
Thuiswerkje
verkeerstoets.beverkeerstoets.be

Oefenvragen

Veiligheid
Mag je bellen op de fiets?  
a. Ja, maar ik blijf goed uitkijken voor ander verkeer.

b. Ja, maar enkel als iemand mij opbelt.

c. Neen, dat is niet veilig.

Mag je achterop het bagagerek meefietsen? 
a. Ja, als ik voorzichtig ben.

b. Ja, maar enkel als er geen auto’s zijn.

c. Neen.

Moet je als fietser een helm dragen? 
a. Ja, ik kan zelfs een boete krijgen als ik fiets zonder helm.

b. Ja, maar enkel kinderen jonger dan 12 jaar moeten een helm dragen.

c. Neen, maar het is wel veiliger.

Mag je de hond uitlaten op de fiets?  
a. Ja.

b. Ja, maar enkel als ik een brave hond heb.

c. Neen.

Je rijdt bergaf. Trappen hoeft niet, zo snel gaat het. Mag je je 
voeten van de trappers halen? 
a. Ja, maar ik mag niet zonder handen fietsen.

b. Ja, maar ik moet ze dan schuin op de buis van mijn fiets zetten.

c. Neen.

1

2

3

4

5



OEFENVRAGEN 
Veiligheid

Op zowat 40 meter van jou vandaan ligt een zebrapad. Mag je 
oversteken op de plek waar je nu staat?
a. Ja, ik mag hier loodrecht oversteken.

b. Ja, maar alleen als de straat in een zone 30 ligt.

c. Neen, want ik moet het zebrapad gebruiken als het binnen de 50 meter ligt.

Je staat op het perron te wachten op een trein. Je laat je gsm 
vallen op de sporen. Mag je die gaan oprapen?
a. Ja, maar alleen als de slagbomen omhoog zijn.

b. Ja, maar heel snel via het trapje.

c. Neen, ik laat mijn gsm liggen en verwittig iemand van het 
spoorwegpersoneel.

Je woont aan de spoorweg. De kortste weg naar het speelpleintje 
is over de treinsporen. Steek je hier over? 
a. Ja, als er links en rechts geen treinen te zien zijn.

b. Ja, want anders moet ik een omweg maken.

c. Neen, dat is strikt verboden en levensgevaarlijk.

In het station zegt een stem door de luidspreker: “Aandacht. 
Spoor 1. Doorrijdende trein. Blijf op een veilige afstand.”  
Waar kan je het best staan? 
a. Op plaats 1.

b. Op plaats 2.

c. Op plaats 3.

Op welke manier hou je best je stuur vast wanneer je afslaat met 
je fiets? 
a. Het maakt niet uit of je dat met één of twee handen doet, zolang je je fiets 

maar onder controle hebt.

b. Met één hand aan het stuur een één arm uitgestoken om de richting aan 
te duiden.

c. Met twee handen aan het stuur.
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