een kruispunt. Blijf 
steeds aandacht hebben voor andere weggebrui
kers die de voorrangsregels negeren. 

Fietsen op een enkelrichting fietspad === 
• enkelrichtingsfietspad rechts van de weg 
• hierop mag je nooit in 2 richtingen fietsen 

Fietsoversteekplaats 
• een fietspad stopt, fietsers moeten 

oversteken maar hebben geen 
voorrang 

• fietsers stoppen en kijken of er 
van links en rechts geen verkeer 
aankomt, dan pas steken ze over 
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groep 1 
groep 2 
groep 3 
groep 4 

Voorrangsborden en -regels 
Omdat bij deze oefening de aandacht gaat naar het juist lezen en toepassen van de voorrangsborden, blijft de 
fietsrichting eenvoudig. Verdeel de klas in 4 groepen. Elke groep krijgt een fietsroute met andere voorrangsborden. Werk 
met een doorschuifsysteem, zo leren de leerlingen de verschillende voorrangsborden kennen. Omdat de leerlingen 
fietsen in een verkleinde maar nagebootste verkeersituatie is het niet voor alle leerlingen evident om correct achterom te 
kijken en een arm uit te steken. De snelheid ligt lager dan in het echte verkeer en dat kan evenwichtsproblemen geven. 
In dit geval is het beter om vooral te focussen op de juiste plaats op de weg en het goed lezen van de verkeersborden. 
Leerlingen die stuurvaardig zijn kijken achterom en steken een arm uit. 

FIETSRICHTINGEN: 

groep 1 
groep 2 
groep 3 
groep 4 
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Alle voorrangsregels samen 
Bij oefening 3 breng je alle voorrangsborden samen. De leerlingen oefenen samen op het parcours. Het accent bij deze 
oefening ligt nu vooral op het juist lezen van de voorrangsregels én correct handelen. Omdat de leerlingen fietsen in een 
verkleinde maar nagebootste verkeersituatie is het niet voor alle leerlingen evident om correct achterom te kijken en een 
arm uit te steken. De snelheid ligt lager dan in het echte verkeer en dat kan evenwichtsproblemen geven. In dit geval is 
het beter om vooral te focussen op de juiste plaats op de weg en het goed lezen van de verkeersborden. Leerlingen die 
stuurvaardig zijn kijken achterom en steken een arm uit. 
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