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HANDLEIDING 
FIETSEXAMEN 

 
 
1. Waarom een fietsexamen op school ? 
 
Uit onderzoek blijkt dat in Vlaanderen ouders zich vooral zorgen maken over de 
veiligheid van hun kinderen, vooral in het verkeer.  De gemeente zorgt voor de 
planning en organisatie van een veilig verkeer, en de lokale politie zorgt voor de 
handhaving en controle ervan. 
De school is de ontmoetingsplaats waar leerkrachten en ouders gezamenlijk zorgen 
dat kinderen niet alleen leren voor de school, maar voor het leven.  Samen zijn zij de 
pijlers van aangepast verkeersgedrag.  De overheid legt aan de scholen een aantal 
eindtermen op.  Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en 
bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie.  Met minimumdoelen wordt 
bedoeld: enerzijds een minimum aan kennis, inzicht en vaardigheden die alle 
leerlingen verwerven tijdens het leerproces en anderzijds een minimum aan attitudes 
die de school nastreeft bij de leerlingen.  Eindtermen zijn minimumdoelen die de 
overheid aan de scholen oplegt.  Ze omvatten de minimale leerstof die leerlingen aan 
het einde van de rit moeten beheersen.  De minimumdoelen voor het lager onderwijs 
zijn sinds het schooljaar 1998-99 van kracht. 
Bij de eindtermen worden ook voorbeelden gegeven :  

voor het leergebied wereldoriëntatie, verkeer en mobiliteit : eindterm 6.13 : “De 
leerlingen kennen en passen de basisregels toe inzake voorrang in het verkeer …” 
voor het leergebied Lichamelijke Opvoeding : eindterm 2.5 : “De leerlingen kunnen 
veilig fietsen in verkeerssituaties”. 

Het is evident dat niet alle leerlingen alle eindtermen bereiken.  De school heeft echter 
voor haar opvoedkundige doelstellingen een inspannings- en een resultaats-
verplichting.  De school speelt een hoofdrol in de democratisering want ze is het enige 
netwerk dat alle kinderen en ouders bereikt, ook als het over verkeersveiligheid gaat.  
In zowat alle Europese landen situeert de probleemgroep wat fietsongevallen betreft, 
zich tussen 10- en 14-jaar.  De overgang van lagere naar secundaire school is hierin 
een scharnierpunt. 
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2. Waarom een fietsexamen in het echt verkeer ? 
 
In de klas wordt verkeerskennis bijgebracht en getest (doelstelling : ‘ik ken het 
verkeer’).  Op de speelplaats worden sinds een aantal jaren oefeningen georganiseerd 
door de leermeester L.O. om de stuurvaardigheid te verbeteren (doelstelling : ‘ik kan 
sturen’).  De doelstelling ‘ik kan veilig fietsen’ kan echter alleen geoefend en getest 
worden in interactie met het echt verkeer.  Enkel daar kan waarneming en actie en het 
schatten van ruimte en tijd in een realistische omgeving geoefend worden.  Onderzoek 
toont aan dat een theoretische verkeersopvoeding een voorwaarde is om veilig te 
fietsen, maar slechts een beperkte rol speelt in het oplossen van verkeersproblemen 
onder tijdsdruk.  Onderzoek toonde eveneens aan dat het oefenen op de openbare 
weg een sterker leereffect heeft op veilig fietsgedrag dan het fietsen op gesimuleerde 
wegen bv. op een schoolplein.  Reeds in 1980 bleek dat leerlingen die in een 
praktische fietstest geslaagd waren, later minder in de ongevallenstatistieken 
voorkwamen. 
Voor alle vaardigheden is contextueel leren noodzakelijk.  Om te leren zwemmen is de 
context het water in het zwembad, om te leren fietsen het verkeer op de straat. 
 
