
BIJLAGE 3 
Gedrag en attitude 1

Situatie 1:

1.   Ik mag hier fietsen, maar pas mijn snelheid aan om te kunnen stoppen als dat nodig is.

2.    Ik mag hier fietsen, dus ik roep en bel zodat de voetgangers mij gezien hebben en ik fiets door.

3.   Ik stap af en ik ga te voet verder.

Situatie 2:

1.   Ik steek over op de rijbaan, voor de auto.

2.   Ik roep naar de chauffeur dat hij daar weg moet.

3.   Ik wacht even tot de chauffeur weg is en steek dan over.

Situatie 3:

1.   Ik doe alsof ik de persoon niet gezien heb en blijf zitten.

2.   Ik sta mijn plaats af aan de oude man.

3.   Ik roep naar de persoon naast de oude man, om te zeggen dat hij zijn plaats moet afstaan.

Situatie 4:

1.   Ik stop.

2.   Ik rijd door want anders ben ik te laat op school.

3.   Ik rijd door nadat ik eerst goed naar links en rechts heb gekeken.

Attitudes



BIJLAGE 3 
Gedrag en attitude 2

Situatie 5:

1.   Ik wandel rechts op het fietspad. 

2.   Ik wandel rechts op de rijbaan.

3.   Ik wandel links op het fietspad.

Situatie 6: 

1.  Ik steek mijn linkerarm uit en rij hem voorbij.

2.   Ik kijk over mijn linkerschouder, steek mijn linkerarm uit en rij hem voorbij  
als er geen auto aankomt.

3.  Ik bel, kijk over mijn linkerschouder en rij dan de auto voorbij.

Situatie 7:

1.    De voetgangers mogen hier niet zijn. Ik fiets er voorbij en roep dat ze weg moeten gaan.

2.    Ik fiets ze op de straat voorbij.

3.    Ik vertraag, gebruik mijn bel om ze te waarschuwen en fiets voorzichtig verder op het 
fietspad.

Situatie 8:

1.    Ik fiets gewoon over als ik vind dat dat veilig kan.

2.    Ik fiets over als de gemachtigde opzichter een teken geeft.

3.     Ik stap af en steek over met de fiets aan de hand als de gemachtigde  
opzichter een teken geeft.


