
Bij deze vaardigheid worden tijdens Het Grote Voetgangers-
examen volgende deelvaardigheden gecontroleerd:  

OVERSTEKEN OP EEN ZEBRAPAD MET 
EEN GEMACHTIGDE OPZICHTER

Een persoon die een opleiding tot gemachtigde opzichter 
heeft gevolgd én minimum 18 jaar is, kan door de burge-
meester gemachtigd worden.  

De gemachtigde opzichter kan het verkeer stilleggen 
om groepen te laten oversteken. Hij kan de groepen ook 
verbieden om over te steken, zolang het verkeer niet tot 
stilstand gekomen is. Hij mag ook aanwijzingen geven om 
de veiligheid van de groep te verzekeren. 

Een gemachtigde opzichter heeft een herkenbare uitrusting:

 à Hij draagt een driekleurige band om de linkerarm met 
de naam van de gemeente in de gele strook. 

 à Hij heeft een schijf met verbodsbord C3 (middellijn 
minstens 15 cm).  

 à Hij draagt een fluohesje (niet verplicht, wel een 
aanrader). 

DE VOETGANGER:

 n stopt aan de stoeprand;

 n wacht tot de gemachtigde opzichter in het mid-
den van de rijbaan staat en het verkeer heeft 
stilgelegd; 

 n volgt de aanwijzingen van de gemachtigde 
opzichter;

 n blijft aandachtig tijdens het oversteken. 
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EXTRA OEFENFICHE



1. DE VAARDIGHEID 
De gemachtigde opzichter moet eerst het verkeer stil-
leggen. Dat doet hij door in het midden van de rijbaan 
te gaan staan en het bord C3 omhoog te houden met 
gestrekte arm. De voetganger stopt en wacht aan  
de stoeprand. Wanneer de gemachtigde opzichter de 
armen horizontaal houdt met het C3-bord haaks op de 
weg, én hij teken geeft aan de groep kinderen,  kunnen 
de leerlingen oversteken. Leer de kinderen om steeds 
aandachtig te blijven en te wachten op het teken van de 
gemachtigde opzichter. 

2. TRAINEN VAN VERKEERSGEDRAG IN EEN 
BESCHERMDE OMGEVING

De leerkracht of een leerling kan de rol van gemachtigde 
opzichter spelen. 

Nodig: 
 n twee stoeprandstroken of krijt; 
 n een zebrapad van witte vinylstroken of getekend  

met krijt;
 n fietsen voor de helft van de klas. 

Oefening: 
 n Leg de twee stoeprandstroken evenwijdig met elkaar, 

met ongeveer 4 meter tussenruimte. Leg het zebrapad 
tussen de twee evenwijdige stroken.

 n Verdeel de leerlingen in twee groepen: één groep 
speelt voetganger, de andere fietser (eventueel nog 

autobestuurders). 
 n Stel de voetgangers aan beide kanten van het zebra-

pad op. De fietsers fietsen in de ruimte en over het 
zebrapad.  

 n De gemachtigde opzichter legt soms het verkeer stil, 
de voetgangers  volgen de aanwijzingen op. 

 n Na de oefening bespreek je met alle kinderen de 
opdracht, voetgangers en fietsers wisselen van rol.  

3. TRAINEN IN HET ECHTE VERKEER 
Je nodigt best een gemachtigde opzichter uit om mee te 
werken aan de training. 

Nodig: 

 n Vraag eventueel enkele vrijwilligers (verkeersouders) 
die met je mee kunnen gaan om de oefening te 
begeleiden. 

Oefening: 
 n Stel de leerlingen per twee  of individueel op en laat 

van iedere kant op het zebrapad kinderen stappen. 
 n De gemachtigde opzichter geeft aanwijzingen, de 

leerlingen volgen die op. 
 n De overgebleven leerlingen kijken toe en evalueren 

de oefening, nadien bespreek je met alle kinderen de 
opdracht. 

 n De leerlingen wisselen elkaar af zodat ze voldoende 
kunnen oefenen. 
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