 
3. Hoe plannen we het fietsexamen ? 
 
Aangezien elke school, het weze de directeur of een leerkracht, dat alleen niet kan, 
wordt er best een werkgroep fietsexamen gemaakt.  De school schrijft, na overleg 
met het oudercomité, een brief aan het gemeentebestuur waarin de intentie wordt 
geformuleerd een fietsexamen te organiseren, en vraagt steun voor de organisatie 
ervan.  Aangezien het fietsexamen verloopt gedurende de schooltijd maakt de 
directeur best deel uit van de werkgroep.  Daarnaast enkele ouders (we zullen ze 
verkeersouders noemen), enkele leerkrachten, indien mogelijk gemachtigde opzichters 
en noodzakelijk iemand van de lokale politie en een vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur. 
Op een 1ste vergadering van de werkgroep wordt een coördinator aangesteld en de 
datum vastgelegd waarop het fietsexamen zal doorgaan.  Een goede inleiding op die 
bijeenkomst is de projectie van de video ‘Het fietsexamen op de lagere school’ (1).  
Best wordt een paar weken voor het fietsexamen op school een fietscontrole 
georganiseerd, eventueel door leerkrachten, de politie, de ouders, een fietsmaker uit 
de buurt of de leerlingen zelf die onder begeleiding op de ‘Fietscontrolekaart’ (2) de 
mogelijke gebreken aankruisen.  Op basis van een plattegrond van de gemeente wordt 
een mogelijke fietsroute (van max. 5 km) besproken.  Op die route worden geen extra 
verkeersborden geplaatst en het verkeer wordt niet omgeleid.  De mogelijke route 
wordt in de weken nadien door enkele ervaren fietsers uitgeprobeerd.  In de route 
komen zoveel als mogelijk de situaties voor die op het controleblad zijn aangegeven. 
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Tevens wordt een taakverdeling gemaakt i.v.m. het nodige materiaal : fietshelmen, 
overgooiers in opvallende kleur, rugnummers, wegwijzers in karton die bv. op 
bestaande palen worden aangebracht om de te volgen weg aan te geven, 
controleformulieren, ontwerp van brief voor de ouders, enz. 
Enkele weken na de eerste vergadering van de werkgroep worden de ouders van de 
leerlingen van het zesde leerjaar geïnformeerd dat er (bv. in het derde trimester) een 
fietsexamen zal georganiseerd worden. 
 
 
4. Hoe organiseren we het fietsexamen ? 
 
Op een 2de vergadering van de werkgroep wordt de route voor het fietsexamen 
toegelicht (eventueel met video) door degenen die de route zelf hebben uitgeprobeerd.  
In elk geval wordt deze route mee door de lokale politie goedgekeurd.  Afgesproken 
wordt waar op de route en door wie een situatie op het controleblad zal worden 
geobserveerd.  Afgesproken wordt hoe (bv. met + of -) op het controleblad zal worden 
gescoord.  Net zoals in het basisonderwijs het de klassenraad is die beslist of een 
leerling slaagt, is het hier de werkgroep die beslist wie het fietsdiploma krijgt.  Er wordt 
nagegaan hoeveel observatoren er zijn, of het materiaal (overgooiers, rugnummers, 
diploma’s, controlelijsten, …) er zal zijn, enz.   Een brief wordt opgesteld die aan de 
ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar wordt bezorgd samen met het plannetje 
van het fietsexamen en een fietscontrolekaart.  De brief informeert over het traject, en 
vraagt de ouders de fiets na te zien, de route te oefenen en toelating voor deelname. 
 
 
5. Hoe verloopt het fietsexamen ? 
 
Enkele weken voor het fietsexamen gaat de coördinator na hoeveel leerlingen zullen 
deelnemen.  Best wordt benadrukt dat de deelnemende leerlingen een fietshelm 
moeten dragen op het examen. 
De observatoren nemen met hun controleblad hun plaats in op de route, en de 
leerlingen vertrekken individueel om de 2 minuten uit de school. 
De coördinator gaat na of de route (indien nodig) bewegwijzerd is.  De observatoren 
staan of zitten langs het parcours en de politie houdt een oogje in het zeil.  Voor de 
start (gegeven door de burgemeester ?) kan de pers geïnformeerd worden en foto’s of 
video-opnamen gemaakt voor de diploma-uitreiking. 
Na het examen komen de observatoren terug samen en bespreken de resultaten.  Een 
leerling die zich veilig heeft gedragen krijgt het diploma.  Bij het uitreiken van een 
rijbewijs aan bestuurders van een bromfiets of wagen, getuigt het examencentrum dat 
de bestuurder de test met succes heeft afgelegd.  Bij het ‘Fietsexamen’ gaat de 
werkgroep na of de leerling veilig heeft gefietst en dus met succes de proef heeft 
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afgelegd.  Zoals het erkend examencentrum niet aansprakelijk kan worden gesteld, 
wanneer de bestuurder van een wagen die een rijbewijs heeft later toch een aanrijding 
veroorzaakt, zo kan de werkgroep ‘Fietsexamen’ niet verantwoordelijk worden gesteld 
wanneer een fietser met een ‘Fietsdiploma’ later toch in een ongeval zou betrokken 
raken.  Een rijbewijs of ‘Fietsdiploma’ toetst het kennen en kunnen, niet het later 
verkeersgedrag.  Op het ‘Fietsdiploma’ wordt dus enkel gezegd dat de leerling met 
succes aan dat ‘Fietsexamen’ heeft deelgenomen (3).  Het bespreken van het 
fietsexamen achteraf door de leerlingen is een interessante klasactiviteit voor W.O. om 
de theorie en praktijk van de verkeersopvoeding aan mekaar te koppelen. 
In punt 6 worden ten behoeve van de observatoren enkele fietstaken omschreven die 
in het fietsexamen kunnen voorkomen.  Ook andere situaties die niet beschreven 
worden (rijden op een fietspad, fietsopstelstrook) kunnen uiteraard geobserveerd 
worden (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) De video ‘Het fietsexamen op de lagere school’ is in elk kantoor van DVV-Verzekeringen 

