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Workshop Dodehoek 
In samenwerking met Klas op Stap - Stad Antwerpen 

1 - Voor de vrachtwagen (10 min) 

- Wat is de dode hoek? De ruimte rond een voertuig waar je niet zichtbaar bent voor de bestuurder 

- Welke voertuigen hebben een dode hoek? Niet enkel vrachtwagens hebben een dode hoek. Auto’s, fietsers 

en zelfs jij hebt een dode hoek. Je kan zelf niet zien wat er achter je gebeurt tenzij je jouw hoofd draait. 

- Hoe steek je een straat over? 

o Links/Rechts kijken 

o Oogcontact maken met chauffeur 

o Handgebaar geven aan chauffeur 

Oefening: straat oversteken op correcte manier 

- Wat ziet de bestuurder? De bestuurder zit zeer hoog in zijn cabine en kijkt in een rechte lijn naar beneden.  

Hoe dichter je vooraan tegen de vrachtwagen staat, hoe minder kans dat de bestuurder je kan zien. Zorg dus 

dat je zo ver mogelijk van de vrachtwagen oversteekt. 

tip 1: oogcontact maken 

Als je even zwaait naar de bestuurder en hij zwaait terug, dan weet je zeker dat je veilig staat. 

2 - Naast de vrachtwagen (10 min) 

- Waarom sta je hier niet veilig naast de vrachtwagen? 

o afdraaien vrachtwagen 

o deur openen 

o niet zichtbaar voor chauffeur 

- Spiegels overlopen (breedte, lengte, stoep) 

tip 2: stop nooit onder of ter hoogte van de spiegels. De chauffeur heeft allerlei hulpmiddelen om je zo goed 

mogelijk te zien.  Hij kan echter niet in alle spiegels tegelijk kijken.  

oefening: leerlingen komen aangefietst 5 meter achter de vrachtwagen en mogen stoppen waar ze denken dat ze 

veilig staan. Leerlingen die plaatsnemen rechts achteraan de vrachtwagen zijn het meest correct.  
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3 - Achter de vrachtwagen (5min) 

tip 3: Blijf uit de dode hoek 

oefening: 1 kind in de vrachtwagen, ga staan op de verschillende plaatsen aangeduid door de kegels en zie of je de 

chauffeur kan zien zitten. 

tip 4: Fiets in de kijker 

- We maken ons zichtbaar: 

o Door veel fluo te dragen: fluo is cool 

o Onze fiets is uitgerust met verlichting en reflectoren 

o We fietsen niet in de dode hoek en zoeken oogcontact met de chauffeur 

tip 5: Safety first 

Geef veiligheid voorrang. Wat is veilig in het verkeer? Heb je toch voorrang, wees dan nog voorzichtig. Voertuigen 

kunnen niet altijd stoppen of hebben je soms niet gezien. Defensief gedrag 

4 - In de vrachtwagen (5min) 

Kinderen mogen om beurt achter het stuur plaats nemen en krijgen informatie over hoe ze de andere kinderen 


kunnen zoeken in de spiegels. 


De andere kinderen mogen zich proberen te verstoppen, maar nooit onder de vrachtwagen!
 

Meer info 

www.provincieantwerpen.be 
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Dienst Mobiliteit 
10op10-team 
10op10@provincieantwerpen.be 
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