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Oefenvragen

Gedrag en attitude
Je wil de straat oversteken en de autobestuurder stopt en doet 
teken. Is het veilig om over te steken?  
a. Ja, want de bestuurder is gestopt en doet teken dat ze mij gezien heeft en me

over laat.

b. Ja, maar ik kan het best een wijde bocht maken en achter de auto oversteken.

c. Neen, want er is geen zebrapad.

Je staat voor de slagbomen aan de spoorweg en ze gaan naar 
boven. Mag je verder stappen?  
a. Ja, want de slagbomen zijn toch bijna boven.

b. Neen, ik mag enkel verder als de slagbomen helemaal naar boven zijn.

c. Neen, ik mag enkel verder als de slagbomen helemaal naar boven zijn én
het witte licht knippert.

De witte auto voor je gaat parkeren. Wat kan je het best doen?
a. Ik fiets op het voetpad verder.

b. Ik maar een wijde bocht naar links en rijd op de rijbaan om de auto 
heen.

c. Ik vertraag en als de bestuurder mij niet gezien heeft, stop ik.

Er staat een voertuig op het zebrapad waar jij wil oversteken. 
Wat kan je het best doen? 
a. Ik steek de rijbaan voor de auto over.

b. Ik roep naar de bestuurder dat hij daar weg moet.

c. Ik wacht even tot de auto weg is en steek dan over.

Op het fietspad wandelen voetgangers. Wat kan je hier het best 
doen als fietser?  
a. Ik fiets ze voorbij en roep dat ze weg moeten gaan. Voetgangers mogen hier

niet zijn.

b. Ik fiets ze op de straat voorbij.

c. Ik vertraag, bel en fiets dan voorzichtig verder op het fietspad.
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OEFENVRAGEN 
Gedrag en attitude

Je stuurt een sms terwijl je aan het fietsen bent. Mag dat? 
a. Ja, sms’en mag maar telefoneren niet.

b. Ja, dat mag.

c. Neen, dat mag niet.

Je vriend steekt met zijn fiets de straat over. Hij zegt tegen jou dat 
het oké is om over te steken. Wat kan je het best doen? 
a. Ik kijk zelf of het wel veilig is en steek dan pas de straat over.

b. Ik luister of ik achter me geen auto hoor en steek dan pas de straat over.

c. Ik vertrouw op hem en steek de straat over.

Je staat op het perron en de trein komt toe. Er moeten veel 
mensen uitstappen. Wat kan je het best doen?  
a. Ik stap zo snel mogelijk op zodat de trein geen tijd verliest.

b. Ik wacht tot iedereen is afgestapt en stap dan pas op.

c. Ik wring me tussen de uitstappende mensen, zodat ik een goede plaats op
de trein heb.

Je rijdt langs een rij geparkeerde auto’s. Voor jou stapt iemand in 
de auto en start de motor. Wat kan je het best doen? 
a. Ik minder snelheid en probeer de handelingen van de bestuurder in te

schatten.

b. Ik rijd er snel voorbij.

c. Ik wijk uit naar het midden van de rijbaan en fiets daar verder.

Mag je op een fietspad een andere fietser inhalen? 
a. Ja, ik mag zowel links als rechts inhalen op een fietspad.

b. Ja, maar ik mag alleen langs links inhalen.

c. Neen, inhalen op een fietspad is verboden.
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