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Lesdoel
• De leerlingen kunnen hun eigen gedrag en attitude 

in het verkeer beoordelen met stellingen. 
• De leerlingen kunnen het juiste/meest veilige 

gedrag koppelen aan een verkeerssituatie.

Eindtermen:
• 4.15: Leerlingen beschikken over voldoende 

reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor 
coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor 
fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en 
veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen 
vertrouwde route. 

• 4.16: De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid 
rekening te houden met andere weggebruikers.

Organisatie en materiaal
• 1 placemat per groep (bijlage 1) 
• 8 verkeerssituaties (bijlage 2, uitgeknipt) 
• 8 attitudes die horen bij de verkeerssituaties  

(bijlage 3, uitgeknipt)

Gedrag en attitude



Les

Instapfase: waar of niet waar? 
De leerlingen zetten zich op één rij tegen een muur 
van het klaslokaal. Pols via stellingen naar hun gedrag 
en ervaringen in het verkeer. De leerlingen voor wie 
de stelling klopt, zetten een stap voorwaarts.   

Leerlingen die niet altijd het veiligste gedrag vertonen 
in het verkeer, zullen minder verder naar voor staan 
dan anderen. Ga na elke stelling wat dieper in op 
waarom ze dat gedrag stellen of waarom net niet. 

Stellingen: 

1. Ik steek altijd mijn arm uit als ik met de fiets afsla.

2. Ik stop altijd aan een rood licht, zelfs als er geen 
auto aankomt. 

3. Ik ga zo ver mogelijk van de sporen staan als ik op 
de trein sta te wachten. 

4. Ik laat eerst de mensen uit de trein of bus stappen 
voor ik instap. 

5. Ik fiets nooit op het voetpad, maar altijd op het 
fietspad of de rijbaan. 

6. Ik steek als voetganger altijd over op een zebrapad 
als er een in de buurt is, zelfs al moet ik dan een 
beetje verder stappen. 

7. Ik stap altijd van mijn fiets voor ik oversteek op 
een zebrapad. 

8. Ik kijk altijd goed rondom mij voor ik met mijn fiets 
de straat oversteek en steek niet zomaar over als ik 
geen auto hoor naderen.

9.  Ik steek nooit een spoorweg over als de slagbomen 
naar beneden gaan of al naar beneden zijn. 

10.   Ik geef voorrang als ik er niet zeker van ben dat de 
andere bestuurder mij gezien heeft. 

Beginsituatie
Naast de vele verkeersregels in de wegcode, zijn er ook heel wat ongeschreven ‘regels’ die ervoor zorgen dat 
weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen. De leerlingen denken in deze les na over risicogedrag en 
hoffelijkheid in het verkeer.
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Verwerkingsfase: verkeerssituaties 
bespreken in groep
Je verdeelt de klas in groepen van vier leerlingen en 
geeft elke groep een verkeerssituatie en een blad voor 
de werkvorm ‘placemat’. 

 
De leerlingen brainstormen in groep: 

1.   Een leerling leest de verkeerssituatie voor. 

2.   Elke leerling schrijft woorden waaraan hij denkt bij 
de verkeerssituatie in zijn deel van de placemat 
(nummer 1) 

3   Nadien bekijken ze welke woorden in meerdere 
vakken terugkomen. Deze woorden schrijven ze in 
het midden (nummer 2).

Als de leerlingen dit gedaan hebben, geef je hen 
een blad met drie mogelijke attitudes die bij de 
verkeerssituatie horen. Ze moeten nu achterhalen 
welk van de drie attitudes het gewenste/ meest 
veilige gedrag is. Geef de leerlingen even tijd om 
hierover te discussiëren. Als ze denken dat ze 
het juiste antwoord weten, roepen ze jou erbij en 
verklaren ze hun keuze.

Bij een juist antwoord, kan je de groep het toneeltje 
laten uitwerken (zie afsluitfase). Bij een fout antwoord, 
stuur je hen via bijkomende vragen in de juiste 
richting. 

Verkeerssituaties en gewenste attitudes:

• Situatie 1: je maakt een fietstocht met mama en 
papa. Je fietst voorbij het marktplein, het is druk 
en er lopen veel mensen rond. Wat kan je het best 
doen?

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

• Situatie 2: je moet aan de overkant van de straat 
geraken want daar is de brievenbus waar je een 
brief moet posten. Er staat echter een auto op het 
zebrapad. Wat kan je het best doen?

 � Ik wacht even tot de bestuurder weg is en steek 
dan over.

• Situatie 3: je zit op een overvolle bus en er stapt een 
oudere man op die slecht te been is. Wat kan je het 
best doen?

 � Ik sta mijn plaats af aan de oude man.

• Situatie 4: je bent te laat naar school vertrokken. Je 
bent aan het fietsen en het licht springt op oranje. 
Wat moet je doen?

 � Ik stop.

• Situatie 5: je wandelt met een groepje vrienden 
naar school. Er is geen voetpad, wel een fietspad. 
Waar moet je stappen?

 � Rechts op het fietspad.

• Situatie 6: je fietst rechts op de rijbaan en ziet voor 
je een auto geparkeerd staan. Je moet er langs links 
voorbij op de rijbaan. Wat kan je het best doen?

 � Ik kijk over mijn linkerschouder, steek mijn 
linkerarm uit en rijd hem pas voorbij als er geen 
auto aankomt.

• Situatie 7: je rijdt op het fietspad en nadert 
voetgangers die heel het fietspad versperren. Wat 
kan je het best doen?

 � Ik vertraag, gebruik mijn bel om ze te 
waarschuwen en fiets voorzichtig verder op het 
fietspad.
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• Situatie 8: je komt met de fiets aan een zebrapad
waar een gemachtigde opzichter helpt bij het
oversteken. Je wil zelf ook oversteken. Wat kan je
het best doen?
� Ik stap af en steek over met de fiets aan

de hand als de gemachtigde opzichter een
teken geeft.

Afsluitfase: toneeltje
Elke groep leest zijn verkeerssituatie voor aan de klas. 
Vervolgens spelen de leerlingen de drie mogelijke 
attitudes na door een toneeltje op te voeren. De 
kinderen van de andere groepen moeten raden wat 
het gewenste gedrag is. Ga hier nog wat verder op in 
aan de hand van een klasgesprek. 

TIP: ook in Het Grote Voetgangersexamen (4e 
leerjaar) en Het Grote Fietsexamen (6e leerjaar) 
wordt het algemeen verkeersgedrag beoordeeld. 
Je kan deze les daarom ook gebruiken als 
voorbereiding op de verkeersexamens. 
Schrijf je klas in voor het voetgangersexamen 
op www.hetgrotevoetgangersexamen.be 
en voor het fietsexamen op 
www.hetgrotefietsexamen.be. 
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