
Een mogelijke voorrangssituatie op een kruispunt is die 
waar je de bevelen van een agent moet opvolgen. 

Niet enkel agenten zijn bevoegd om bevelen te geven op 
een kruispunt, maar voor de leerlingen is een agent wel het 
duidelijkst. Hij staat namelijk synoniem voor autoriteit in 
het verkeer. Probeer daarom bij de lokale politiezone na te 
vragen of je een agent kunt betrekken bij Het Grote 
Fietsexamen en de voorbereidingen van de extra 
vaardigheid ‘een kruispunt met een agent oversteken’.

Overloop eerst de voorrangstrap met de leerlingen. 
Maak duidelijk dat de agent bovenaan de hiërarchie staat. 

Daaronder volgen de verkeerslichten, 
dan de verkeersborden & wegmarke-

ringen en tot slot, wanneer er geen  
signalisatie is, gelden de verkeers-

regels.

Als de leerlingen dat weten, kan je de verschillende 
bevelen van de agent uitleggen.

KRUISPUNT MET  
EEN AGENT OVERSTEKEN

DE FIETSER:

 n vertraagt bij het naderen van het kruispunt;

 n volgt de bevelen van de agent correct op:

• Wie evenwijdig met de arm(en) van de agent 
fietst, rijdt door.

• Wie de arm(en) van de agent dwarst, stopt en 
wacht.

• Als de agent één arm omhoog steekt, stopt de 
fietser of verlaat hij het kruispunt.

HET  GROTE
FIETS

EXAMEN

HET  GROTE
FIETS

EXAMEN

OEFENFICHE



1. TRAINING VAN STUURVAARDIGHEID EN
VERKEERSGEDRAG OP DE SPEELPLAATS

Nodig: 
 n Een oefenterrein waarop je een kruispunt kunt 

opstellen.
 n 20 kegels.
 n Zo mogelijk: een agent. Indien nodig kan de leerkracht 

de bevelen geven.

Oefening 1: 
 n Elke leerling steekt individueel het kruispunt over. In 

het midden van het kruispunt geeft de agent bevelen. 
De bedoeling is de tekens te leren kennen en begrij-
pen, te kunnen wachten op de juiste plaats indien 

nodig en niet impulsief te reageren op wijzigende be-
velen. Vergeet niet tussen het draaien van de richting 
één arm omhoog te steken. 

Oefening 2: 
 n De leerlingen fietsen het kruispunt langs de 

verschillende armen op. Ze krijgen de opdracht om het 
kruispunt recht over te steken. Elke leerling moet de 
bevelen van de agent in het midden correct opvolgen.

n Variant: je kan in een volgende fase leerlingen laten 
afslaan. Bedenk wel dat je dan verschillende vaardig-
heden traint: een kruispunt met een agent oversteken 
én afslaan naar links of rechts. Hou dus zeker rekening 
met de moeilijkheidsgraad. 

2. TRAINING IN HET ECHTE VERKEER

Nodig: 
n Een kruispunt in een verkeersarme buurt. Als je 
leerlingen voldoende getraind hebben, kan je een 
kruispunt opzoeken met meer verkeer.
n Een agent. Je bevindt je immers op de openbare weg 

en mag zelf niet zomaar bevelen geven en het verkeer 
stilleggen. De andere weggebruikers moeten deze 
bevelen namelijk ook opvolgen.

Oefening: 
 n Laat de leerlingen één voor één het kruispunt oversteken. 

 n Zorg ervoor dat de leerlingen op een veilige plaats 
verzameld staan om hun beurt af te wachten. Dat kan 
best op een afstand van minimum 30 meter van het 
kruispunt. Spreek ook af waar de leerlingen weer  
verzamelen. 

Bespreek de vaardigheden die ook tijdens het fietsexamen 
worden beoordeeld: vertragen bij het naderen van het 
kruispunt, de bevelen correct interpreteren en opvolgen en 
zo nodig voorrang verlenen aan voetgangers op het zebra-
pad.

Vergeet niet te vermelden dat ook het algemene verkeers-
gedrag wordt beoordeeld.
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