verkrijgbaar tegen de prijs van 8 euro.  Het adres van een DVV-consulent in uw buurt vindt u 
op 0800.24.404 of op www.dvv.be. 

(2) Fietscontrolekaarten kunnen gratis worden aangevraagd op het ‘Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid’, Haachtsesteenweg, 1405, B-1130 Brussel, Tel. 02/244.15.11 (wel 
betaling van portokosten). 

(3) De volledige tekst en een kleurenversie van het fietsdiploma kan worden afgehaald op 
www.faber.kuleuven.be/fietsexamen. 

(4) Vragen, commentaar en aanvullingen zijn welkom bij Prof. J. Pauwels, Faculteit Lichamelijke  
Opvoeding en Kinesitherapie, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee, 016/329063. 
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6. Hoe moet de fietstaak uitgevoerd worden ? 
 
1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan 

 

    
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid en kijkt voor zich uit. 
 
kijkt om : nadert er verkeer ? 
 
vertraagt of versnelt, afhankelijk van het 
achteropkomend verkeer. 
 
steekt op tijd de linkerarm horizontaal uit : vóór 
hij gaat uitwijken.   
 
rijdt langs links voorbij. 
 
wijkt geleidelijk naar links uit en niet plotseling en 
houdt de handen aan het stuur. 
 
rijdt de auto voorbij en neemt plaats correct in. 
 
Kijkt in de auto klaar om te remmen en houdt 
voldoende afstand, zeker als er iemand in zit.  
De portieren zouden immers kunnen 
openzwaaien. 
 
zet de rit verder aan de rechterkant van de weg. 
 

 

      
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid en kijkt voor zich uit. 
 
blijft rechts rijden. 
 
steekt zijn rechterarm horizontaal uit en blijft rechts 
rijden. 
 
kijkt naar de auto’s links en de voor- en achterliggers. 
 
Die auto’s zouden immers ook de straat  kunnen 
inrijden. 
 
kijkt naar rechts. 
 
Mogelijk zijn er voetgangers die willen oversteken.  
Die hebben voorrang. 
 
maakt een korte bocht naar rechts. 
 
Beide handen aan het stuur houden. 
 
blijft na het maneuver rechts rijden.  Let op voor de 
dode hoek van vrachtwagens. 
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3. Rechts afslaan naar een voorrangweg 4. Een zijstraat kruisen 
 

 
 
 
 
 
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid en kijkt voor zich uit. 
 
blijft rechts rijden. 
 
stopt vóór de stopstreep en zet één of twee 
voeten op de grond. 
 
kijkt naar links of er verkeer nadert. 
 
kijkt naar rechts. 
 
wacht tot het naderend verkeer voorbij is. 
 
vertrekt als er geen verkeer nadert. 
 
steekt zijn rechterarm horizontaal uit vóór het 
afslaan.   
 
maakt een korte bocht naar rechts. 
 
Er kunnen auto’s naast hem hetzelfde maneuver 
uitvoeren en omwille van de dode hoek is dit bij 
vrachtwagens zeer gevaarlijk.   
 
blijft na het maneuver rechts rijden op de 
hoofdweg. 
 

 

   
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid bij het naderen van de zijweg. 
 
kijkt links om of er geen voor- en achterliggers de 
zijstraat in willen rijden. 
 
De fietser heeft wel voorrang, maar kan best 
voorzichtig zijn. 
 
kijkt rechts de zijweg in en leeft de voorrangregels na. 
 
fietst de zijstraat voorbij zonder van zijn lijn af te 
wijken. 
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5. Links afslaan op een rustig kruispunt 6. Links afslaan op een druk kruispunt 

 
 

  
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid bij het naderen van het 
kruispunt. 
 
kijkt naar links om : nadert er langs achter  
verkeer ? 
 
steekt zijn linkerarm horizontaal uit als er geen 
verkeer nadert. 
 
wijkt geleidelijk uit naar links tot in het midden van 
de rijbaan. 
 
Ook hier moeten de voorrangsregels toegepast 
worden. 
 
kijkt op het kruispunt links en rechts en verleent 
voorrang aan de tegenliggers. 
 
rijdt de andere weg aan de rechterkant op en 
neemt daarom een zo breed mogelijke bocht. 
 
Overstekende voetgangers hebben voorrang.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid bij het naderen van het kruispunt. 
 
blijft aan de rechterkant van de rijbaan fietsen. 
 
kijkt aan het kruispunt links en rechts, leeft de 
voorrangsregels na en kijkt links om of er geen 
voertuigen rechts willen afslaan. 
 
rijdt rechtdoor het kruispunt over tot aan punt 1 en 
stopt daar. 
 
Stoppen betekent : met één of beide voeten op de 
grond staan. 
 
kijkt links, rechts en links achterom en leeft de 
voorrangsregel na die zegt dat na gestopt te zijn, je 
altijd voorrang moet verlenen. 
 
rijdt het kruispunt recht over naar punt 2 en volgt de 
rechterkant van de rijbaan. 
 
Dit maneuver kan ook gebruikt worden als er een 
verkeersagent staat of verkeerslichten. 
 

 

2 1 
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7. De rijbaan oversteken 8. Oversteken zoals een voetganger bij 

verkeerslichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE FIETSER 
mindert snelheid bij het naderen van de 
oversteekplaats voor fietsers. 
 
kijkt links achterom en vóór zich uit om te zien of 
er verkeer nadert. 
 
steekt de juiste arm horizontaal uit en steekt de 
rijbaan over tussen de twee onderbroken strepen, 
als de rijbaan vrij is. 
 
De rijbaan moet vrij zijn: het verkeer op de rijbaan 
heeft immers voorrang. 
 
Blijft tussen de twee onderbroken strepen tot op 
het einde. 
 
stopt aan de rand van de weg als er verkeer komt 
uit één van beide richtingen en steekt de rijbaan 
pas over als die vrij is. 
 
Niet op de rijbaan staan.  Let er vooral op dat het 
voorwiel niet over de rijbaan uitsteekt ! 
 
neemt de juiste plaats in op het fietspad en fietst 
verder. 
 
Dit maneuver kan zowel NAAR als VAN een 
fietspad-rijbaan-situatie gebeuren. 
 
 

 

     
 
DE FIETSER 
stapt van de fiets en gedraagt zich als een 
voetganger. 
 
stapt, met de fiets aan de hand, op het voetpad. 
 
stelt de verkeerslichtjes voor voetgangers in werking. 
 
steekt de rijbaan over op het zebrapad. 
 
Hoewel de auto’s voorrang moeten geven, toch 
opletten voor wagens die afslaan. 
 
stapt op de fiets op de rijbaan en zorgt ervoor zichzelf 
en anderen niet in gevaar te brengen. 
 
vervolgt de rit als fietser.  Overstekend als fietser kan 
ook, maar niet op het zebrapad. 
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CONTROLEBLAD PRACTISCH FIETSEXAMEN 
 

DATUM : ………………… NAAM OBSERVATOR : ……………………….. PLAATS : ………………….. 
 

Nr. 
Fietser 

Een 
stilstaand 
voertuig 
voorbij 
rijden 

Rechts 
een 
weg 
inslaan 

Rechts 
afslaan 
naar een 
hoofdweg 

Een 
zijstraat 
kruisen 

Links 
afslaan 
op een 
rustig 
kruispunt 

Links 
afslaan 
op een 
druk 
kruispunt 

De 
rijbaan 
over- 
steken 

Over- 
steken bij 
verkeers- 
lichten 

 
 

TOTAAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Bij de meeste maneuvers moet de fietser volgende criteria in acht nemen : 1) Snelheid aanpassen;  
2) Uitkijken; 3) Arm uitsteken, 4) Positie kiezen, 5) Voorrang geven. 
Geef voor de situatie die U beoordeelt OK aan, of welk van de 5 criteria niet in orde was. 


